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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง        
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   
การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนําไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่าง ๆ 
ของการเขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ  การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิ เคร าะห์ว รรณคดีและวรรณกร รมเพ่ือ ศึกษา ข้อ มูล 
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่     
บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซ่ึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความ
ซาบซ้ึงและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1   การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระท่ี 2   การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว     

ในรูปแบบต่าง  ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ                   

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

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4   หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี 5   วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3 
 อ่านออก เสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะไ ด้ถูกต้อง  เข้าใจ

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่ อ่าน แสดง
ความคิดเห็น และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ      
เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีขั้นตอน และ   
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ 
เขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟัง และดู นําข้อคิด   
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 
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 เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ คําทับศัพท์ และ
ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการ และไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง  
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปควา มรู้ข้อคิดเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี  1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
  บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ - บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย 
  เรื่องที่อ่าน - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ   

กลอนสักวา 
   - กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16            

กาพย์สุรางคนางค์ 28 และ 
โคลงสี่สุภาพ 

 2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
 3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับ - เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
  ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน - เรื่องสั้น   
 4. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ และ - บทสนทนา 
  คําที่มีหลายความหมายในบริบท - นิทานชาดก 
  ต่าง ๆจากการอ่าน - วรรณคดีในบทเรียน 
 5. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดย - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
  พิจารณาจากบริบท - บทความ 
 6. ระบุข้อสังเกต และความสมเหตุ     - สารคดี 
  สมผล ของงานเขียนประเภทชักจูง          - บันเทิงคดี 
  โน้มน้าวใจ - เอกสารทางวิชาการที่มีคํา ประโยค  

และข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วย
พิจารณาความหมาย 

   - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง
สร้างสรรค์ 
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งาน

ของ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่
ยากขึ้น 

 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 

 8. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
 
 

 งานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือนําไป 
ใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม
กับวัย 

   - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกําหนด
ร่วมกัน 

 9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ         การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง - บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบท

พรรณนา 
   - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร  
    กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และ 
    กาพย์ห่อโคลง 
 2. จับใจความสําคัญ สรุปความ  และ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
  อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน - วรรณคดีในบทเรียน 
 3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจ - บทความ 
  ในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน - บันทึกเหตุการณ์ 
 4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ     - บทสนทนา 
  ข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน - บทโฆษณา 
 5. วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงข้อมูล  - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
  สนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก

บทความที่อ่าน  
- งานเขียนหรือบทความแสดง

ข้อเท็จจริง 
 6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้ม

น้าวหรือความสมเหตุสมผลของงาน
เขียน  

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน 

 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ์  การอ่านตามความสนใจ เช่น 
  อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพ่ือ

นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ

วัย 
   - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกําหนด

ร่วมกัน 
 8. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 

ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ        การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม 

กับเรื่องที่อ่าน                   
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความทั่วไปและ

บทความปกิณกะ   
   - บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร  
    กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 
    กาพย์ฉบัง 16  และโคลงสี่สุภาพ 
 2. ระบุความแตกต่างของคําที่มี  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  
  ความหมายโดยตรงและความหมาย - วรรณคดีในบทเรียน 
  โดยนัย - ข่าวและเหตุการณ์สําคัญ 
 3. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด  - บทความ 
  ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน - บันเทิงคดี   
  ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน - สารคดี   
 4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ  - สารคดีเชิงประวัติ 
  แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ - ตํานาน 
  และรายงาน - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    

ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 

- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน                   

 6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูล        
ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   

  

 7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง      

  

 8. วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน        

  

 9. ตีความและประเมินคุณค่าและ  การอ่านตามความสนใจ เช่น 
  แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง - หนังสืออ่านนอกเวลา 
  หลากหลายเพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหา - หนังสืออ่านตามความสนใจ และ 
  ในชีวิต  ตามวัยของนักเรียน 
   - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน

กําหนด 
 10. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

สาระท่ี 2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้อง   การเขียนสื่อสาร เช่น      
  ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   - การเขียนแนะนําตนเอง 
   - การเขียนแนะนําสถานที่สําคัญๆ 
   - การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ  การบรรยายประสบการณ์ 
  สาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน   
 4. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

เรื่องสั้น คําสอน โอวาท คําปราศรัย 
สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คําสั่ง  
บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์    

 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาระจากสื่อที่ได้รับ 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระ
จากสื่อต่าง ๆ เช่น 

   - บทความ 
   - หนังสืออ่านนอกเวลา 
   - ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 
   - เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ              
 7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย      การเขียนจดหมายส่วนตัว 
  กิจธุระ - จดหมายขอความช่วยเหลือ 
   - จดหมายแนะนํา 
    การเขียนจดหมายกิจธุระ 
   - จดหมายสอบถามข้อมูล 
 8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ  การเขียนรายงาน ได้แก่    
  โครงงาน - การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
   - การเขียนรายงานโครงงาน 
 9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ม.2 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 

 2. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเก่ียวกับประสบการณ์ 
 4. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         

คําสอน บทความทางวิชาการ บันทึก
เหตุการณ์ เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน นิทานชาดก  

 5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า   การเขียนรายงาน 
   - การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
   - การเขียนรายงานโครงงาน 
 6. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
   - จดหมายเชิญวิทยากร 
   - จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง

ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                 
ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อ 
ต่าง ๆ เช่น 

   - บทความ 
   - บทเพลง 
   - หนังสืออ่านนอกเวลา 
   - สารคดี 
   - บันเทิงคดี 
 8. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ม.3 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา   

 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และ
โอกาสต่าง ๆ  เช่น 

   - คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
   - คําขวัญ 
   - คําคม 
   - โฆษณา 
   - คติพจน์ 
   - สุนทรพจน์ 
 3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย

เล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรื่องต่างๆ 

 การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

 4. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน 
ประวัติ  ตํานาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราช
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ดํารัส  พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ 

 5. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ   
   - จดหมายเชิญวิทยากร 
   - จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
   - จดหมายแสดงความขอบคุณ 
 6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น

และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น 

และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ                    
 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง

ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่างๆ   

 การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อ
ต่างๆ เช่น 

   - บทโฆษณา   
   - บทความทางวิชาการ 
 8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน

บรรยายเก่ียวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

 การกรอกแบบสมัครงาน 
 

 9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ  การเขียนรายงาน ได้แก่ 
  โครงงาน - การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
   - การเขียนรายงานโครงงาน 
 10. มีมารยาทในการเขียน 

 
 มารยาทในการเขียน 

 
สาระท่ี  3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1 สามารถเลื อกฟังและดูอย่ างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด            

และความรู้สึกในโอกาสต่าง  ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟัง

และดู  
 การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด

อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี 
 3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

เก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
เนื้อหาโน้มน้าว 

 4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ                  
ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

  

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สนทนา 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ม.2 1. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟัง

และดู 
 การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ 

 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง
และดู 

 
 3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

อย่างมีเหตุผลเพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
 

 
 
 

  4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุ  การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
  ประสงค์ - การพูดอวยพร 
   - การพูดโน้มน้าว 
   - การพูดโฆษณา           
 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

ค้นคว้า 
 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ 
 6. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.3 1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู 

 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมิน
เรื่องจากการฟังและการดู 

 2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู           
เพ่ือนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้2.ในการ
ดําเนินชีวิต 

 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 

 3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุ   การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
  ประสงค์ - การพูดโต้วาที    
   - การอภิปราย 
   - การพูดยอวาที 
 5. พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐาน

ตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 

 การพูดโน้มน้าว 
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระท่ี  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 
 2. สร้างคําในภาษาไทย  การสร้างคํา 
   - คําประสม คําซํ้า คําซ้อน 
   - คําพ้อง 
 3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําใน

ประโยค 
 ชนิดและหน้าที่ของคํา 

 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ภาษาพูด 
 ภาษาเขียน 

 5. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี ๑๑ 
 6. จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย

และสุภาษิต 
 สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

ม.2 1. สร้างคําในภาษาไทย  การสร้างคําสมาส 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
  ประโยครวม และประโยคซ้อน - ประโยคสามัญ 
   - ประโยครวม 
   - ประโยคซ้อน 
 3. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 
 4. ใช้คําราชาศัพท์  คําราชาศัพท์ 
  5. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   

คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม.3 1. จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในภาษาไทย 

 คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  ประโยคซับซ้อน 
 3. วิเคราะห์ระดับภาษา  ระดับภาษา 
 4. ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  คําทับศัพท์ 

 คําศัพท์บัญญัติ 
 5. อธิบายความหมายคําศัพท์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
 คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 6. แต่งบทร้อยกรอง  โคลงสี่สุภาพ 
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สาระท่ี  5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ     
  ที่อ่าน - ศาสนา  
   - ประเพณี 
   - พิธีกรรม   
   - สุภาษิตคําสอน 
   - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
   - บันเทิงคดี  
   - บันทึกการเดินทาง 
   - วรรณกรรมท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม     การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 

  ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  และวรรณกรรม             
 3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ  
  วรรณกรรมที่อ่าน   
 4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน

เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  

 5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ - บทอาขยานตามที่กําหนด 
   - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ 
  ที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น - ศาสนา  
   - ประเพณี 
   - พิธีกรรม   
   - สุภาษิตคําสอน 
   - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
   - บันเทิงคดี  
   - บันทึกการเดินทาง 
 2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี

วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น 
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่าน 
  

 4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

  

 5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ - บทอาขยานตามที่กําหนด 
  สนใจ - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 

 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นเก่ียวกับ 

   - ศาสนา  
   - ประเพณี 
   - พิธีกรรม   
   - สุภาษิตคําสอน 
   - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
   - บันเทิงคดี  
 2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก

วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
 การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจาก

วรรณคดีและวรรณกรรม                                
 3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน        
  เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 4. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
  ตามที่กําหนด  และบทร้อยกรองที่มี

คุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้
อ้างอิง 

- 
- 

บทอาขยานตามที่กําหนด 
บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 

 
 

อภิธานศัพท์ 

กระบวนการเขียน 

กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการ
เขียนมี 5 ขั้น ดังนี้ 

1. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน           
บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ กําหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการ
อ่านหนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภา พความคิด จดบันทึกความคิดที่     
จะเขียนเป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดคร่าว ๆ  
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2. การยกร่างข้อเขียน เม่ือเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว ให้นํา
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่กําหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยคํานึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่ าน    
จะใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร 
ลําดับความคิดอย่างไร เชื่อมโยงความคิดอย่างไร 

3. การปรับปรุงข้อเขียน เม่ือเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่ เขียน ปรับปรุงเรื่อง       
ที่เขียนเพ่ิมเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปให้เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนอ่านนําข้อเสนอ 
แนะมาปรับปรุงอีกครั้ง 

4. การบรรณาธิการกิจ  นําข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคําผิด แก้ไขให้ถูกต้ อง  
แล้วอ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน  

5. การเขียนให้สมบูรณ์  นําเรื่องที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์    
วาดรูปประกอบ เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ เม่ือพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทาน
อีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนจัดทํารูปเล่ม 

กระบวนการคิด  

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง    
ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด 
บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่นํามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น การสอนให้คิดควรให้ผู้ เรียนรู้จัก
คัดเลือกข้อมูล ถ่ายทอด รวบรวม และจําข้อมูลต่าง ๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร 
และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และสามารถนํามาใช้อ้างอิง การเป็นผู้ฟัง ผู้ พูด ผู้ อ่าน และ
ผู้เขียนที่ดี จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ดีและเป็นนักคิดที่ดีด้วย กระบวนการสอนภาษา
จึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด นําข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและ
การอ่านนํามาสู่การฝึกทักษะการคิด นําการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาสอนในรูปแบบ            
บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การ เขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ          
การสังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะนําความรู้และประสบการณ์สู่การคิด และ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะนํามาวิเคราะห์ และ
สามารถแสดงทรรศนะได้ 

กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซ่ึงผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ใน
หนังสือที่อ่าน  โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทําความเข้าใจกับเรื่องที่ อ่าน กระบวนการ
อ่านมีดังนี้ 

1. การเตรียมการอ่าน  ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคํานํา        
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ต้ังจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรืออ่าน
เพ่ือหาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมี
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ความยากมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้ อ่านประเภทใด เดา ความว่า
เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สําหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่สําคัญขณะอ่าน  

2. การอ่าน  ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่าน
ผู้อ่านจะใช้ความรู้จากการอ่านคํา ความหมายของคํามาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จักแบ่ งวรรคตอน
ด้วย การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า ซ่ึงจะสะกดคําอ่านหรืออ่านย้อนไป
ย้อนมา ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคําแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคําเพ่ือทําความเข้าใจเรื่องที่
อ่าน 

3. การแสดงความคิดเห็น  ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความสําคัญ หรือเขียนแสดง   
ความคิดเห็น ตีความข้อความที่อ่าน อ่านซํ้าในตอนที่ไม่เข้าใจเพ่ือทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ขยาย
ความคิดจากการอ่าน จับคู่กับเพ่ือนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตจากเรื่องที่ อ่าน      
ถ้าเป็นการอ่านบทกลอนจะต้องอ่านทํานองเสนาะดัง ๆ เพ่ือฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

4. การอ่านส ารวจ  ผู้อ่านจะอ่านซํ้าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคําและภาษา   
ที่ใช้ สํารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน สํารวจและเชื่อมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องและการลําดับเรื่อง และสํารวจคําสําคัญที่ใช้ในหนังสือ 

5. การขยายความคิด  ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่า
ของเรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จัดทําโครงงานหลักการอ่าน     
เช่น วาดภาพ เขียนบทละคร  เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้ เขียนคนเดียวกันแต่ง 
อ่านเรื่องเพ่ิมเติม เรื่องที่เก่ียวโยงกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์  

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน  
เช่น การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้ เขียน
จะต้องมีความคิดดี มีจินตนาการดี มีคลังคําอย่างหลากหลาย สามารถนําคํามาใช้ ในการ เขียน    
ต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ถ้อยคําอย่างสละสลวย 

การดู 

 การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ  
แปลความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดู
ละคร การดูภาพยนตร์ การดูหนังสือการ์ตูน ( แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยคําอ่านแทนเสียงพูด ) ผู้ ดูจะต้อง
รับรู้สาร จากการดูและนํามาวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อ เรื่องโดยใช้
หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบ
เรื่องสมเหตุสมผล กิริยาท่าทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง 
เพลง แสง สี เสียง ที่ใช้ประกอบการแสดงให้อารมณ์แก่ผู้ ดูสมจริงและสอดคล้องกั บยุคสมัยของ
เหตุการณ์ที่จําลองสู่บทละคร คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ ดู
หรือผู้ชม ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์ หรือการอภิปราย การใช้ความรู้หรือเรื่องที่ เป็นสารคดี     
การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่าสมควรเชื่อถือได้หรือไม่ เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ
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หรือไม่ ความคิดสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่าว   
ทางโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดง
ทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล 

การตีความ 

 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ คําที่
แวดล้อมข้อความ ทําความเข้าใจข้อความหรือกําหนดความหมายของคําให้ถูกต้อง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรือ
กําหนดความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพ่ือความ
ถูกต้อง 

การเปล่ียนแปลงของภาษา 

ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คําคําหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึ่ง อีกสมัย
หนึ่งเขียนอีกอย่างหนึ่ง คําว่า ประเทศ แต่เดิมเขียน ประเทษ คําว่า ปักษ์ใต้ แต่เดิมเขียน ปักใต้               
ในปัจจุบันเขียน ปักษ์ใต้ คําว่า ลุ่มลึก แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความหมาย
และการเขียน บางครั้งคําบางคํา เช่น คําว่า หล่อน เป็นคําสรรพนามแสดงถึงคําพูด สรรพนามบุรุษ     
ที่ 3 ที่เป็นคําสุภาพ แต่เด๋ียวนี้คําว่า หล่อน  มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นต้น 

การสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ คือ การรู้จักเลือกความรู้  ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
ความรู้ ความคิดใหม่ หรือสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม บุคคลที่จะมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดอิสระอยู่ เสมอ มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
มองโลกในแง่ดี คิดไตร่ตรอง ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่าย ๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเก่ียวเนื่องกันกับ
ความคิด การพูด การเขียน และการกระทําเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็น
พ้ืนฐาน 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดที่พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม ซ่ึงเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานของการพูด การเขียน และการกระทําเชิงสร้างสรรค์  

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใช้ภาษาขัดเกลาให้
ไพเราะ งดงาม เหมาะสม ถูกต้องตามเนื้อหาที่พูดและเขียน 

การกระทําเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระทําที่ไม่ซํ้าแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจากเดิม 
และเป็นประโยชน์ที่สูงขึ้น 

ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ            
สื่อความหมายด้วยการพูดบอกเล่า บันทึกเป็นเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถ่าย  
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บันทึกด้วยเสียงและภาพ บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเก็บเรื่องราวต่าง ๆ บันทึกไว้เป็น
หลักฐานด้วยวิธีต่าง ๆ  

ความหมายของค า 

คําที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหมายแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
1. ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที่ใช้พูดจากันตรงตามความหมาย คําหนึ่ง ๆ นั้น 

อาจมีความหมายได้หลายความหมาย เช่น คําว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่น้ํา  หรืออาจ
หมายถึง นกชนิดหนึ่ง ตัวสีดํา ร้อง กา กา  เป็นความหมายโดยตรง 

2. ความหมา ยแฝง  คํา อาจ มีควา มหมายแฝงเพ่ิมจา กควา มหมายโดยตร ง มักเป็ น
ความหมายเก่ียวกับความรู้สึก เช่น คําว่า ขี้เหนียว กับ ประหยัด หมายถึง ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  
เป็นความหมายตรง แต่ความรู้สึกต่างกัน ประหยัดเป็นสิ่งดี แต่ขี้เหนียวเป็นสิ่งไม่ดี   

3. ความหมายในบริบท คําบางคํามีความหมายตรง เม่ือร่วมกับคําอ่ืนจะมีความหมาย
เพ่ิมเติมกว้างขึ้น หรือแคบลงได้ เช่น คําว่า ดี  เด็กดี หมายถึง ว่านอนสอนง่าย เสียงดี หมายถึง 
ไพเราะ ดินสอดี หมายถึง เขียนได้ดี สุขภาพดี หมายถึง ไม่มีโรค ความหมายบริบทเป็นความหมาย
เช่นเดียวกับความหมายแฝง 

คุณค่าของงานประพันธ์    

เม่ือผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพันธ์ ให้เห็นคุณค่าของ
งานประพันธ์ ทําให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์ คุณค่าของงาน
ประพันธ์แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 

1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง การเลือกเฟูน
ถ้อยคํามาใช้ได้ไพเราะ มีความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสะเทือนอารมณ์ ถ้าเป็นบทร้อยแก้วประเภท
สารคดี รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนําเสนอน่าสนใจ เนื้อหามีความถูกต้อง     
ใช้ภาษาสละสลวยชัดเจน การนําเสนอมีความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี 
องค์ปร ะกอบของเรื่ องไม่ว่ าเรื่องสั้น น วนิยาย  นิทาน  จะมีแก่น เรื่ อง โครงเรื่ อง ตัว ละคร มี
ความสัมพันธ์กัน กลวิธีการแต่งแปลกใหม่ น่าสนใจ ปมขัดแย้งในการแต่งสร้างความ สะเทือน
อารมณ์ การใช้ถ้อยคําสร้างภาพได้ชัดเจน คําพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของ ตัวละครมีความคิด
สร้างสรรค์เก่ียวกับชีวิตและสังคม 

2. คุณค่าด้านสังคม  เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ         
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และคุณค่าทางจริยธรรม คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าที่ผู้ อ่านจะเข้าใจ
ชีวิตทั้งในโลกทัศน์และชีวทัศน์ เข้าใจการดําเนินชีวิตและเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ดีขึ้น  เนื้อหาย่อมเก่ียวข้อง
กับการช่วยจรรโลงใจแก่ผู้ อ่าน ช่วยพัฒนาสังคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าของชาติบ้านเมือง และ
สนับสนุนค่านิยมอันดีงาม 

โครงงาน 
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โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะของการสํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์  
ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจ ผู้เรียนจะนําความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหา
คําตอบ เป็นกระบวนการค้นพบนําไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ทักษะ
การจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิด วิธีการทํางานของผู้ เรียน จากการ
สังเกตการทํางานของผู้เรียน 
 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิธีการหนึ่ง  แต่เป็นการศึกษาค้นคว้า
ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  
สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ทํางานอย่างมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดทํา
รายงานเพียงอย่างเดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 

ทักษะการส่ือสาร   

ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซ่ึงเป็นเครื่องมือของ
การส่งสารและการรับสาร การส่งสาร ได้แก่ การส่งความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด 
และการเขียน ส่วนการรับสาร ได้แก่ การรับความรู้  ความเชื่อ ความคิด ด้วยการอ่านและการฟัง   
การฝึกทักษะการสื่อสารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ให้สามารถ      
รับสารและส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่สําคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได้ คือ ประการท่ี
หน่ึง ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้  อย่าง
เป็นระบบ  ประการท่ีสอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา สื่อ
ความหมายได้โดยไม่สิ้นสุด ประการท่ีสาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติ
ร่วมกัน และมีการรับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน ประการท่ีส่ี       
ภาษาสามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสาร ไม่จํากัดเพศของผู้ส่งสาร ไม่ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ 
สามารถผลัดกันในการส่งสารและรับสารได้ ประการท่ีห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน อดีต         
และอนาคต  ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ประการท่ีหก ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม    
และวิชาความรู้นานาประการ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดสําคัญในการผูกเรื่องให้  
ดําเนินเรื่องไปตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเก่ียวข้องกับมนุษย์
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และสังคม เป็นสารที่ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน เช่น ความดีย่อมชนะความชั่ว ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ความ
ยุติธรรมทําให้โลกสันติสุข คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการ
ส่งให้ผู้อ่ืนทราบ เช่น ความดี ความยุติธรรม ความรัก เป็นต้น 

บริบท 

บริบทเป็นคําที่แวดล้อมข้อความที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มากําหนด
ความหมายหรือความเข้าใจ  โดยนําคําแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์ เพ่ือทํา  
ความเข้าใจหรือความหมายของคํา 
พลังของภาษา   

ภาษาเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพ่ือการ
ดํารงชีวิต เป็นเครื่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้ ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิด
และแสดงออกของความคิดด้วยการพูด การเขียน และการกระทําซ่ึงเป็นผลจากการคิด ถ้าไม่มีภาษา  
คนจะคิดไม่ได้ ถ้าคนมีภาษาน้อย มีคําศัพท์น้อย ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล คนที่ใช้ภาษาได้
ดีจะมีความคิดดีด้วย คนจะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา ซ่ึงส่งผลไปสู่การกระทํา  
ผลของการกระทําส่งผลไปสู่ความคิด ซ่ึงเป็นพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อมนุษย์ช่วยให้
มนุษย์พัฒนาความคิด ช่วยดํารงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีไมตรีต่อกัน  
ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกัน ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม ภาษาช่วย
ให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง เพ่ือนําไปสู่
ผลสรุป มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้ จดบันทึกความรู้ แสวงหาความรู้ และช่วยจรรโลงใจ  ด้วยการอ่าน
บทกลอน ร้องเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพย่อมประกอบด้วยเสียงและความหมาย  
การใช้ภาษาใช้ถ้อยคําทําให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร ให้เกิดความจงเกลียดจงชังหรือเกิด ความชื่นชอบ  
ความรักย่อมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ที่นําไปสู่ผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ 

ภาษาถ่ิน 

ภาษาถิ่นเป็นภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นภาษาด้ังเดิมของชาวพ้ืนบ้านที่
ใช้พูดจากันในหมู่เหล่าของตน บางครั้งจะใช้คําที่ มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคําที่ใช้
พูดจากันเป็นคําเดียว ความหมายต่างกันแล้วยังใช้สําเนียงที่ ต่างกัน จึงมีคํากล่าวที่ว่า “สําเนียง       
บอกภาษา” สําเนียงจะบอกว่าเป็นภาษาอะไร และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นใน
ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ เพียงแต่สําเนียง
แตกต่างกันไปเท่านั้น 

ภาษาไทยมาตรฐาน  

ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ เป็นภาษาที่ใช้  
สื่อสารกันทั่วประเทศและเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ     
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ในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใช้กันในเมืองหลวง ที่ใช้
ติดต่อกันทั้งประเทศ มีคําและสําเนียงภาษาที่เป็นมาตรฐาน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคําได้ตามมาตรฐาน
ของภาษาไทย ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่น 
วรรณคดีมีการถ่ายทอดกันมาเป็นวรรณคดีประจําชาติจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการ
สร้างสรรค์งานประพันธ์ ทําให้วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้ 

ภาษาพูดกับภาษาเขียน 

ภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดจากัน ไม่เป็นแบบแผนภาษา ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้สื่อสารกัน
ได้ดี สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง ใช้ในหมู่เพ่ือนฝูง ในครอบครัว และติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการ การใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองและสุภาพ ขณะเดียวกันก็คํานึงว่าพูดกับบุคคลที่มี
ฐานะต่างกัน การใช้ถ้อยคําก็ต่างกันไปด้วย ไม่คํานึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา
มากนัก 

ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่ใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคํา และคํานึงถึงหลักภาษา เพ่ือใช้ใน
การสื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าพูด ต้องใช้ถ้อยคําที่สุภาพ เขียนให้เป็นประโยค  
เลือกใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสื่อสาร เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เช่น การกล่าว
รายงาน กล่าวปราศรัย กล่าวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใช้คําที่ไม่
จําเป็นหรือ คําฟุุมเฟือย หรือการเล่นคําจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่น ๆ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Local Wisdom ) บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกระบวน
ทัศน์ ( Paradigm ) ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพ่ือความ
อยู่รอด แต่คนในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ เป็นความรู้  ความคิดที่
นํามาใช้ในท้องถิ่นของตนเพ่ือการดํารงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้รู้จึง กลายเป็น       
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เก่ียวกับภาษา ยารักษาโรคและการดําเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข 

ภูมิปัญญาทางภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา วรรณกรรมท้องถิ่น บทเพลง สุภาษิต คําพังเพย
ในแต่ละท้องถิ่น ที่ได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคมที่
ต่างกัน โดยนําภูมิปัญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต่าง ๆ การบันเทิงหรือการละเล่น       
มีการแต่งเป็นคําประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนิทาน นิทานปรัมปรา ตํานาน บทเพลง บทร้องเล่น  
บทเห่กล่อม บทสวดต่าง ๆ บททําขวัญ เพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจําถิ่น 

ระดับภาษา   
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 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์ และโอกาสที่ใช้
ภาษา บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ     
ตําราแต่ละเล่มจะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์  
 
 การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้ 

1. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
1.1   ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการประชุม    

ในการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น  
 1.2  ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการสนทนา 
การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ เป็นต้น  

2. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้
เป็นการแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้  

2.1   ภาษาระดับพิธีการ  เป็นภาษาแบบแผน 
2.2   ภาษาระดับก่ึงพิธีการ  เป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
2.3   ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ  เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

3. การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น 5 ระดับ 
คือ 

3.1   ภาษาระดับพิธีการ  เช่น  การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
3.2   ภาษาระดับทางการ  เช่น  การรายงาน การอภิปราย  
3.3   ภาษาระดับก่ึงทางการ  เช่น  การประชุมอภิปราย การปาฐกถา  
3.4   ภาษาระดับการสนทนา  เช่น  การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 
3.5   ภาษาระดับกันเอง  เช่น  การสนทนาพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว  

วิจารณญาณ 

วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ทําความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล 
การมีวิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ  และอย่างชาญ
ฉลาดเป็นเหตุเป็นผล 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 
โครงสร้างอัตราเวลาเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
 

ล าดับท่ี ระดับชั้น 
เวลาเรียน / ปี 

(ชั่วโมง) 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 120  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 120  
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 120  

 
 

จ านวนช ั ่วโมงเฉล่ียต่อสัปดาห์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

ล าดับท่ี ระดับชั้น 
เวลาเรียน / สัปดาห์ 

(ชั่วโมง) 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 

 
 

โครงสร้างรหัสวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  

ล าดับท่ี รายวิชา รหัสวิชา 
1 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 1 ภาคเรียนที่ 1 ท  21101 
2 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 1 ภาคเรียนที่ 2 ท  21102 
3 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ท  22101 
4 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 2 ภาคเรียนที่ 2 ท  22102 
5 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ท  23101 
6 ภาษาไทย พ้ืนฐาน ม. 3 ภาคเรียนที่ 2 ท  23102 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีที่  1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 21101   ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1       เวลา  60  ชั่วโมง           จ านวน  1.5 หน่วยกิต         
*************************************************************************** 
            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเรื่อง พญากง พญาพาน และบทร้อยกรองเรื่อง ย่าเหล             
อ่านจับใจความสําคัญจากเรื่อง พญากง พญาพาน ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงจากเรื่อง พญากง   
พญาพาน วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข่าว และเหตุการณ์ประจําวัน เหตุการณ์สําคัญต่างๆ  
มีมารยาทในการเขียน ย่อเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เล่าเรื่องย่อ      
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อธิบายเรื่องเสียงในภาษาไทย การสร้างคําในภาษาไทย       
คําประสม คําซํ้า คําซ้อน คําพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํา สรุปเนื้อหาวรรณคดีเก่ียวกับ
พิธีกรรมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีที่อ่าน 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทย การอ่านออกเสียง จับใจความสําคัญ ระบุเหตุผล 
วิเคราะห์  คัดลายมือ เขียนและพูด เพ่ือแสดงถึงการใช้ภาษาไทย  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝุรู้ ใฝุเรียน 
รักความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ซ่ือสั ตย์สุจริต รักชาติ
ศาสน์กษัตริย์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  โดยนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
มาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3, ม.1/8 
ท2.1 ม.1/1, ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/9 
ท3.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ท4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ท5.1 ม.1/1,ม.1/4 
รวมท้ังหมด   17   ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท  21101               ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1     เวลา  60 ชั่วโมง  (จ านวน 1.5 หน่วยกิต) 

 
หน่วย

ท่ี 

 
ชื่อหน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

   1. กู่ร้องก้องโลก 
 
 

ท 1.1 ม.1/2 จับใจความจากเรื่องที่
อ่าน 
ท 3.1 ม.1/1 พูดสรุปใจความสําคัญ
เรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ม.1/6 มีมารยาทในการฟังดูพูด 
ท 4.1ม.1/1อธิบายลักษณะเสียงใน
ภาษาไทย 

พูดสรุ ปความสํ าคัญลั กษณะ
ของเสียงในภาษาไทยได้ และจับ
ใจความจากเรื่ องที่ อ่ านได้ มี
มารยาทในการฟังดูพูด  

 
9 

 
11 

   2. นิราศภูเขาทอง ท1.1ม.1/1อ่านออกเสียงร้อยแก้วและ สรุปวิเคราะห์จากเรื่ องนิ ราศ   
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ร้อยกรอง 
ท 2.1 ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้
ถ้อยคําถูกต้องชัดเจน 
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
ท 5.1 ม.1/2วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน  
ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีที่อ่าน 

ภู เข าทองที่ อ่ า นและเขี ยน
สื่อสารโดยใช้คําถูกต้องชัดเจน
พร้อมบอกคุณค่าความรู้ข้อคิด
นํามาใช้ในชี วิตประจํ าวั นได้
อย่างมีเหตุผล 

 
13 

 
16 

  3. เรียบเรียง
สําเนียงไทย 

ท 1.1 ม.1/3 ระบุเหตุและผลและ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น 
ท 2.1 ม.1/3 เขียนบรรยาย
ประสบการณ์ 
ท 2.1 ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัว 
ท 2.1 ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน 
ท 4.1 ม.1/4 ;วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาพูดและภาษาเขียน 

การอ่านร้อยแก้วโดยระบุเหตุ
แล ะ ผล ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
ข้อคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทใน
การอ่านการเขี ยนวิ เคราะห์
ความแตกต่างภาษาพูดและ
ภาษาเขียนอย่างถูกต้อง   

 
 

10 

 
 

12 

 
หน่วยท่ี 

 
ชื่อหน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

    4. สํานวนพาเพลิน ท 1.1 ม.1/4 ระบุและอธิบายคํา
เปรียบเทียบ 
ท 2.1 ม.1/1 คัดลายมือ 
ท 2.1 ม.1/4 เขียนเรียงความ  
ท 3.1 ม.1/4 ประเมินความ
น่าเชื่อถือของสื่อ 
ท 4.1 ม.1/6 จําแนกและใช้
สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

อธิบายเปรียบเทียบสํานวนที่
เป็ น คํา พัง เพยและสุ ภ าษิ ต
ประเมินความน่าเชื่อถือเรียบ
เรียงความด้วยลายมือสวยงาม 

 
 

12 

 
 

14 

   5. สุภาษิตพระร่วง ท 1.1 ม.1/5 ตีความคํายาก 
ท 2.1 ม.1/5 เขียนย่อความ 
ท 4.1 ม.1/2 สร้างคําในภาษาไทย 
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรม  
ท 5.1 ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีที่อ่าน 

การตีความจากการสร้างคําใน
ภาษาไทยและคําในสุภาษิตพระ
ร่วงการตีความจากวรรณคดี
สามารถเขียนย่อความได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้องเนื้อหาได้ใจความ
บอกคุณค่าของเรื่องยกตัวอย่าง
ปร ะก อบ ให้ ข้ อ คิ ด นํ า ม า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
 

14 

 
 

17 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 21102   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1            ภาคเรียนท่ี 2           เวลา 60 ชั่วโมง     จ านวน  1.5 หน่วยกิต            
*************************************************************************** 

 อธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ คําที่มีหลายความหมายของบริบทต่าง ๆ จากการอ่านโดยระบุ 
ข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้นและมีมารยาทในการอ่านเขียนสื่อสารแนะนําองค์พระปฐมเจดีย์ 
และพระราชวังสนามจันทร์ เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายธุรกิจ เขียนรายงานการค้นคว้า มีมารยาท
ในการเขียน ประเมินความน่าเชื่อถือแล้วพูดรายงานจากการค้นคว้า มีมารยาทในการฟังและการดู 
วิเคราะห์ภาษาพูดและภาษาเขียน แต่งบทร้อยกรอง จําแนกสํานวน คําพังเพย สรุปความรู้และข้อคิด 
จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจําบทอาขยาน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทย การอธิบาย เปรียบเทียบ ตีความ จําแนก ระบุสังเกต
และ  ความสมเหตุสมผล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เขียนสื่อสาร  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านการใฝุรู้ใฝุเรียนรัก
ความเป็นไทย มีวินัย มุ่งม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ซ่ือสัตย์สุจริต รักชาติศาสน์
กษัตริย์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  โดยนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ
เรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/9 
ท2.1 ม.1/2,ม.1/3,ม.1/7,ม.1/9 
ท3.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
ท4.1 ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6 
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ท5.1 ม.1/2,ม.1/3,ม.1/5 
รวมท้ังหมด   18   ตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท  21102               ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  60 ชั่วโมง  (จ านวน 1.5 หน่วยกิต) 
หน่วย

ที 
ชื่อ

หน่วย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

    6. นิทาน
พ้ืนบ้าน 

ท 1.1 ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผล 
ท 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์ที่ได้รับจากการอ่าน
งานเขียน 
ท 2.1 ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสาระจากเรื่องที่ได้รับ 
ท 5.1 ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิด 

การร ะบุ ข้ อสั ง เกตและควา ม
สมเหตุสมผลสามารถวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาระที่
อ่านจากนิทานพ้ืนบ้านสรุปความรู้
และข้อคิดจากเรื่องที่ อ่าน 

 
 
9 

 
 

11 

    7. พระไชย
สุริยา 

ท 1.1 ม.1/7ปฏิบัติตามคู่มือแนะนํา
วิธีการใช้งานทางเครื่องมือ 
ท 3.1 ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น 
ท 4.1 ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
คํา 
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม  
ท 5.1 ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีที่
อ่าน 

การปฏิบัติตามคู่มือแนะนํา
วิธีการใช้งานของเครื่องมือการ
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําได้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ตลอดจนพูดรายงานสรุปเรื่อง
กาพย์พระไชยสุริยาตามรูปแบบ
พูดรายงานประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

 
 

14 

 
 

17 

   8. กาพย์เห่
ชมเครื่อง
คาว
หวาน 

ท ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 
ท 4.1 ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง 
ท 5.1 ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีที่
อ่าน 

การอ่านร้อยกรองกาพย์เห่ชม
เครื่องคาวหวานวิเคราะห์คุณค่า
เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตสรุป
เนื้อเรื่องข้อคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิ ตจริงพร้ อมทั้ งแต่ งบทร้ อย

 
 

13 

 
 

16 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ท 5.1 ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิด 
ท 5.1 ม.1/5 ท่องบทอาขยาน 

กรองและท่องบทอาขยานได้ถู ก
ฉันทลักษณ์ไพเราะสละสลวย 

 
หน่วยที ชื่อหน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

   9. ราชาธิราช ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
ท 2.1 ม.1/8เขียนรายงานศึกษา 
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรม  
ท5.1ม.1/3 อธิบายคุณค่าวรรณคดี 
ท 5.1 ม.1/4 สรุปความรู้และ
ข้อคิด 

การอ่ านบทร้ อยกรอง เรื่ อ ง
ราชาธิราชได้คล่องและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การอ่านสามารถ 
สามารถรายงานการค้นคว้าสรุป
เรื่องวิเคราะห์เรื่องที่ อ่านอธิบาย
คุณค่าสรุปความรู้ข้อคิดพร้อม
ยกตัวอย่างเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

 
 

12 

 
 

14 

 
10. 

 
โคลงโลกนิติ 

ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
ท1.1ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน 
ท 3.1 ม.1/3 พูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
ท5.1ม.1/3 อธิบายคุณค่าวรรณคดี 
ท 5.1 ม.1/4 สรุปความรู้และ
ข้อคิด 

การอ่านร้อยแก้วร้อยกรองโคลง
โลกนิติ พูดแสดงความคิดเห็ น
วิเคราะห์เรื่องที่ อ่านบอกคุณค่า
และข้ อคิดเห็นเพ่ือนํ าไปใช้ใน
ชีวิตจริงและมีมารยาทในการ
อ่าน 

 
 

10 

 
 

12 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 

 
 
 
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 

มัธยมศึกษาปีที่  2 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 22101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2           ภาคเรียนท่ี 1        เวลา 60 ชั่วโมง          จ านวน  1.5 หน่วยกิต                              
*************************************************************************** 

 ฝึกทักษะการอ่าน  การฟัง  การพูด  การดู  การเขียน  และสรุปเนื้อหาวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน โดยการออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองจากตํานานพญากง พญาพาน       
นิราศพระประธม ประวัติพระราชวังสนามจันทร์ จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

จากเรื่องที่อ่าน เขียนแผนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจโดยเขียนเป็นแผนการอนุรักษ์วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดโดยใช้ บทร้องประกอบการเล่น เขียนบรรยาย และพรรณนา  
เขียนเรียงความ พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟัง และดูจากเรื่องสถานที่สําคัญภายในจังหวัด พูด
ในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สร้างคําในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยครวม ประโยคซ้อน ใช้คําราชาศัพท์ ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย การอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียน      
ทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการคิด การวิเคราะห์ และทักษะการประเมินค่า 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน รักความเป็นไทย  
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ มีจิตสาธารณะและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ โดยนํา
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/8 
ท2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/8 
ท3.1 ม.2/1,ม.2/4,ม.2/6 
ท4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/4 
ท5.1 ม.2/1,ม.2/5 
รวมท้ังหมด   16  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท  22101               ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1     จ านวนชั่วโมง  60   ชั่วโมง  (จ านวน 1.5 หน่วยกิต) 
หน่วยที ชื่อหน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

    1. พระสุริโยทัย ท 1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้อง  
ท 1.1 ม.2/2 จับใจความสําคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน 
ท 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ 
ประโยคความรวม และประโยคซ้อน 
ท 5.1 ม.2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ร้อยกรองโดยคํานึงถึง
มารยาทในการอ่าน  เพ่ือ
จับใจความสําคัญ สรุป
เนื้อหาวรรณคดี สรุป
ความรู้ข้อคิดนําไปใช้ใน
ชีวิตจริง คุณค่า
วรรณกรรมเป็นแผนผัง

11 13 



30 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผล  
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 

ความคิดได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
วิเคราะห์โครงสร้าง
ประโยคอย่างถูกต้อง 
 

2. บทละคร
เรื่อง
รามเกียรต์ิ 
ตอน
นารายณ์
ปราบนนทก 

ท 1.1 ม.2/4อภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
ท 2.1 ม.2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดง
ความรู้ความ 
คิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน 
ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและ
ดู  อย่างมีเหตุผล เพ่ือนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
ท 4.1 ม.2/4 ใช้คําราชาศัพท์ 
ท 5.1ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 

แสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะห์วิจารณ์ 
วรรณกรรมที่เกิดจาก
การอ่าน การฟัง การดู 
เพ่ือเขียนแสดงความ
คิดเห็น และ ศึกษา การ
ใช้คําราชาศัพท์  
คุณค่าที่ปรากฏในเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมเพ่ือ
สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

10 12 

หน่วยที ชื่อหน่วย 
 มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

3. ศิลาจารึก
หลักที1่ 

ท 1.1 ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความหรือคํา
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
ท 2.1 ม.2/1 คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด 
ท 2.1 ม.2/6เขียนจดหมายกิจธุระ 

ท 3.1 ม.2/1 พูดสรุปใจความสําคัญ 
ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและ
ดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
ท 5.1 ม2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับ
ที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 
 

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัดจากเนื้อหา
วรรณคดีวรรณกรรมที่
ศึกษา เพ่ือพูดวิเคราะห์
ข้อคิด คุณค่า ลักษณะ
การเขียนจดหมายกิจ
ธุระตามรูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 

8 10 

4. โคลงสุภาษิต ท 1.1 ม.2/7  อ่านหนังสือ บทความหรือคํา
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า

โคลงสุภาษิต 
พระบาทสมเด็จพระ

11 13 
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หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านเพ่ือนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
ท 4.1 ม.2/1 สร้างคําในภาษาไทย 
ท 5.1 ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผล  
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปใช้ในชีวิตจริง 
 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นวรรณคดีที่มีลักษณะ
เป็นโคลงแทรกคติ
สอนใจ ผู้เรียนควรศึกษา 
เนื้อหาวรรณคดีเพ่ือ
วิเคราะห์คุณค่า คําสอน 
และการสร้างคําสมาส ที่
ปรากฏในวรรณกรรมได้
อย่างถูกต้องและสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้  
 

 
หน่วยที 

 
ชื่อหน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

5. กลอน
ดอกสร้อย
รําพึงใน 
ปุาช้า 

ท 1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ท 2.1 ม.2/2 เขียนบรรยายและเขียนพรรณนา 
ท 2.1 ม.2/8 มีมารยาทในการเขียน 
ท 4.1 ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง 
ท 5.1 ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 
 

ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดี
และลักษณะคําประพันธ์
ประเภทกลอนดอกสร้อย
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนพรรณนา เขียน
บรรยาย แต่งคําประพันธ์
ประเภทกลอนดอกสร้อย 
มีมารยาทในการเขียน
และนําข้อคิด คุณค่าจาก
เนื้อหาวรรณคดีมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได้ 

9 11 

6. พูดดีมีเสน่ห์ ท 1.1 ม.2/6 ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ การ
โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
ท 2.1 ม.2/4 เขียนย่อความ 
ท 3.1 ม.2/4 พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
ท 3.1 ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 
ท 4.1 ม.2/5 รวบรวมและอธิบายความหมาย

ศึกษาและพิจารณาสาร
โน้มน้าวใจจากการฟัง
สรุปเป็นความรู้ข้อคิด
เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง
หรือพูดในโอกาสต่างๆ
อย่างมี มารยาท สรุปย่อ
ความได้จากการอ่าน
อย่างสมเหตุสมผล

9 11 
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ของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
ท 5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปใช้ในชีวิตจริง 
 

แยกแยะคําต่างประเทศ
ในภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 22102   ภาษาไทย                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             ภาคเรียนท่ี 2        เวลา 60 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต            
*************************************************************************** 

 ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การดู การเขียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ ข้อ
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน โดยเน้นประวัติพระราชวังสนามจันทร์ ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ วิเคราะห์
และจําแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกต การชวนเชื่อ 
การโน้นน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความหรือคําประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่า หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เขียนย่อ
ความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือ
ของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือนําข้อคิด มาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา แต่ง
บทร้อยกรอง รวบรวม และอธิบายความหมายของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ 
วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่า
ของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน       ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยการอ่าน การฟัง การดู การพูด การเขียนทักษะ           
การทํางานกลุ่ม  ทักษะการคิด  การวิเคราะห์ การอธิบาย และทักษะการประเมินค่า  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มุ่งม่ันในการทํางาน รักความเป็นไทย  
และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ โดยนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ท2.1 ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7 
ท3.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/5 
ท4.1 ม.2/3,ม.2/5 
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ท5.1 ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
รวมท้ังหมด   16  ตัวชี้วัด 
 

โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท  22102                    ภาษาไทย                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2     จ านวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง      (จ านวน 1.5 หน่วยกิต) 
 

หน่วยที ชื่อหน่วย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
1. บทเสภา

สามัคคี
เสวก 

ท 1.1 ม.2/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ท 1.1 ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน  
ท 2.1 ม.2/3 เขียนเรียงความ  
ท 2.1 ม.2/8มีมารยาทในการเขียน  
ท 5.1 ม.2/5 ท่องจําบทอาขยานตามที่
กําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 
ท 5.1 ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น  
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน  
 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้หลากหลาย 
ถูกต้อง และมีมารยาทในการ
อ่าน เพ่ือท่องจําบทอาขยาน 
และนํามาวิเคราะห์ ประเมิน
คุณค่า แนวคิดที่ได้เพ่ือ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวัน  และ
เขียนเรียงความได้ถูกต้องตาม
รูปแบบและน่าสนใจ 

10 12 

2. พอใจ 
ให้สุข 

ท 1.1 ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือ
คําประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการ
อ่านเพ่ือนําไปแก้ปัญหาในชีวิต 
ท 2.1 ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
ท 3.1 ม.2/5 พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู
และการสนทนา 
ท 4.1ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง 
ท5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ศึกษาวรรณกรรมโดยการอ่าน 
การฟัง การดู  เพ่ือศึกษา
ลักษณะคําประพันธ์ แนวคิด 
คุณค่าของวรรณกรรมที่อ่าน
เพ่ือนํามาเขียนรายงาน และ
รวบรวมสรุปองค์ความรู้จาก
เนื้อหาวรรณกรรมที่ศึกษาเพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง 

10 12 

หน่วยที ชื่อหน่วย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
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3. กาพย์ห่อ
โคลง
ประพาส
ธาร
ทองแดง 

ท 1.1 ม.2/3 เขียนผังความคิดเพ่ือแสดง
ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 
ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ท 5.1 ม.2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล  
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 

ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวรรณคดี 
วรรณกรรม เพ่ืออธิบายคุณค่า 
ทีป่รากฏในวรรณกรรม นํามา
เขียนแผนผังความคิด 
วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรม และ
วรรณกรรม พร้อมยกเหตุผล 
และนํามาปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
 

10 12 

4. ถก
ประเด็น
ทําเป็น
รายงาน 

ท 1.1 ม.2/5 วิเคราะห์และจําแนก
ข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็น
จากบทความที่อ่าน 
ท 2.1 ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
ท 4.1 ม.2/1 สร้างคําในภาษาไทย 
ท 5.1 ม.2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 

ศึกษาวิเคราะห์ วรรณคดี
วรรณกรรม จากการอ่าน แสดง
ความรู้ความคิดเห็น ใน
ลักษณะการเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือนํา
ข้อคิด และความรู้มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ได้อย่างมีประโยชน์และถูกต้อง 

8 10 

5. พรที่
สัมฤทธิ์ 

ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ท 3.1 ม.2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
ท 3.1 ม.2/4 พูดในโอกาสต่างๆได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ท 5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ศึกษาวิเคราะห์ และสรุป
เนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมที่
ศึกษาในระดับที่ยากขึ้น ศึกษา
หลักการพูดในโอกาสต่าง  ๆ
เพ่ือพูดในโอกาสต่าง ไๆด้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และนํา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 

10 12 

หน่วยที ชื่อหน่วย 
 มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

6. เด็กชาย
เจ้า
ปัญญา 

ท 1.1 ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความหรือ
คําประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการ
อ่านเพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายคุณค่า
เนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม 
และคําประพันธ์ ที่ได้จากการ
อ่าน การฟัง การดู เพ่ือนํามา

10 12 
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ท 2.1 ม.2/2 เขียนบรรยายและพรรณนา 
ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ท 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล  
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.2/4 สรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

สร้างสรรค์ผลงานด้านการ
เขียน โดยใช้หลักการเขียน
บรรยายและพรรณนา และสรุป
ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
มัธยมศึกษาปีที่  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ท 23101   ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1            เวลา 60 ชั่วโมง         จ านวน 1.5 หน่วยกิต            
*************************************************************************** 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมาย
โดยตรง และความหมายโดยนัย  ใจความสําคัญรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  
อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบความคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความ 
ชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติของรัชกาลที่6       ย่อความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ พูด
รายงานจากเรื่องที่ฟัง และดู แนะนําองค์ประปฐมเจดีย์ จําแนก และใช้คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
วิเคราะห์คุณค่า เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ     บทร้อย
กรองที่มีคุณค่า        ตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียง จับใจความสําคัญ ระบุเหตุผล  
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น อธิบาย การตีความ วิเคราะห์ จําแนกและใช้ สรุปความรู้และข้อคิด ประเมิน  
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

สร้างคํา เขียนคําอวยพร คําขวัญ คําคม โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ เขียนจดหมายกิจธุระ พูดแสดง
ความคิดเห็น พูดวิเคราะห์และ       พูดรายงาน 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย        
ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทํางาน รักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การ
ฟัง  การดู และการพูด  มีจิตสาธารณะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยนําหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10 
ท 2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/10 
ท 3.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 
ท 5.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/4 
รวมท้ังหมด   22  ตัวชี้วัด 

 
โครงสร้างรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รายวิชา ภาษาไทย         รหัสวิชา  ท 23101                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1  จ านวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปี : คะแนนสอบ    70:30 
หน่วย
ที 

ชื่อ
หน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1. พระอภัย
มณี 

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.3/10 มีมารยาทในการอ่าน 
ท 5.1 ม.3/1สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองที่มีคุณภาพ  ผู้ เรียนจะต้อง
มีทั กษะในการอ่านออกเสี ยง  
รู้จักจับใจความสําคัญจากเรื่องที่
อ่าน  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  
และประเมินเรื่องที่ อ่าน  นํามา
สรุปเป็นข้อคิดและประยุกต์ 
ใช้ ในการแก้ปัญหาของกา ร
ดําเนินชีวิต   

11 13 

2. เรียนรู้
งานเขียน 

ท 1.1  ม.3/4 อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบ
แนวคิด 
ท 2.1 ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา 
ท 3.1 ม.3/3พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 

อ่านเรื่องต่างๆเขียนข้อความ
โด ย ใ ช้ ถ้ อ ย คํา ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
จํ า แ น ก แ ล ะ ใ ช้ คํ า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภา
ไทยแ ละพูด ร า ย ง า นหรื อ

8 10 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ท 4.1 ม.3/1จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย 

ประเด็นที่ศึกษาได้ 

3
. 

เร่งเรียน
ชีวประวัติ 

ท 2.1 ม.3/3 เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง  ๆ 
ท 2.1 ม.3/4  เขียนย่อความ 
ท 3.1 ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู 
ท 5.1 ม.3/4ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กําหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง 

เขียนชีวประวัติแลอัตชีวประวัติ  
โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิด  
ทัศนคติในเรื่องต่าง   ๆ โดย
แสดงออกมาในรูปแบบงานเขียน
ประเภทย่อความ  พร้อมทั้งบอก
คุณค่าของบทอาขยานวรรณคดี
ที่อ่านอย่างถูกต้องแสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องได้ 

10 12 

หน่วย
ที 

ชื่อ
หน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

4. 
 
 
 
 
 

 

เห็นแก่
ลูก 

ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ม.3/2 ระบุความแตกต่างของคําที่ มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
ท5.1ม.3/1 อ่านร้อยกรอง 
ท5.1ม.3/3 อ่านสรุปความรู้และข้อคิด 

ระบุ ความสํ าคั ญและควา ม
แตกต่างของคําที่ มีความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนั ย 
จากการอ่าน การฟังและดู  แล้ว
นํามาวิเคราะห์  วิจารณ์  เพ่ือนํา
ข้ อคิดมาประยุ กต์ ใช้ ในกา ร
ดําเนินชีวิต   

9 11 

5. วิเคราะห์
ไวยา 
กรณ์ 

ท 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่อง
ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น 
ท 2.1 ม.3/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
ท 2.1 ม.3/6 เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความ
คิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
ท 3.1 ม.3/2 วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  
เพ่ือนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ท 4.1 ม.3/4 ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 

วิเคราะห์  วิจารณ์ เรื่องที่ อ่าน
อย่างมีมารยาท พร้อมทั้งเขียน
ตัวบรรจง แสดงความคิดเห็ น 
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล ใช้คําทับ
ศัพท์และศัพท์บัญญัติ เพ่ือนํ า
ข้อคิดเห็นมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
 
 

9 11 

6. อิศร
ญาณ
ภาษิต 

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ท 3.1 ม. 3/4 พูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
ท 4.1 ม.3/2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
ท 4.1 ม.3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา 
ท5.1ม.3/5 ท่องบทอาชยาน 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่ อ่านสามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค
และระดับของภาษา นํามาพูด
ใ น โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

11 13 
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รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ท 23102    ภาษาไทย                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 2         เวลา 60 ชั่วโมง          จ านวน  1.5 หน่วยกิต         
*************************************************************************** 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้เหมาะสม  สามารถประเมินความถูกต้อง  
ของข้อมูลเพ่ือนํามาใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับความ และ ความเป็น 
ไปได้ของเรื่องแล้วนํามาวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน นําไปสู่การตีความ 
หรือประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้       จากงานเขียนได้อย่างหลากหลาย เพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิต สามารถแสดงความคิดผ่านงานเขียน อธิบาย เขียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น โต้แย้งอย่าง          
มีเหตุผล ด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ในเรื่องต่างๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเก่ียวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงาน สามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถพูดโน้มน้าวโดย
นําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายคําศัพท์ทางวิชาการ วิชาชีพ และแต่งบทร้อยกรอง สรุปเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น แล้วสรุปความรู้ ข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้  ในชีวิตจริง 
ท่องจําและบอกคุณค่า บทอาขยานตามที่กําหนด มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการภาษาไทยด้าน การประเมิน วิจารณ์ วิเคราะห์ ตีความ          
เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง บรรยาย เขียนรายงาน กรอกแบบสมัครงาน          
พูดโน้มน้าว  แต่งบทร้อยกรอง สรุปเนื้อหา ความรู้ ความคิดและท่องจํา  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย         
ใฝุเรียนรู้ ยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการทํางาน รักความเป็นไทย มีมารยาทในการอ่าน การเขียน     
การฟัง  การดู และการพูด   มีจิตสาธารณะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยนําหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

รหัสตัวชี้วัด 
ท1.1 ม.3/1,ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท2.1 ม.3/6,ม.3/7,ม.3/8,ม.3/9,ม.3/10 
ท3.1 ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ท4.1 ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 
ท5.1 ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4 
รวมท้ังหมด  20  ตัวชี้วัด 



40 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย         รหัสวิชา  ท 23102                           

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2  จ านวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค/ปี : คะแนนสอบ    70:30 

หน่วย
ที 

ชื่อ
หน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

1. บทพากย์
เอราวัณ 

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้ อยกรองไ ด้ถูก ต้องและเหมา ะสมกับ
เรื่องที่อ่าน 
ท 1 .1  ม.3/7  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  
การลําดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง 
ท 2.1 ม.3/7 เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง   ๆ  
ท 4.1 ม.3/6 แต่งบทร้อยกรอง 
ท 5.1 ม.3/4 ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กําหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง 
 

อ่านออก เสียงบทร้อยกรอง  
ปร ะเ มินควา มถู กต้องของ
ข้ อ มูล   พร้ อมทั้ ง วิ จ า ร ณ์
ควา มสมเห ตุสมผล   กา ร
ลําดับความและความเป็นไป
ไ ด้ ขอ ง เรื่ อ ง   เ พ่ื อ เขี ย น
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น  
หรื อโ ต้แย้ง เ ก่ีย วกับเรื่อ งที่
อ่ า น   พร้ อ มแ ต่ง บทร้ อ ย
กร อ ง  ถู ก ต้ อ ง ต า ม ฉั น ท
ลั ก ษ ณ์ อ่ า น จ น ส า ม า ร ถ
ท่องจําและบอกคุณค่า ของ
บทอาขยานตามความสนใจ
และนําไปใช้ได้ 

9 11 

2. ทัศนา
ภาษา
เขียน 

ท 1 .1  ม.3/6 ประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูล 
ท 2 .1ม.3/8กรอกแบบสมัครงานพร้ อมเขียน
บรรยายเก่ียวกับความรู้และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน 
ท 2.1 ม.3/10 มีมารยาทในการเขียน 
ท 4.1 ม.3/5 อธิบายความหมายคําศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

ประเ มินควา มถู กต้องของ
ข้ อ มู ล ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับเรื่องที่ อ่าน  
กรอกแบบสมัครงานมีมารยาทใน
การเขียน        พูดโน้มน้าว
อธิบายความหมายคําศัพท์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
โ ด ย นํ า เ ส น อ ห ลั ก ฐ า น
ตา มลํ า ดับ เ นื้ อหา อย่ า ง มี
เหตุผลและน่าเชื่อถือ 

9 11 

 
หน่วยที ชื่อหน่วย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(คาบ) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

    3. พระบรม
ราโชวาท 

ท 2.1 ม.3/9 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

รายงาน สรุปเนื้ อหาวรรณคดี 
วรรณกรรม ตามคุณค่า วิถีไทย 

11 13 
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ท 5.1 ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น 
ท 5.1 ม.3/2 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

พร้อมทั้ งวิเคราะห์ ข้ อคิดเห็ น
และนํ ามาประยุกต์ ใช้ ในการ
ดําเนินชีวิต 

4. คิดเห็น
อย่างมี
มารยาท 

ท 1 .1  ม.3/8  วิเคราะห์เพ่ือแสดงความ
ความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่ อ่าน 
ท 2.1 ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้
ถูกต้องตามระดับภาษา 
ท 3.1 ม. 3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู  
และการพูด 
ท 3.1 ม. 3/5 พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอ
หลักฐานตามลําดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผล
และน่าเชื่อถือ 

อ่ า น เ รื่ อ ง จ า ก ว ร ร ณ ค ดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้ องถิ่ น พูดโน้ มน้ าวอย่ า ง
น่ าเชื่ อถื อโดยใช้ ถ้ อยคําไ ด้
ถูกต้องตามระดับภาษาและมี
มารยาทในการฟังดูและพูด 

8 10 

5. กลอน
กานท์
งาน
ประพันธ์ 

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 
ท2.1ม3/5 เขียนจดหมายกิจธุระ 
ท 3.1 ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมิน
เรื่องจากการฟังและการดู 
ท 5.1  ม.3/4  ท่ องจํ าและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามที่กําหนด  และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง 
 
 

อ่านวรรณคดี  ว รรณกรรม  
และวรรณกรรมท้องถิ่นแสดง
ควา มคิด เห็ นโดย  อ่ า นจน
สา มา รถท่ อ งจํ า และบอ ก
คุณค่า บทอา ขยา น ตา ม ที่
กําหนดและสื่อสารข้อความ
ด้วยจดหมายได้ 

10 12 

หน่วยที ชื่อหน่วย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา 

(คาบ) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

6 แก้ปัญหา
จาก
แนวคิด 

ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 
ท 1 .1  ม.3/9  ตีความและประเมินคุณค่า
แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  
เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
ท 5.1 ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองจากวรรณคดีสรุป 
ตีความประเมินคุณค่าวิถีไทย
เพ่ือนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

11 13 
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ท 5.1 ม.3/2 
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
ท 5.1 ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
   . ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย . กรุงเทพฯ:     
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
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คณะผู้จัดท า 

 
 

1. นางนิรมล  วิบูลมงคล ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. 
3. 

นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม 
นางสุภาภรณ์  ศรีวรนันท์ 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  
หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรฯ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

4. นางสุพินยา  ใจรื่น ครู กรรมการ 
5. นางสาวอุทัยรัตน์  ทองเนื้อตัน ครู กรรมการ 
6. นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์ ครู กรรมการ 
7. นางสาวรวมผล  นกดารา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ/เลขานุการ 
    


