
 
  

 

๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
วิสัยทัศน์  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการใช้ภาษาและสามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
๑. จัดการเรียนกาสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิด Best 

practice สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ครูน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

หลักการ 
๑. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาไทยตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถน าไปเป็นเครื่องมือ

ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อ 
๒. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยา่ง

มีความสุข 
๓. จัดแผนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามความถนัด

และความสนใจ 
๔. พัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้และทักษะตลอดจนน ามวล

ประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. มีการนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบในด้านการเรียนการสอนภาษาไทย 
๖. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม 
๗. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ให้นักเรียนกล้าแสดงออก  และได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัด

และความสนใจ 
๘. จัดให้ห้องปฏิบัติการภาษาไทย มีมุมหนังสือ – เอกสาร มุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ปูายนิเทศ มุมส่ือ

นวัตกรรม อุปกรณ์และเกมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดห้องด้วย 

๙. จัดกิจกรรม  น าเสนอผลงานนักเรียน – ครู ในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน 
๑๐. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู ้
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ และช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน

ภาษาไทย 
๑๒. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมท้ังทางด้านความรู้ ทักษะ/

กระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
  

 

๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

จุดหมาย 
๑. มีทักษะและสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
๒. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักกาลเทศะในการใช้ภาษาไทย 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
๔. มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

การศึกษาและการปฏิบัติงาน 
๕. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ไตร่ตรอง 
๖. ใฝุรู้ใฝุเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า แสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๗. รักการท างาน มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา

ภาษาไทย 
๘. รู้จักใช้ภาษาสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางด้านภาษาไทย 
๙. มีจิตส านึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พฒันาภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้ังของ

ท้องถิ่นและของประเทศชาติ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน 
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน  
การปูองกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 



 
  

 

๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

กระบวนการแก้ปัญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอย่างรอบคอบ  ชนิดท่ีว่าผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต้องแสดงออกว่ามีความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 

๑)  เข้าใจปัญหารวมท้ังการเข้าใจเรื่องราวสาระจากข้อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอ้างอิง 
เช่ือมโยงสาระจากแหล่งต่าง ๆ แสดงออกว่าเข้าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องใช้สาระจากพื้นฐานความรู้เดิมของตน  
เพื่อท าความเข้าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให้ 

๒)  บอกลักษณะปัญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปัญหา  และต้ังข้อสังเกตถึงความเช่ือมโยง
เกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร  ตัดสินใจว่าตัวแปรใดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ สร้างสมมุติฐาน และค้นคืนสาระ จัดกระท า 
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยู่ 

๓)  แสดงการน าเสนอการแก้ปัญหารวมท้ังการสร้างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
๔)  ลงมือแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสู่เปูาหมาย

หรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
๕)  สะท้อนการแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการแก้ปัญหาและมองหาสาระข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่ม

ค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก้ปัญหาจากมุมมองต่าง ๆ หรือหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ และให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถอธิบายได้ 

๖)  ส่ือสารการแก้ปัญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกล่าวและส่ือสาร
การแก้ปัญหาให้คนนอกได้รับรู้ 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน     
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน   
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข้อสรุปของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได้สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ัง
สอนของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
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 ๒.  ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดท้ังต่อหน้าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต้องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไม่คิด   
คดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด้วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน้าท่ีของตนเองให้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและ
สังคม 
 ๓.  มีวินัยหมายถึง  การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับระเบียบ    
แบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  การค้นคว้าหาความรู้หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บ
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงใน
ส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาค าตอบ เพื่อน าค าตอบท่ีได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ เช่น          
การยกระดับความรู้การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ หรือน ามาสรุปเป็นความจริงให้ได้ 
 ๗.  รักความเป็นไทย  หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมท าให้ทุก
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น  ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่ิงท่ี
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระท าท่ีแสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเล่ียงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยท่ีตนสามารถท าได้  และการเคารพ
สิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
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  ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันใ นสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 

  การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว  ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ  การอ่าน
ในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่านเพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของ     
การเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์
วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
            การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ  อย่างเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาสต่างๆ  ท้ังเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ  
            หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
              วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพ
บุรุษท่ีได้   ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน    
การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี ๒    การเขียน  

มาตรฐาน  ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน  ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  ส่ิงท่ีอ่านได้  
วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องท่ี อ่าน  รวมท้ัง
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

 เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน   
ค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 



 
  

 

๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินส่ิงท่ีได้จากการฟังและดู  น าข้อคิด ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะใน
การพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีมารยาทใน
การฟัง  ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอื่นๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน 
ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์  
และโคลงส่ีสุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าท่ี
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมท้ังสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   ตีความ   
แปลความ  และขยายความเรื่องท่ีอ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน  เขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  
บันทึก  ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้ความคิดจากการอ่าน
มาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ  น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์  ย่อความจากส่ือท่ีมี
รูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ  เขียนบันทึก  
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง   ผลิตผลงานของ
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ   ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี   รวมท้ังประเมินงานเขียนของผู้อื่นและน ามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง 

 ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟัง
และดู  วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเช่ือถือของเรื่องท่ีฟังและดู  ประเมินส่ิงท่ีฟัง
และดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง   พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  
รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด  

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



 
  

 

๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน  เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย   ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน     
การด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  

 
 
 
 
 

 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     
บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา 
กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  
และโคลงส่ีสุภาพ 

๒. จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน  การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 

๓ ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
๔ ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และ
ค าท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่างๆ 
จากการอ่าน 
๕ ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ 
โดยพิจารณาจากบริบท 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องส้ัน   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
- บทความ     

 ๖. ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท  
ชักจูงโน้มน้าวใจ 

- สารคดี 
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการท่ีมีค า ประโยค  และ
ข้อความท่ีต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง
สร้างสรรค์ 
 

๗. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้
งาน  ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ใน
ระดับท่ียากขึ้น 

 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 



 
  

 

๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๘. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.๒ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ       

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
  - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

๒. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความ
เข้าใจในบทเรียนต่างๆ ท่ีอ่าน 
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
๕. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง 
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก
บทความท่ีอ่าน 
๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเช่ือ       
การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผล
ของงานเขียน 

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

๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือ            
ค าประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ีได้จากการ
อ่าน  เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

๘. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.๓ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      

บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม
กับเรื่องท่ีอ่าน                   

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  
- บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความท่ัวไปและบทความ
ปกิณกะ   
- บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอนเสภา  
กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖ และโคลงสีสุ่ภาพ 

 
 
 
 



 
  

 

๑๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมี

ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 
๓. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน 
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    
ท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    
๖.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล        
ท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน   
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ล าดับความ และความเป็นไปได้ของ
เรื่อง      
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน        

 การอ่านจับใจความจากส่ือต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ต านาน  
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                      

 ๙. ตีความและประเมินคุณค่า    และ
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา  ใน
ชีวิต 
 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด  

 ๑๐. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.๔-ม.๖ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     

บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ 
และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน   

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ       
นวนิยาย และความเรียง  

  - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
ร่าย  และลิลิต  
 

 
 
 
 



 
  

 

๑๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๒.  ตีความ แปลความ และขยายความ

เรื่องท่ีอ่าน 
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีอ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 
๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน 
และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิด
ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต 
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
๖.  ตอบค าถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆ  ภายในเวลาท่ีก าหนด 
๗.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ 
และรายงาน 
๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

 การอ่านจับใจความจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
- ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องส้ัน    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพื้นบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- ค าบรรยาย 
- ค าสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              
- ค าขวัญ   

 ๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 ๒ เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน 

เหมาะสม และสละสลวย   
 การเขียนส่ือสาร เช่น      
- การเขียนแนะน าตนเอง 
- การเขียนแนะน าสถานท่ีส าคัญๆ 

- การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 ๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ

สาระการเรียนรู้และรายละเอียดสนับสนุน 

 การบรรยายประสบการณ์ 

 
 ๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 ๕. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน  การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ เช่น  เรื่อง

ส้ัน   ค าสอน โอวาท   ค าปราศรัย สุนทร
พจน์ รายงาน ระเบียบ ค าส่ัง บทสนทนาเรื่อง
เล่าประสบการณ์    

 ๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากส่ือท่ีได้รับ 

 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากส่ือต่างๆ เช่น- บทความ  

- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ              

 ๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    
กิจธุระ 

 

 การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 

- จดหมายแนะน า 
  การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายสอบถามข้อมูล 

 ๘. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ

โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ได้แก่    

- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

- การเขียนรายงานโครงงาน 

 



 
  

 

๑๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 
 ๒. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 ๓. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
 ๔. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน         

ค าสอน บทความทางวิชาการ บันทึก
เหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น นิทานชาดก  

 ๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

 การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 ๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                 
ในเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากส่ือ
ต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- สารคดี  
  - บันเทิงคดี 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 ๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้

ถูกต้องตามระดับภาษา   
 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส
ต่างๆ  เช่น 
- ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
- โฆษณา 
- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์  

 ๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และ
ทัศนคติในเรื่องต่างๆ 

 การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

 ๔. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ เช่น นิทาน 
ประวัติ  ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  
พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ 

 ๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

 การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 ๖. เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

 การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น 
และโต้แย้งในเรื่องต่างๆ                    

 ๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่างๆ   

 การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากส่ือต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา  - บทความทางวิชาการ 

 ๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน 

 การกรอกแบบสมัครงาน 
 

 ๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 
             

 การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๑๐. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
 



 
  

 

๑๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-ม.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระการ
เรียนรู้ชัดเจน     
                 

 การเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการด าเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการต่างๆ   

 ๒. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความ 
 ๓. เขียนย่อความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ  

และเนื้อหาหลากหลาย   
 การเขียนย่อความจากส่ือต่างๆ  เช่น 
- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 
- เรื่องส้ัน สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ 
และวรรณกรรมพื้นบ้าน  

 ๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ   

 การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น  
- สารคดี      - บันเทิงคดี  

 ๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้ว
น ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 
 

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

 ๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า           
เรื่องท่ีสนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

 ๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อน าไป
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 



 
  

 

๑๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟัง
และดู 
๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องท่ีฟังและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดู 
๔. ประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือ                  
ท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
  การพูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมี
เนื้อหาโน้มน้าว 
 

 ๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และ
การสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.๒ ๑. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟัง
และดู 

 การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 

 ๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  
และความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือ
ต่างๆ 
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและ
ดูอย่างมีเหตุผลเพื่อน าข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องท่ีฟัง
และดู 
 

 ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว 
- การพูดโฆษณา           

 ๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้า 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  
 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 
 
 



 
  

 

๑๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๓ ๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู 
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู           
เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู 
 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู 
 

 ๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ี
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และ
การสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
-  การพูดโต้วาที    
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 ๕. พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐาน
ตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ
น่าเช่ือถือ 

 การพูดโน้มน้าว 
 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.๔-ม.๖ ๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องท่ีฟังและดู   

 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดู 

 ๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดู 

 การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟังและดู          

 อย่างมีเหตุผล 
๓. ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู แล้ว
ก าหนดแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟัง
และดู 

  การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
  การประเมินเรื่องท่ีฟังและดูเพื่อก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ 

 ๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่
ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 
 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดต่อท่ีประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโน้มน้าวใจ          

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
 



 
  

 

๑๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 

๒. สร้างค าในภาษาไทย 
 

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

๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของค าใน
ประโยค 

 ชนิดและหน้าท่ีของค า 

๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ภาษาพูด  
 ภาษาเขียน 

๕.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี ๑๑ 
๖. จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพย
และสุภาษิต 

 ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ม.๒ ๑. สร้างค าในภาษาไทย  การสร้างค าสมาส 
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน 
 

 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

๓. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 
๔. ใช้ค าราชาศัพท์  ค าราชาศัพท์ 
๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   
ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม.๓ ๑. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศท่ี
ใช้ในภาษาไทย 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  ประโยคซับซ้อน 
๓. วิเคราะห์ระดับภาษา  ระดับภาษา 

 
 
 
 
 



 
  

 

๑๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๔. ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  ค าทับศัพท์ 

 ค าศัพท์บัญญัติ 
๕. อธิบายความหมายค าศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

๖. แต่งบทร้อยกรอง  โคลงส่ีสุภาพ 
ม.๔-ม.๖ ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ

ภาษา และลักษณะของภาษา 
 ธรรมชาติของภาษา   
 พลังของภาษา 

 ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 
- องค์ประกอบของพยางค์และค า 

๒. ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
 

 การใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค  
- ค าและส านวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพิ่มค า   
- การใช้ค า 
- การเขียนสะกดค า  

๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส 
กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังค าราชา
ศัพท์อย่างเหมาะสม 

 ระดับของภาษา 
 ค าราชาศัพท์ 

๔. แต่งบทร้อยกรอง 
 

 กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 

๕. วิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
 

๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค า
ในภาษาไทย   

 หลักการสร้างค าในภาษาไทย   
 

๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 การประเมินการใช้ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพ์และ  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 



 
  

 

๒๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๑ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ท่ีอ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี
และวรรณกรรม             
 

๕. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๒ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่านในระดับท่ียากขึ้น 
 

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

 
 
 
 
 



 
  

 

๒๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่
อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอ่าน 
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น 

๕. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.๓ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียาก
ยิ่งขึ้น 

 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี   

๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  
๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรม                                
 

๔. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 
 
 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๒๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบ้ืองต้น 
 
 

 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๒. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

๓. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม 
- ด้านวรรณศิลป์ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๔. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

 การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา 
  

 วรรณกรรมพื้นบ้านท่ีแสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถิ่น 

๖. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความสนใจและน าไปใช้
อ้างอิง 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๒๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔-๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 

๑๖๐ (๔ นก.) 
 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐  
(๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 
 

๘๐ (๒ นก.) 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ ช่ัวโมง 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ ช่ัวโมง 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ ช่ัวโมง 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ ช่ัวโมง 
(๔๑ นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๘๐ 
๒. กิจกรรมนักเรียน  
    ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ - 

    ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๒๐ 



 
  

 

๒๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
 

เวลาเรียน 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔-๖ 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน้าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น ๘ กลุ่มสาระฯ 

ห้องเรียน
พิเศษ 

๕๒๐(๑๔นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

๔๔๐(๑๒นก.) 

ห้องเรียน
พิเศษ 

๔๔๐(๑๒นก.) 

๒,๙๒๐(๗๓นก.)(ห้องพิเศษ) 
๒,๔๐๐(๖๒นก.)(วิทย-์คณิต)  
๑,๘๘๐(๔๗นก.) (ภาษ-สังคม) 

๒๘๐(๗ นก.) ๒๐๐ (๕ นก) ๒๐๐ (๕ นก) 
๑,๙๖๐(๔๙นก.)(การงานเทคโน) 

๑,๙๖๐(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ (IS ๑)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- ๔๐ (๑ นก.) - ๔๐ (๑ นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS ๒) ( Communication  
and Presentation ) 

- ๔๐ (๑ นก.) - ๔๐ (๑ นก.) 

การน าองค์ความรู้ไปใช้
บริการสังคม (IS ๓) 

- - ๒๐ ๒๐ 

กิจกรรมโฮมรูม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมรวมระดับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - 
กิจกรรมสวดมนต์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ - 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม - - ๖๐ ๘๐ 
 
 
 



 
  

 

๒๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม. ๔-๖ 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ห้องเรียน
พิเศษ 
๖๘๐ 

ห้องเรียน
พิเศษ 
๖๘๐ 

ห้องเรียนพิเศษ 
๖๘๐ 

๓,๓๐๐ (ห้องเรียนพิเศษ) 
๒,๗๘๐ (วิทย-์คณิต)  
๒,๒๖๐ (ภาษ-สังคม) 

๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ 
๒,๓๔๐ (การงาน-เทคโน) 

๒,๓๔๐ (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
๑,๖๘๐ 

ห้องเรียน
พิเศษ 
๑,๖๘๐ 

ห้องเรียนพิเศษ 
๑,๖๘๐ 

๕,๓๐๐ (ห้องเรียนพิเศษ) 
๔,๗๘๐ (วิทย์-คณิต)  
๔,๒๖๐ (ภาษ-สังคม) 

๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ 
๔,๓๔๐ (การงาน-เทคโน) 

๔,๓๔๐ (สหศิลป์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๒๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ท๒๐๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสือ ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๐๒๐๒ การพูด    ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๑๒๐๗ บรรณารักษ์ ๑   ๒๐ ช่ัวโมง  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๑๒๐๘ บรรณารักษ์ ๒   ๒๐ ช่ัวโมง  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๐๒๐๗ การพัฒนาทักษะการเขียน ๑ ๒๐ ช่ัวโมง  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๐๒๐๘ การพัฒนาทักษะการเขียน ๒ ๒๐ ช่ัวโมง  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ท๒๐๒๐๓ การเขียน ๑   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๐๒๐๔ การเขียน ๒   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
I๒๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS๑ ๔๐ ช่ัวโมง             ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
I๒๐๒๐๒  การส่ือสารและการน าเสนอ : IS๒    ๔๐ ช่ัวโมง             ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท๒๐๒๐๕ หลักภาษาไทย   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๒๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น  ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 



 
  

 

๒๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖) 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖   ๔๐ ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ท๓๑๒๐๑ การเขียน   ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๑๒๐๒ การแต่งค าประพันธ ์  ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ท๓๒๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑  ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒  ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
I๓๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้:IS๑ ๔๐ ช่ัวโมง             ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
I๓๐๒๐๒  การส่ือสารและการน าเสนอ : IS๒    ๔๐ ช่ัวโมง             ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ท๓๓๒๐๑ การพูด    ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน  ๖๐ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๒๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๒๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๓๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ 
เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงาน และ
ศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน และค าพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ี
ของค า ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ ท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณค ดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๑/๑  
 ท ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗  ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
 ท ๓.๑ ม.๑/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔   
 ท ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
 
รวม ๒๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๓๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ การอ่านออกเสียง ท ๑.๑ ม.๑/๑ ๑. การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วแบบ 
บรรยาย 
๒. การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้วแบบ 
พรรณนา 
๓. หลักการอ่าน ออกเสียงบทร้อยกรอง 
๔. การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง : 
กลอน 
๕. การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง : 
กาพย์ยานี ๑๑ 
๖. การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง : โคลง 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๒ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ การเขียนส่ือสาร 

ด้วยถ้อยค า 
ท ๒.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒   
 ม.๑/๙  

๑. หลักการคัดลายมือ 
๒. การคัดลายมือ 
๓. การใช้ภาษาประกอบการเขียน 

๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

๓ การเขียนเพื่อการ 
ส่ือสาร 
 

ท ๒.๑ ม.๑/๓
 ม.๑/๔   
 ม.๑/๕ 
 ม.๑/๗
 ม.๑/๘   
 ม.๑/๙ 

๑. หลักการเขียนเรียงความ 
๒. การเขียนเรียงความ เชิงพรรณนาตาม
ความรู้สึก 
๓. การเขียนเรียงความ เชิงพรรณนาตาม
ความเป็นจริง 
๔. การเขียนบรรยาย 
๕. การเขียนย่อความ 
๖. การเขียนจดหมาย ขอความช่วยเหลือ 
๗. รูปแบบของจดหมายกิจธุระ 
๘. การเขียนจดหมาย สอบถามข้อมูล 
๙. หลักการเขียน รายงานการศึกษา 
ค้นคว้า 
๑๐. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
๑๑. หลักการเขียน โครงงาน 
๑๒. การเขียน โครงงาน 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๒ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๒ 

 



 
  

 

๓๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๔ การฟังและการดู
ส่ือ 

ท ๓.๑ ม.๑/๖ ๑. มารยาทในการฟัง และการดู 
๒. มารยาทในการพูด 

๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
 

๕ เสียงในภาษาไทย 
และการสร้างค า 

ท ๔.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒    

๑. เสียงในภาษาไทย 
๒. การสร้างค า 

๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

๖ ชนิดและหน้าท่ี
ของค าในประโยค 

ท ๔.๑ ม.๑/๓ ๑. ชนิดและหน้าท่ีของค า 
๒. การวิเคราะห์ประโยค 

๒ 
๑ 

๓ 
๓ 

๗ ความแตกต่าง
ของภาษา 

ท ๔.๑ ม.๑/๔ ๑. ภาษาพูด 
๒. ภาษาเขียน 
๓. การเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษา
เขียน 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
๒ 

๘ นิราศภูเขาทอง ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔ 
 ม.๑/๕ 

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่าด้าน
เนื้อหา 
๓. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทอาขยาน 

๒ 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

๙ โคลงโลกนิติ ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔ 
 ม.๑/๕ 

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่าด้าน
เนื้อหา 
๓. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทอาขยาน 

๒ 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 



 
  

 

๓๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการ  การอ่ าน จับใจความ  การอ่านและปฏิบั ติตามเอกสารคู่มือ  
การอ่านหนังสือตามความสนใจ เขียนแสดงความคิดเห็น การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดประเมินความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าว พูดรายงานการศึกษา
ค้นคว้า และ การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ จ าแนกและใช้ส านวนท่ีเป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ 
สุภาษิต พระร่วง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
และนิทาน พื้นบ้าน ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖  ม.๑/๗ ม.๑/๘  ม.๑/๙ 
 ท ๒.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗  ม.๑/๘ ม.๑/๙ 
 ท ๓.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔ ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๑/๕  ม.๑/๖ 
 ท ๕.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  ม.๑/๔  ม.๑/๕ 
  
รวม ๓๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๓๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ การอ่าน 
ในชีวิตประจ าวัน 

ท ๑.๑ ม.๑/๒
 ม.๑/๓ 
 ม.๑/๔ 
 ม.๑/๕   
 ม.๑/๖ 
 ม.๑/๗ 
 ม.๑/๘ 
 ม.๑/๙ 

๑. การอ่านจับใจความ ส าคัญ 
๒. การอ่านจับใจความ จากนิทานชาดก 
๓. การอ่านจับใจความ จากบทความ 
๔. การอ่านจับใจความ จากสารคดี 
๕. การอ่านตีความ เอกสารทางวิชาการ 
๖. การอ่านตีความ เอกสารคู่มือ 
๗. การวิเคราะห์คุณค่าหนังสือตามความ
สนใจ 
๘. การวิเคราะห์คุณค่าหนังสือท่ี 
ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๒ การเขียนแสดง  
ความคิดเห็นจาก
ส่ือ 

ท ๒.๑ ม.๑/๖ ๑. หลักการเขียน แสดงความคิดเห็น 
จากบทความ 
๒. การเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
บทความแสดงความคิดเห็น 
๓. การเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
บทความวิชาการ 
๔. การเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
บทความสารคดี 
๕. การเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
บทความวิจารณ์ 
๖. หลักการเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
หนังสืออ่านนอกเวลา 
๗. การเขียนแสดง ความคิดเห็นจาก 
หนังสืออ่านนอกเวลา 
๘. การเขียนแสดงความคิดเห็นจาก ข่าว
และเหตุการณ์ประจ าวัน 
๙. การเขียนแสดงความคิดเห็นจาก 
เหตุการณ์ส าคัญ ต่างๆ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 

 



 
  

 

๓๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๓ การฟัง การดู  
และการพูด 
ในชีวิตประจ าวัน 

ท ๓.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒   
 ม.๑/๓ 
 ม.๑/๔   
 ม.๑/๕
 ม.๑/๖    

๑. การพูดจับใจความ ส าคัญจากการ
ฟัง และการดูส่ือ 
๒. การเล่าเรื่องจากการฟังและการดูส่ือ 
๓. การพูดเชิงสร้างสรรค์ 
๔. การพูดเชิงวิชาการ 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๔ ส านวน ค าพังเพย 
และสุภาษิต 

ท ๔.๑ ม.๑/๖ ๑. ส านวน ค าพังเพย และสุภาษิต ๒ ๒ 

๕ การแต่งบทร้อย
กรอง 

ท ๔.๑ ม.๑/๕ ๑. หลักการแต่งบทร้อยกรองประเภท 
กาพย์ยานี ๑๑ 
๒. การแต่งบทร้อยกรองประเภท 
กาพย์ยานี ๑๑ 

๑ 
 

๒ 

๑ 
 

๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๖ สุภาษิตพระร่วง ท ๕.๑ ม.๑/๑

 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔  

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า
ด้านเนื้อหา 
๓. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 

๑ 
๑ 
 

๒ 
 

๒ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๗ กาพย์เรื่อง 

พระไชยสุริยา 
ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔ 
 ม.๑/๕ 

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า
ด้านเนื้อหา 
๓. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทอาขยาน 

๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

 
 
 
 



 
  

 

๓๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๘ ราชาธิราช ตอน 
สมิงพระรามอาสา 

ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔  

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า 
๓. การสรุปความรู้และข้อคิด 
 

๒ 
๒ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

๙ กาพย์เห่ชมเครื่อง 
คาวหวาน 

ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔ 
 ม.๑/๕ 

๑. การสรุปเนื้อหา 
๒. การวิเคราะห์และ อธิบายคุณค่า 
๓. การสรุปความรู้และข้อคิด 
 

๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 

๑๐ นิทานพื้นบ้าน ท ๕.๑ ม.๑/๑
 ม.๑/๒
 ม.๑/๓   
 ม.๑/๔  

๑. การสรุปเนื้อหานิทานพื้นบ้าน 
๒. การวิเคราะห์นิทาน พื้นบ้าน 
๓. การอธิบายคุณค่า นิทานพื้นบ้าน 
๔. การสรุปความรู้และ ข้อคิดจาก
นิทานพื้นบ้าน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๓๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

                                           ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ฝึกทักษะ      
การคัดลายมือ การเขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนย่อความ เขียน
รายงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง     
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร          
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ท่องจ าบทอาขยานตาม            
ท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖  ม.๒/๗ ม.๒/๘   
 ท ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ ม.๒/๖ ม.๒/๗  ม.๒/๘  
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
  
รวม ๒๑  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๓๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ การอ่านออกเสียง ท ๑.๑ ม.๒/๑ 
 ม.๒/๘ 

๑. ความรู้พื้นฐานในการอ่าน 
๒. หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
๓. การอ่านบทบรรยายและบทพรรณนา 
๔. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  
๕ .การอ่านออกเสียง บทร้อยกรองประเภท
กลอน                       
๖. การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง 
ประเภทกาพย์ห่อโคลง 

๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

๒ 

๒ การอ่าน 
ในชีวิตประจ าวัน 

ท ๑.๑ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
ม.๒/๕   ม.๒/๖  
ม.๒/๗ ม.๒/๘ 
  

๑. การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ 
๒. การเขียนผังความคิด 
๓. การอ่านเพื่อการ วิเคราะห์ 
๔. การอ่านเพื่อประเมินค่า 
๕. การอ่านหนังสือนอกเวลา 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๓ การคัดลายมือ ท ๒.๑ ม.๒/๑   ๑. หลักการคัดลายมือ 
๒. รูปแบบตัวอักษร 
๓. การคัดลายมือ 

๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

 

๔ การเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร 

ท ๒.๑ ม.๒/๒
 ม.๒/๓   
 ม.๒/๔ 
 ม.๒/๕   
 ม.๒/๖
 ม.๒/๗
 ม.๒/๘ 

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน 
๒. การเขียนบรรยาย 
๓. การเขียนพรรณนา 
๔. การเขียนเรียงความ 
๕. การเขียนย่อความ 
๖. การเขียนจดหมาย กิจธุระ 
๗. หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
๘. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
๙. หลักการเขียนรายงานโครงงาน 
๑๐. การเขียนรายงานโครงงาน 
๑๑. การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 

๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 



 
  

 

๓๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๕ โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร 

ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔   ม.๒/๕    

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้  และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทร้อยกรอง 

๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๖ บทเสภาสามัคคี
เสวก   

ตอน วิศวกรรมา           
และสามัคคีเสวก 

ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔   ม.๒/๕    

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้  และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทร้อยกรอง 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๗ ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔   

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้  และข้อคิด 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

 

๔๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

                                           ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับ การพูดสรุปความ พูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องท่ีฟังและดู พูดในโอกาส
ต่างๆ พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาลักษณะของประโยคในภาษาไทย การสร้างค าสมาส การใช้ค า
ราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง  ประเภทกลอนสุภาพ การรวบรวมและอธิบายความหมายของค า
ภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง บทละครเรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร าพึงในปุาช้า และนิราศเมืองแกลง ท่องจ าบทอาขยานตาม            
ท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทยการเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรัก
การอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒  
 ท ๓.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔ ม.๒/๕  ม.๒/๖ 
 ท ๔.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔  ม.๒/๕   
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓  ม.๒/๔  ม.๒/๕ 
 
รวม ๑๘  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 



 
  

 

๔๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๑ หลักการฟังและ                 
การดูส่ือ 

ท ๓.๑ ม.๒/๒
 ม.๒/๓   
 ม.๒/๖    

๑. ความรู้พื้นฐานในการฟังและดูส่ือ 
๒. ส่ือในชีวิตประจ าวัน 
๓. หลักการฟังและ การดูส่ืออย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๑ 
๑ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 

๒ การพูดสรุปความ 
จากส่ือท่ีฟังและดู 

ท ๓.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๓   
 ม.๒/๖    

ความรู้พื้นฐานใน การพูด 
หลักการพูดสรุปความจากส่ือ 
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากส่ือท่ีฟังและดู 

๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 

๓ การพูดในโอกาส
ต่างๆ และการพูด
รายงาน 

ท ๓.๑ ม.๒/๔
 ม.๒/๕   
 ม.๒/๖ 

๑. การพูดในโอกาสต่างๆ 
๒. การพูดรายงาน การศึกษาค้นคว้า 

๒ 
๒ 

๒ 
๒ 

๔ การสร้างค าและ
ประโยค 

ท ๔.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
 ม.๒/๕ 

๑. การสร้างค า 
๒. ค าภาษา ต่างประเทศในภาษาไทย 
๓. ประโยคในภาษาไทย 
๔. ชนิดของประโยคแบ่งตามโครงสร้าง 
๕. ชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนา 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 

๕ ค าราชาศัพท์ ท ๔.๑ ม.๒/๔ ๑. ท่ีมาและประโยชน์ของการเรียน               
ค าราชาศัพท์ 
๒. ค าราชาศัพท์ส าหรับบุคคลต่างๆ 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 
๖ การแต่งบท   

ร้อยกรองประเภท
กลอน 

ท ๔.๑ ม.๒/๓ ๑. ความรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองประเภท
กลอน 
๒. กลอนขับร้อง 
๓. กลอนเพลง 

๒ 
 

๒ 
๒ 

๑ 
 

๒ 
๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 
 
 



 
  

 

๔๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

๗ บทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอน 
นารายณ์      
ปราบนนทก 
 

ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔    ม.๒/๕    

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องจ าบทอาขยาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๘ กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

ท ๑.๑ ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓
 ม.๒/๔   

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๙ โคลงสุภาษิต              
พระราชนิพนธ ์     
พระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ท ๕.๑ ม.๒/๑ 
ม.๒/๒   ม.๒/๓  
ม.๒/๔   ม.๒/๕   

๑. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ 
๒. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
๓. โคลงสุภาษิตอิศปปกรณ า 
๔. การท่องจ าบทอาขยาน 

๒ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๐ กลอนดอกสร้อย      
ร าพึงในปุาช้า 

ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔   ม.๒/๕    

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่าและสรุปข้อคิด 
๔. การท่องจ าบทอาขยาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

๑๑ นิราศเมืองแกลง ท ๑.๑ ม.๒/๑
 ม.๒/๒   
ท ๕.๑ ม.๒/๑  
ม.๒/๒   ม.๒/๓ 
ม.๒/๔   ม.๒/๕    

๑. ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
๒. สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
๓. การอธิบายคุณค่าและสรุปข้อคิด 
๔. การท่องจ าบทอาขยาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
  

 

๔๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

                                          ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองประเภทบทละคร  กลอนเสภา  กาพย์ยานี ๑๑  โคลงส่ีสุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี สารคดี   สารคดีเชิงประวัติศาสตร์  ต านาน  วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินค่า
เรื่องท่ีอ่าน  หลักการตีความ มารยาทในการอ่าน หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก   แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ ส านึก
รักเห็นคุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างไพเราะงดงามประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วม
แสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจท่ีเป็นกลาง 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต    มีวินัย  
ใฝุเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม. ๓/๑  ม. ๓/๒   ม. ๓/๓   ม. ๓/๔ ม. ๓/๕    ม. ๓/๖  ม. ๓/๗  ม. ๓/๘    ม. ๓/๙  
  ท ๒.๑  ม. ๓/๒  ม. ๓/๓   ม. ๓/๔  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖    ม. ๓/๗   ม. ๓/๘   ม. ๓/๙  ม. ๓/๑๐      
 ท ๕.๑  ม. ๓/๑  ม. ๓/๒    ม. ๓/๓  ม.๓/๔ 
 
รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๔๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๑ การอ่านออกเสียง ท ๑.๑ ม.๓/๑ 
  

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  
๒. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

๒ 
๒ 

๑ 
๑ 

๒ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

ท ๑.๑ ม.๓/๓
 ม.๓/๔ 
 ม.๓/๙ 
  

๑. การอ่านจับใจความสารคดี  
๒. การอ่านจับใจความจากสารคดี 
ชีวประวัติ 
๓. การอ่านจับใจความ จากต านาน 
๔. การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
หนังสือนอกเวลา 
๕. การอ่านตีความและประเมินคุณค่า
หนังสือตามความ สนใจ 
๖. การอ่านตีความและประเมินค่าหนังสือ
ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
๗. การเขียนกรอบแนวคิด 

๒ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๓ การอ่านวินิจสาร ท ๑.๑ ม.๓/๒ 

ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ม.๓/๕   ม.๓/๖ 
ม.๓/๗   ม.๓/๘  

๑. การอ่านวิเคราะห์ความหมายของค า 
๒. การจับใจความส าคัญ 
๓. การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดง
ความคิดเห็น 
๔. การอ่านประเมินคุณค่า 
๕. การแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๒ 

๒ 
๑ 
๒ 
 

๒ 
๒ 

๔ การเขียนเพื่อการ 
ส่ือสาร ๑ 

ท ๒.๑ ม.๓/๒ 
ม.๓/๓   ม.๓/๔ 
ม.๓/๕   ม.๓/๘
 ม.๓/๑๐ 

๑. การเขียนในโอกาสต่างๆ 
๒. การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 
 
 
 

๑ 
๒ 

๓ 
๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 



 
  

 

๔๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๕ การเขียนเพื่อการ
ส่ือสาร ๒ 

ท ๒.๑ ม.๓/๖ 
 ม.๓/๗  
 ม.๓/๙    

๑. การเขียนย่อความ 
๒. การเขียนจดหมาย 
๓. การกรอกแบบสมัครงาน 
๔. การเขียนอธิบาย ช้ีแจง โต้แย้ง  
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
๕. การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  
แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งส่ือ 
๖. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
๗. การเขียนรายงานโครงงาน 
  

๒ 
๑ 
๑ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 

๖ บทละครพูด                                   
เรื่องเห็นแก่ลูก 

ท ๑.๑ ม.๓/๔
 ม.๓/๗ 
ท ๓.๑ ม.๓/๕   
ท ๕.๑ ม.๓/๑ 
 ม.๓/๒   
 ม.๓/๓  
  

๑. การสรุปเนื้อหา  
๒. การย่อความ 
๓. การวิจารณ์ ความสมเหตุสมผล     
การล าดับความ และความเป็นไปได้                 
ของเรื่อง 
๔. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า  
๕. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๖. การพูดโน้มน้าว  
 

๒ 
๑ 
๒ 
 
 

๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๒ 

๗ พระอภัยมณี 
ตอน                       
พระอภัยมณีหนี
นางผีเส้ือ 

ท ๑.๑  ม. ๓/๑ 
ท ๕.๑   ม. ๓/๑ 
          ม. ๓/๒ 
          ม. ๓/๓     
          ม. ๓/๔         

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
๒. การสรุปเนื้อหา 
๓. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องบทอาขยาน 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 

 



 
  

 

๔๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                                เวลา  ๖๐ ชั่วโมง 

 ศึกษาบทร้อยแก้วบทร้อยกรองประเภทบทละคร  กลอนเสภา  กาพย์ยานี ๑๑  โคลงส่ีสุภาพ 
บทความ  บันเทิงคดี วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์และการประเมินค่าเรื่องท่ีอ่าน  หลักการตีความ มารยาทในการ
อ่าน หลักการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงตามรูปแบบอักษรไทย  หลักการเขียนข้อความตามสถานการณ์  
มารยาทในการเขียน  เข้าใจการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟัง  ดู  หลักการพูดรายงาน เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  หลักการจ าแนกค า ท่ีมาจากภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการ  
หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการส่ือสาร การสืบค้น
ข้อมูล บันทึก   แยกค าไทยท่ีมาจากภาษาอื่น  จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่าวรรณกรรมของชาติ  ส านึก
รักเห็นคุณค่าในภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างไพเราะงดงามประเมินค่าเรื่องท่ีอ่านด้วยการเขียนและพูด ร่วม
แสดงความคิดโดยการโต้แย้งด้วยเหตุผล จากการศึกษาค้นคว้าด้วยใจท่ีเป็นกลาง 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑  ม. ๓/๓   
  ท ๒.๑  ม. ๓/๑   ม ๓/๓    

ท ๓.๑  ม. ๓/๑   ม. ๓/๒   ม. ๓/๓     ม. ๓/๖    
ท๔.๑   ม ๓/๑  ม. ๓/๒   ม. ๓/๓     ม. ๓/๔    ม. ๓/๕   
ท ๕.๑  ม. ๓/๑   ม ๓/๒   ม. ๓/๓      ม.๓/๔ 

 
รวม ๑๖   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

๔๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                     เวลา ๖๐ ชั่วโมง              
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

๑ การคัดลายมือ ท ๒.๑ ม.๓/๑ . การคัดลายมือ ๑ ๒ 
๒ การพูดเรื่องจาก

ส่ือท่ีฟังและดู 
ท ๓.๑ ม.๓/๑ 
 ม.๓/๒ 
 ม.๓/๓ 
 ม.๓/๖ 

๑. การพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีฟัง 
และดู 
๒. การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องท่ีฟัง
และดู 
๓. การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้า 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๓ การพูดในโอกาส

ต่างๆ 
ท ๓.๑ ม.๓/๔ 
 ม.๓/๕ 
 ม.๓/๖ 

๑. การพูดโน้มน้าว 
๒. การพูดอภิปราย 
๓. การพูดโต้วาทีและยอวาที 

๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 

๔ การใช้ค าใน
ภาษาไทย 

ท ๔.๑ ม.๓/๑ 
 ม.๓/๔ 
 ม.๓/๕ 

๑. ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
๒. การใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
ต่างๆ 
๓. ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑ 
๒ 
 

๑ 

๒ 
๒ 
 

๒ 
๕ การวิเคราะห์

ภาษา 
ท ๔.๑ ม.๓/๒ 
 ม.๓/๓ 

๑. การวิเคราะห์   
๒. โครงสร้างของ ประโยคซับซ้อน 
๓. ระดับภาษา 

๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๒ 
๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

๖ การแต่งบทร้อย
กรองประเภท
โคลงส่ีสุภาพ 

ท ๔.๑ ม.๓/๖ ๑. หลักการแต่งโคลงส่ีสุภาพ 
๒. การแต่งโคลงส่ีสุภาพ 

๑ 
๒ 

 

๒ 
๒ 

๗ พระบรม
ราโชวาท 

ท ๑.๑   ม. ๓/๓ 
ท ๒.๑   ม. ๓/๓ 
ท ๔.๑   ม. ๓/๑ 
ท ๕.๑   ม. ๓/๑ 
 ม. ๓/๒ 
 ม. ๓/๓     

๑. การระบุใจความส าคัญ                    
๒. การเขียนชีวประวัติ 
๓. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
๔. การสรุปเนื้อหา 
๕. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า 
๖. การสรุปความรู้และข้อคิด 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 



 
  

 

๔๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๘ อิศรญาณภาษิต ท ๑.๑   ม. ๓/๑ 
 ม. ๓/๔ 
ท ๒.๑   ม. ๓/๒ 
ท ๕.๑   ม. ๓/๑ 
          ม. ๓/๒ 
          ม. ๓/๓  
 ม. ๓/๔           

๑. การอ่านออกเสียง 
๒. การเขียนบันทึกจากการอ่าน 
๓. การเขียนบทสุนทรพจน์ 
๔. การสรุปเนื้อหา 
๕. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า 
๖. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๗. การท่องบทอาขยาน 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๙ บทพากย์เอราวัณ  ท ๑.๑ ม. ๓/๑ 
           ม. ๓/๔ 
ท ๕.๑   ม. ๓/๑ 
ม. ๓/๒  ม. ๓/๓                
 ม. ๓/๔           

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
๒. การอ่านจับใจความ  
๓. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า 
๔. การสรุปความรู้และข้อคิด 
๕. การท่องบทอาขยาน 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๔๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๕๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสือ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการอ่านและพิจารณาหนังสือ บันเทิงคดี สารคดี ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนิทาน เรื่องส้ัน      
นวนิยาย บทร้อยกรอง บทความ ความเรียง บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ จ าแนกชนิด ประเภท 
องค์ประกอบของงานเขียน วิเคราะห์เนื้อหาสาระต่าง ๆ แนวคิด ข้อคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือ 
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล เลือกอ่านหนังสือหลากหลายชนิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตลอดจนประเมินค่างานเขียน  

โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกระบวนการสร้างความตระหนัก  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะทางภาษา น าความรู้    
ความเข้าใจ ความคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีมารยาท
ในการอ่าน ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน และมีนิสัยรักการอ่าน  
 
ผลการเรียนรู้  

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการอ่านหนังสือได้  
๒. สามารถจ าแนกประเภทของหนังสือ  
๓. อธิบายองค์ประกอบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้  
๔. อ่านและพิจารณาหนังสือประเภทนิทาน และเรื่องเล่าได้  
๕. อ่านและพิจารณาหนังสือประเภทเรื่องส้ันได้  
๖. อ่านและพิจารณาหนังสือประเภทนวนิยายขนาดส้ันได้  
๗. อ่านและพิจารณาหนังสือประเภทบทร้อยกรองได้  
๘. วิเคราะห ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ แนวคิด ข้อคิด ประโยชน์จากบันเทิงคดีท่ีอ่านได้  
๙. มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน  

 

รวม  ๙  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 



 
  

 

๕๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๑ การอ่านและพิจารณาหนังสือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ หลักการอ่านและ
พิจารณาหนังสือ 

๑. อธิบายความหมาย
ของการอ่านและเข้าใจ
ความส าคัญของการอ่าน
ได้ 
๒. บอกจุดประสงค์ของ
การอ่านได้ 
๓. บอกลักษณะของการ
อ่านได้ 
๔. ระบุวิธีการอ่านตาม
จุดประสงค์ของการอ่าน
ได้ 
๕. บอกหลักการ
พิจารณาหนังสือได้ 

๑. การอ่านคืออะไร 
๒. ความส าคัญของ
การอ่าน 
๓. จุดประสงค์ของ
การอ่าน 
๔. ลักษณะของการ
อ่าน 
๕. วิธีการอ่าน
หนังสือเพื่อให้ได้
ตามจุดประสงค์ 
๖. หลักการ
พิจารณาหนังสือ 

 
 
 

   ๒ 
 
 
 
 
 

   ๒ 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๒ ประเภทหนังสือและ
การเลือกหนังสืออ่าน 

๑. ระบุประเภทของ
หนังสือได้ 
๒. อธิบายการเลือก
หนังสืออ่านได้ 
๓. บอกส่วนประกอบ
ของหนังสือได้ 

๑. ประเภทหนังสือ 
๒. ส่วนประกอบ
ของหนังสือ 
๓. การเลือกหนังสือ
อ่าน 

 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
๒ 
 

๑ 

๓ การปริทัศน์หนังสือ ๑. อธิบายความหมาย
ของการปริทัศน์หนังสือ
ได้ 
๒. บอกประโยชน์ของ
การปริทัศน์หนังสือได้ 
๓. บอกวิธีการปริทัศน์
หนังสือได้ 
๔. ปริทัศน์หนังสือได้
อย่างน้อย ๒ เล่ม 

๑. การปริทัศน์
หนังสือคืออะไร 
๒. ประโยชน์ของ
การปริทัศน์หนังสือ 
๓. วิธีการปริทัศน์
หนังสือ 
๔. ตัวอย่างการ
ปริทัศน์หนังสือ 

 
๑ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 



 
  

 

๕๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๔ การอ่านและ
พิจารณาสารคดี 

๑. อธิบายความหมาย
ของสารคดีได้ 
๒. อธิบายองค์ประกอบ
ของสารคดีได้ 
๓. ระบุประเภทของ  
สารคดีได้ 
๔. อธิบายประโยชน์ของ
การอ่านสารคดีได้ 
๕. บอกหลักการ
พิจารณาสารคดีได้ 
๖. อ่านและพิจารณา
หนังสือสารคดีได้อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 

๑. ความหมายของ
สารคดี 
๒. องค์ประกอบ
ของสารคดี 
๓. ประเภทของ 
สารคดี 
๔. ประโยชน์ของ
การอ่านสารคดี 
๕. หลักการ
พิจารณาสารคดี 
๖. ตัวอย่างการ
พิจารณาสารคดี 
 

 
 

  ๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๕ การอ่านและ

พิจารณาเรื่องส้ัน 
๑. บอกความหมายของ
เรื่องส้ันได้ 
๒. อธิบายองค์ประกอบ
ของเรื่องส้ันได้ 
๓. รวมประเภทของเรื่อง
ส้ันได้ 
๔. อธิบายประโยชน์ของ
การอ่านเรื่องส้ันได้ 
๕. อธิบายหลักการ
พิจารณาเรื่องส้ันได้ 
๖. อ่านและพิจารณา
เรื่องส้ันได้อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๑. ความหมายของ
เรื่องส้ัน 
๒. องค์ประกอบ
ของเรื่องส้ัน 
๓. ประเภทของ
เรื่องส้ัน 
๔. ประโยชน์ของ
การอ่านเรื่องส้ัน 
๕. หลักการ
พิจารณาเรื่องส้ัน 
๖. ตัวอย่างการ
พิจารณาเรื่องส้ัน 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 

 

 

 



 
  

 

๕๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๖ การอ่านและ
พิจารณานวนิยาย 

๑. อธิบายความหมาย
ของนวนิยายได้ 
๒. อธิบายองค์ประกอบ
ของนวนิยายได้ 
๓. ระบุประเภทของ   
นวนิยายได้ถูกต้อง 
๔. บอกประโยชน์ของ
การอ่านนวนิยายได้ 
๕. บอกหลักการ
พิจารณานวนิยายได้ 
๖. อ่านและพิจารณา
หนังสือประเภทนวนิยาย
ได้ อย่างน้อย ๑ เล่ม 

๑. ความหมาย
ของนวนิยาย 
๒. องค์ประกอบ
ของนวนิยาย 
๓. ประเภทของ   
นวนิยาย 
๔. ประโยชน์ของ
การอ่านนวนิยาย 
๕. หลักการ
พิจารณานวนิยาย 
๖. ตัวอย่างการ
พิจาณานวนิยาย 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๔ 

๗ การอ่านและ
พิจารณา 

บทร้อยกรอง 

๑. อธิบายความหมาย
ของบทร้อยกรองได้ 
๒. ระบุความแตกต่าง
ขององค์ประกอบของบท
ร้อยกรองเก่าและบท
ร้อยกรองปัจจุบันได้ 
๓. ระบุประเภทของร้อย
กรองได้ 
๔. บอกประเภทของการ
อ่านร้อยกรองได้ 
๕. อธิบายหลักการ
พิจารณาร้อยกรองได้ 
๖. อ่านและพิจารณาบท
ร้อยกรองได้ ๑ บท 
 

๑. ความหมายของ
บทร้อยกรอง 
๒. องค์ประกอบ
ของบทร้อยกรอง 
๓. ประเภทของบท
ร้อยกรอง 
๔. ประโยชน์ของ
การอ่านบทร้อย
กรอง 
๕. หลักการ
พิจารณาบท     
ร้อยกรอง 
๖. ตัวอย่าง       
การพิจารณาบท
ร้อยกรอง 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๔ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 



 
  

 

๕๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๒ การพูด   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย และความส าคัญของการพูด มารยาทในการพูด คุณสมบัติท่ีดีของผู้พูด หลักการพูด 

การเตรียมการพูด การปฏิบัติตนขณะพูด การพูดในโอกาสต่างๆ รวมท้ังการสัมภาษณ์ 

โดยใช้กระบวนการทางภาษา การคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความใฝุเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างานน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตสาธารณะท่ีจะพูดสร้างสรรค์เพื่อส่ือสารให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป 

ผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถพูดต่อประชุมชนในโอกาสต่างๆ 
๒. สามารถใช้การพูดในการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 

รวม ๒ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  

 

๕๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๒ การพูด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การพูดเบ้ืองต้น 
 

๑. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการพูดได้ 
๒. บอกคุณสมบัติขิงการ
เป็นนักพูดท่ีดีได้ 
๓. มีมารยาทในการพูด 

๑. ความหมายและ
ความส าคัญของการพูด 
๒. มารยาทในการพูด 
๓.  คุณสมบัติของการ
พูด 

๒ 
 

๒ 
๒ 

๑ 
 

๑ 
๑ 

 
๒ หลักการพูด 

 
๑. บอกหลักการในการ
เป็นนักพูดท่ีดีได้ 

๑. การปฏิบัติตนขณะ
พูด 
๒. การเตรียมพูด 
๓. การพูดน าเสนอ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 

๒ 
 

๒ 
๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๓ การพูดในโอกาส

ต่างๆ 
 

๑. สามารถพูดต่อประชุม
ชนในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
 

๑.  การพูดแนะน าตัว 
๒. การเป็นพิธีกร 
๓. การพูดแสดงความ
ยินดี 
๔. การพูดแสดงความ
เสียใจ 
๕. การพูดขอบคุณ 
๖. การกล่าว   อวย
พร 
๗. การกล่าวต้อนรับ 
๘. การพูดสนทนาทาง
โทรศัพท์ 
๙. การพูดเล่า
ประสบการณ์ 
๑๐. การกล่าวสุนทร
พจน์ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 



 
  

 

๕๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๔ การสัมภาษณ์ 
 

๑. สามารถใช้การพูดใน
การสัมภาษณ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการ 

 

 ๑. การสัมภาษณ์ผู้
ประกอบอาชีพ

ต่างๆ 

๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๕๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๓ การเขียน ๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาพื้นฐานการเขียนเรียงความ และการเขียนเรียงความจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียน
และการวิเคราะห์ส านวนโวหารต่างๆ รวมท้ังการศึกษาพื้นฐาน ความเป็นมา และความหมายของส านวนไทย
ในลักษณะต่างๆ การเขียนเรื่องจากส านวนไทย และมารยาทในการเขียนท่ีดี 

โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนภาษา 
กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการเขียนส่ือสาร มีมารยาทในการเขียน สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนได้อย่างดีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เขียนเรียงความจากจินตนาการได้ 
๒. เขียนส่ือสารโดยใช้ส านวนโวหารได้ไพเราะและถูกต้อง 
๓. เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
๔. แต่งนิทานจากส านวนไทยได้อย่างถูกต้อง 
๕. ตระหนักเกี่ยวกับมารยาทในการเขียนและน าไปปฏิบัติได้ 

 
รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๕๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๓ การเขียน ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การเขียนและ
มารยาทในการเขียน 

๑. ตระหนักเกี่ยวกับ
มารยาทในการเขียนและ
น าไปปฏิบัติได้ 

การเขียนและ
มารยาทในการ
เขียน 

๕ ๒ 

๒ การเขียนเรียงความ
จากจินตนาการ 
 

สามารถเขียนเรียงความ
จากจินตนาการได้ 
 

การเขียน
เรียงความจาก
จินตนาการ 
๑. ความหมายของ
การเขียน
เรียงความจาก
จินตนาการ 
๒. องค์ประกอบ
ของการเขียน
เรียงความ 
๓. ลักษณะของ
เรียงความท่ีดี 

 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๔ 
 

 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 

๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๓ การเขียนโวหาร 

 
๑. สามารถเขียนส่ือสาร
โดยใช้ส านวนโวหารได้
ไพเราะและถูกต้อง 
๒. เขียนส่ือสารโดยใช้
ถ้อยค าถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสม และสละสลวย 

การเขียนโวหาร 
๑. บรรยายโวหาร 
๒. พรรณนาโวหาร 
๓. เทศนาโวหาร 
๔. สาธกโวหาร 
๕. อุปมาโวหาร 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

๔ 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๕๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๔ การเขียนเรื่องจาก
ส านวนสุภาษิตไทย 
 

๑. สามารถแต่งนิทานจาก
ส านวนไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

การเขียนเรื่องจาก
ส านวนสุภาษิตไทย 
๑. ความหมายของ
ส านวนสุภาษิตไทย 
๒. บ่อเกิดส านวน
สุภาษิตไทย 
๓. ลักษณะของ
ส านวนสุภาษิตไทย 
๔. การแต่งนิทาน
จากส านวนสุภาษิต
ไทย 

 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๔ 

 
 

๓ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๖๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๔ การเขียน ๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการในการเขียน ฝึกเขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็น ฝึกเขียนบรรยาย
ประสบการณ์ พรรณนาธรรมชาติ หรืออาจเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการเขียน ให้ถูกต้อง
ตามหลักและวิธีการ และเขียนได้อย่างมีเนื้อหาสาระน่าอ่าน  ใช้ถ้อยค าส านวนสละสลวย ก่อให้เกิด         
ความเพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความคิดสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ผลการเรียนรู้  

๑. เขียนบทความส้ัน ๆ แสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ  
๒. เขียนบรรยายประสบการณ์ท่ีน่าสนใจได้  
๓. เขียนพรรณนาธรรมชาติท่ีงดงาม ให้เกิดจินตภาพได้  
๔. เขียนบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ได้ไพเราะ มีข้อคิด  
๕. เขียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ถ้อยค าส านวนสละสลวย และถูกต้อง ตามหลักการเขียน  

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๖๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๔ การเขียน ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การเขียนบทความ
ส้ันๆ 

 

๑. เข้าใจความหมายและ
บทบาทของบทความ 
 

๑. ความหมายและ
บทบาทของ
บทความ 
 
 
 

๖ ๒ 

๒ การเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

๒. เขียนในรูปแบบต่างๆ
โดยใช้ส านวนสละสลวยมี
ความไพเราะ เกิด
จินตนาการ 
๒. เขียนแสดงคิดเห็นได้
ถูกต้องและเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑. รูปแบบการ
เขียนชนิดต่าง ๆ 
  - การเขียนเล่า
เรื่อง 
  - การเขียน
อธิบาย 
  - การเขียน    
โน้มน้าว 
  - การวิเคราะห์
วิจารณ์งานเขียน 
   - การเขียน
รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 
   - การเขียน
อภิปราย 
 ๒. การเขียนแสดง
ความคิดเห็น 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๓ การเขียนบรรยาย 
 

๑. เขียนบรรยาย
ประสบการณ์ท่ีน่าสนใจได้ 

การเขียนบรรยาย
ประสบการณ์ท่ี
น่าสนใจ 
 

๓ ๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 



 
  

 

๖๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๔ การเขียนพรรณนา  
 

๑. เขียนพรรณนา
ธรรมชาติท่ีงดงาม ให้
เกิดจินตภาพได้ 
๒. เขียนในรูปแบบต่าง 
ๆ โดยใช้ถ้อยค าส านวน
สละสลวย และถูกต้อง 
ตามหลักการเขียน 
 

การเขียนพรรณนา 
   ๑. การเขียน
พรรณนาธรรมชาติ 
  ๒. การเขียน
พรรณนาสถานท่ี หรือ 
ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 ๓. การเขียน
พรรณนาลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคล 
๔. การเขียนพรรณนา
ความรู้สึกและอารมณ์ 
๕. การเขียนพรรณนา
ความคิด 
 

 
๒ 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 

 
๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 

๕ การเขียน 
บทร้อยกรอง  

๑.เขียนบทร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ ได้ไพเราะ 
และมีข้อคิด 

๑. ลักษณะบังคับของ
บทร้อยกรอง 
๒. การเขียนบทร้อย
กรองรูปแบบต่าง ๆ 
   - กลอนส่ี 
   - กลอนดอกสร้อย 
   - กลอนสุภาพ 
   - กาพย์ยานี ๑๑ 
 

๑ 
 

๘ 

๑ 
 

๑๒ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

๖๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๗ การพัฒนาทักษะการเขียน ๑            
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาส านวนโวหารเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ
โอกาสในการผูกประโยค เขียนย่อหน้า เขียนข้อความหลายย่อหน้า และเขียนบันทึก  

โดยใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนอย่างมีคุณธรรม มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียน 
การศึกษาค้นคว้า  

เพื่อพัฒนางานเขียน  ประเมินคุณค่างานเขียนตามหลักการประเมิน และมีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอัน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค 
 ๒. มีความรู้เกี่ยวกับการผูกประโยคไปใช้ในการเขียนส่ือสารได้ถูกต้อง 
 ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของย่อหน้าและสามารถเขียนย่อหน้ารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อความหลายย่อหน้า และสามารถน าไปใช้ได้ 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการเขียนบันทึก และสามารถเขียนบันทึก
ได้ถูกต้องตามรูปแบบ 

 
รวม  ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๖๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๗ การพัฒนาทักษะการเขียน ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การผูกประโยค ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูก
ประโยค 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับการ
ผูกประโยคไปใช้ในการ
เขียนส่ือสารได้ถูกต้อง 
 

๑. ลักษณะของ
สารหรือข้อความ 
๒. การใช้ค าตรง
กับความหมาย 
๓. การใช้ค าตรง
กับหน้าท่ี 
๔. การใช้ค าท่ีมี
ความหมายนัยตรง
และความหมาย
โดยนัย 
๕. การใช้ค าเช่ือมท่ี
เหมาะสม 
๖. การใช้ประโยค
ท่ีมีองค์ประกอบ
สมบูรณ์ 
๗. การใช้ประโยค
ท่ีกะทัดรัด 
๘. การใช้ประโยค
ท่ีมีใจความชัดเจน 
๙. การเรียนล าดับ
ใจความท่ีเหมาะสม
ของประโยค 
๑๐. การใช้ระดับ
ภาษา 
๑๑. การใช้ส านวน
ต่างประเทศ 
 

 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

 
 



 
  

 

๖๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๒ การเขียนย่อหน้า ๓. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของย่อ
หน้าและสามารถเขียนย่อ
หน้ารูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
 

๑. ความหมายของ
ย่อหน้า 
๒. องค์ประกอบ
ของย่อหน้า 
๓. ประโยค
ใจความส าคัญ 
๔. ประโยค
ประกอบและ
ประโยคประกอบ
ย่อย 
๕. ประเภทของย่อ
หน้า 
๖. ลักษณะส าคัญ
ของย่อหน้า 
๗. การขยายย่อ
หน้า 
๘. การเตรียม
หัวข้อเรื่อง 

       
  

    ๑ 
 
 
 
 
     ๑ 

 

๑ 

๑ 

  

๑ 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๓ การเขียนข้อความ

หลายย่อหน้า 
๔. มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเขียนข้อความ
หลายย่อหน้า และ
สามารถน าไปใช้ได้ 
 

๑. องค์ประกอบ
ของข้อความหลาย
ย่อหน้า 
๒. หน้าท่ีของย่อ
หน้า 
๓. ลักษณะส าคัญ
ของข้อความหลาย
ย่อหน้า 
๔. การเตรียมโครง
เรื่อง 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๒ 
 
 

๒ 
 

๒ 
 
 

๔ 

 
 
 



 
  

 

๖๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๔ การเขียนบันทึก ๕. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย 
ประเภท หลักการเขียน
บันทึก และสามารถเขียน
บันทึกได้ถูกต้องตาม
รูปแบบ 
 

๑. บันทึกติดต่อ 
๒. บันทึก
ประจ าวัน 
๓. บันทึก
เหตุการณ์ 
๔. บันทึกความ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงต่าง ๆ 
๕. บันทึกการ
เดินทาง 
๖. บันทึกการ
ประชุมหรือ
รายงานการประชุม 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 

๔ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๖๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๘ การพัฒนาทักษะการเขียน ๒            
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย 
การเขียนพรรณนา การเขียนเรียงความ  การเขียนรายงาน และการเขียนบทความ 

โดยใช้กระบวนการเขียนมาผลิตงานเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีเนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วน  
ร่วมกับการใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเขียน 

เพื่อฝึกฝน ปฏิบัติให้เกิดความช านาญในการเขียน ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมท้ังเนื้อหา จุดมุ่งหมาย      
มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียน การศึกษาค้นคว้า และมีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลีลาหรือโวหารของการเขียน 
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการเขียนบรรยายและพรรณนา 
 ๓. เลือกใช้กลวิธี ลีลาหรือโวหารในการเขียนเรียบเรียงงานเขียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
 ๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ัวไปในการเขียนเรียงความ และสามารถเขียนเรียงความ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนรายงานและสามารถเขียนรายงานตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
 ๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความ และเขียนบทความประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ 

 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๖๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๘ การพัฒนาทักษะการเขียน ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ลีลาหรือโวหารใน
การเรียบเรียง 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลีลาหรือโวหาร
ของการเขียน 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท 
และหลักการเขียน
บรรยายและพรรณนา 
๓. เลือกใช้กลวิธี ลีลาหรือ
โวหารในการเขียนเรียบ
เรียงงานเขียนได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 
 

๑. การเขียน
บรรยาย 
๒. การเขียน
อธิบาย 
๓. การเขียน
พรรณนา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๓ 
 
 

๓ 
 

๔ 
 
 
 
 
 

 

๒ การเขียนเรียงความ ๔. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ท่ัวไป
ในการเขียนเรียงความ 
และสามารถเขียน
เรียงความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ส่วนประกอบ
ของเรียงความ 
๒. โครงเรื่อง 
๓. ความมุ่งหมาย 
๔. ท านองการ
เขียน 
๕. ส านวนโวหาร 
๖. ตัวอย่าง 
เรียงความแบบ 
ต่าง ๆ 
 

 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
 
 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
 
 

 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

 
 
 
 



 
  

 

๖๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๓ การเขียนรายงาน ๕. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
เขียนรายงานและสามารถ
เขียนรายงานตาม
หลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

๑. รายงานทาง
วิชาการ 
๒. รายงาน
การศึกษานอก
สถานท่ี 
๓. รายงานการ
อภิปรายกลุ่ม 
๔. รายงาน
เหตุการณ์ 

๒ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๓ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

๒ 

๔ การเขียนบทความ ๖. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการเขียน
บทความ และเขียน
บทความประเภทต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องตามรูปแบบ 
 

๑. บทความกับ
เรียงความ 
๒. บทความกับ 
สารคดี 
๓. ประเภทของ
บทความ 
๔. หลักการเขียน
บทความ 
๕. ตัวอย่าง
บทความประเภท
ต่าง ๆ  
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๗๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๑๒๐๗ บรรณารักษ์ ๑          
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
           ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 
พิพิธภัณฑ์  เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกดูหรือศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย เพื่อฝึกเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน      
ฝึกคิดวิเคราะห์แบะเขียนส่ือความ รวมถึงมารยาทในการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ การดู การฟัง การเขียนและเลือก
ดู เลือกฟังอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความแตกต่างของหนังสือ  ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของหนังสือวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ หลักการ แนวคิดในการจัด
หมวดหมู่หนังสือ เช่นระบบทศนิยมของดิวอี้ รวมถึงหลักท่ัวไปของการจัดหมวดหมู่ของหนังสือ การก าหนด 
เลขเรียกหนังสือ โดยใช้กระบวนการฟังให้เข้าใจ การดูเพื่อน าไปปฏิบัติ การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น        
การเขียนเพื่ออธิบายและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้เรียนได้ 

ศึกษาการเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและสละสลวยจะท าให้สามารถใช้
กระบวนการเขียนส่ือสาร การเขียนบรรณานิทัศสน์ การเขียนบรรณานุกรม การเขียนบันทึกการอ่าน การเขียน
รายงาน ข้อมูลสสารสนเทศและรายงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาทในการอ่านและการเขียน 
 ศึกษาการท าหนังสือท ามือเป็นการฝึกทักษะการเขียน การสะกดค า การเรียบเรียงประโยค การจับ
ใจความส าคัญ ช่วยเพิ่มกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงความคิด เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
การคิดอย่างสร้างสรรค์และสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การน า
วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของกระดาษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกช่ือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได้ 
๒. บอกมารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุดได้ 
๓. อธิบายระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือและบอกเลขหมู่ของหนังสือท่ีต้องการค้นหาได้   
๔. เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบต่างๆท่ีก าหนดให้ได้ 
๕. เขียนบรรณานิทัศน์จากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้  
๖. บันทึกการอ่านจากหนังสือท่ีช่ืนชอบและจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
๗. จัดท าหนังสือท ามือส่งเสริมการอ่านได้ 

 
 รวม ๗ ผลการเรียนรู้ 



 
  

 

๗๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๑๒๐๗ บรรณารักษ์ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ แหล่งการเรียนรู้ ๑. บอกช่ือแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียนได้ 
 

๑. บอกช่ือแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
๒. เขียนแผนท่ี
ความคิดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
ของฉัน 

๑ 
 
 
 

๒ 

๕ 
 
 
 

๕ 

๒ มารยาทและระเบียบ
การใช้ห้องสมุด 

๒. บอกมารยาทและ
ระเบียบการใช้ห้องสมุดได้ 
 

มารยาทและ
ระเบียบการใช้
ห้องสมุด 

๒ ๕ 

๓ หมวดหมู่ของหนังสือ ๓. อธิบายระบบการจัด
หมวดหมู่หนังสือและบอก
เลขหมู่ของหนังสือท่ี
ต้องการค้นหาได้  

หมวดหมู่ของ
หนังสือ 

๓ ๕ 

๔ การใช้เลขเรียก
หนังสือและจัด
หนังสือขึ้นชั้น 

๓. อธิบายระบบการจัด
หมวดหมู่หนังสือและบอก
เลขหมู่ของหนังสือท่ี
ต้องการค้นหาได้   

เลขเรียกหนังสือ ๒ ๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๕ บรรณานุกรม ๔. เขียนบรรณานุกรมใน

รูปแบบต่างๆท่ีก าหนดให้
ได้ 

การเขียน
บรรณานุกรมใน
รูปแบบต่าง ๆ 

๒ ๕ 

๖ บรรณานิทัศน์ ๕. เขียนบรรณานิทัศน์
จากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้  

การเขียนบรรณา
นิทัศน์หนังสือ 

๒ ๕ 

๗ บันทึกการอ่าน ๖. บันทึกการอ่านจาก
หนังสือท่ีช่ืนชอบและจาก
เรื่องท่ีอ่านได้ 

๑. บันทึกการอ่าน 
๒. การอ่านจับ
ใจความ 

๑ 
๑ 

๕ 
๕ 



 
  

 

๗๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๘ หนังสือท ามือ ๗. จัดท าหนังสือท ามือ
ส่งเสริมการอ่านได้ 

วิธีการจัดท า
หนังสือท ามือ 

๒ ๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๗๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๑๒๐๘ บรรณารักษ์ ๒          
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๒๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 
 
          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดการส ารวจ  
และการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  การศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความหมายและประเภทของวัสดุสารนิเทศในห้องสมุด  การจัดหมวดหมู่หนังสืองานบริการของ
ห้องสมุด  หนังสือและการระวังรักษาหนังสือการอ่านและการบันทึกการอ่าน  การเขียนรายงาน หนังสือ
อ้างอิงและการใช้ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ปฏิบัติการด าเนินงานตามกระบวนการห้องสมุดด้านเทคนิค  การส ารวจและใช้แหล่งการเรียนรู้
รอบตัว  การระวังรักษาหนงัสือ  การบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการท างาน  การลงทะเบียนหนังสือ         
การวิเคราะห์เลขหมู่  การท าบัตรรายการ  การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การให้บริการและ
กิจกรรมห้องสมุด  ประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด  การด าเนินงานห้องสมุดด้านเทคนิคและการให้บริการ
ห้องสมุด มีทักษะในการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการแสวงหาความรู้และน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการท างาน  พัฒนาหรือใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการท างาน  มีนิสัยรักการอ่าน  การศึกษาค้นคว้า มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในการพัฒนางานและการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับห้องสมุด ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้
ห้องสมุด  

๒.  สามารถส ารวจและใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้ 
๓.  สามารถแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีและ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
๔.  สามารถบอกและแยกประเภทหนังสือตามหมวดหมู่ของหนังสือได้ 
๕.  สามารถอธิบายวิธีการระวังรักษาหนงัสือ  และการบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการท างานได้ 
๖.  สามารถ คิด วิเคราะห์ และการเขียนส่ือความจากเรื่องท่ีก าหนดให้ได้ ด้วยรูปแบบของการจด

บันทึกการอ่าน  
๗.  สามารถแยกประเภท และอธิบายวิธีการเลือกใช้หนังสืออ้างอิงได้ 
๘.  สามารถจัดท ารูปเล่มรายงานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานได้ 
๙.  สามารถจัดท าส่ือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้กระบวนการท างานอาชีพที่มีคุณภาพและสุจริต 



 
  

 

๗๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

๑๐. มีความรักและเจตคติท่ีดีต่องานในอาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพ
ห้องสมุดได้ 
 
รวม ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๗๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๑๒๐๘ บรรณารักษ์ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         เวลา  ๒๐ ชั่วโมง     
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ระเบียบและการใช้
ห้องสมุด 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับห้องสมุด 
ระเบียบและข้อปฏิบัติใน
การใช้ห้องสมุด  

๑.ระเบียบการใช้
ห้องสมุด 
๒. ระเบียบและ
มารยาทการใช้
ห้องสมุด 

๑ 
 

๑ 

๕ 
 

๕ 

๒ ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู ้

๒.  สามารถส ารวจและใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนได้ 
 

อธิบายและศึกษา
ข้อมูลเรื่องแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 

๒ ๕ 

๓ การใช้เครื่องมือ
สืบค้นข้อมูล 

๓.  สามารถแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ท่ีหลากหลาย และศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 
 

ประเภทของ
เครื่องมือท่ีใช้
สืบค้นข้อมูล 

๒ ๕ 

๔ ทรัพยากร
สารสนเทศ 

๔.  สามารถบอกและแยก
ประเภทหนังสือตาม
หมวดหมู่ของหนังสือได้ 
๕.  สามารถอธิบายวิธีการ
ระวังรักษาหนังสือ  และ
การบ ารุงรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ในการท างานได้ 
 

๑.ระบบการจัดเก็บ
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
การชัดเรียงหนังสือ
บนชั้น 
๒. หนังสือและ
ส่วนต่างๆของ
หนังสือ 

๑ 
 
 
 
 

๒ 

๒ 
 
 
 
 

๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 



 
  

 

๗๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๕ บันทึกและรายงาน ๖.  สามารถ คิด 
วิเคราะห์ และการเขียน
ส่ือความจากเรื่องท่ี
ก าหนดให้ได้ ด้วยรูปแบบ
ของการจดบันทึกการอ่าน 
๗.  สามารถแยกประเภท 
และอธิบายวิธีการเลือกใช้
หนังสืออ้างอิงได้ 
๘.  สามารถจัดท ารูปเล่ม
รายงานให้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนรายงานได้ 
 
  

๑. การอ่านและ
การบันทึกจาก 
การอ่าน 
๒.  การเขียน
บรรณานุกรม 
หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต 
๓. โครงเรื่อง
รายงานและการ
เข้ารูปเล่มรายงาน 
๔. การเขียน
รายงานวิชาการ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๖ การจัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก 

๙.  สามารถจัดท าส่ือ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้กระบวนการท างาน
อาชีพที่มีคุณภาพและ
สุจริต 

จัดท าหนังสือเล่ม
เล็กส่งเสริม     
การอ่าน 

๓ ๕ 

๗ เว็บเพจห้องสมุด ๑๐. มีความรักและเจตคติ
ท่ีดีต่องานในอาชีพ และ
สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีประกอบอาชีพ
ห้องสมุดได้ 

การใช้เทคโนโลยี
กับงานห้องสมุด 

๒ ๕ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



 
  

 

๗๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

I๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้นคว้า
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเปูาหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
และร่วมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์   

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท้องถิ่น  และประเทศ 
๒.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
๓.  ออกแบบ  วางแผน  และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
๕.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๖.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
๗.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบ 
๘.  บอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าได้ 
 

รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๗๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา I๒๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๒          เวลา   ๒๐   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ จุดประกาย
ความคิด 

๑.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ 
๒.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
๓.  ออกแบบวางแผนและใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช้กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อย่างเป็นระบบ 

๑๒ ๓๐ 

๒ ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 

๔.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
๕.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
๖.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

๓ ค้นคว้า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ต่อ) 

๔.  แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ได้ถูกต้อง 
๕.  เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
๖.  ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ถูกต้องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

๘ ๒๐ 



 
  

 

๗๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๔ รอบรู้และ
เห็นคุณค่า 

๗.  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปองค์ความรู้และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการค้นพบ 
๘.  บอกประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาค้นคว้าได้ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปองค์ความรู้ 
จากการศึกษาค้นคว้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒ ๓๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๘๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

I๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  ๒,๕๐๐  ค า  
มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว ๒,๕๐๐ ค า 
๓.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
๔. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
๕.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
๖.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๘๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา I๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๒          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ เรียงร้อย
ถ้อยค า 

๑. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
๒,๕๐๐ ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

๒๐ ๕๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

๒ เล่าสู่กันฟัง ๒. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
๓. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

๑๒ ๓๐ 
(ครูผู้สอน 

๑๐ 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
๒๐) 

 



 
  

 

๘๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๓ คุณค่าของ
งาน 

๔. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

๘ ๒๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๘๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๕ หลักภาษาไทย   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย  การยืมค าภาษาต่างประเทศมา
ใช้ในภาษาไทย  การสร้างค าในภาษาไทย  ชนิดของค าไทย  ค า  กลุ่มค าและประโยค  การใช้ถ้อยค า  ส านวน  
และค าราชาศัพท์ 
 ด้วยการอ่านออกเสียง  อ่านจับใจความส าคัญ  การตีความ  แปลความ  ระบุความแตกต่างของค า  
ความส าคัญและประเมินความถูกต้องของข้อมูล  จ าแนกและบอกข้อสังเกตการณ์ใช้ค าภาษาต่างประเทศ  
วิเคราะห์แยกแยะ ค า กลุ่มค า ประโยค  โครงสร้างประโยค ชนิดของประโยค เสียงและอักษรไทย การสร้างค า
และชนิดของค าไทยสามารถใช้ถ้อยค า ส านวน  
   เห็นคุณค่าของภาษาไทยการน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีนิสัย      
รักการอ่าน  เลือกฟัง ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนรู้รักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ผลการเรียนรู้ 

๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทยและการเปล่ียนแปลง   

ของภาษาด้านเสียง อักษรไทย ค า กลุ่มค าและประโยคชนิดต่างๆ  

๒.  สามารถน าความรู้ไปใช้วิเคราะห์การใช้ภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตลอดจน 

การอนุรักษ์พฒันาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป 

๓. สามารถใช้ภาษาไทยในการแสดงหาความรู้  พัฒนาเสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ เพื่อใช้ใน 

อาชีพ สังคม และชีวิตประจ าวันสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

รวม ๓ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 
 



 
  

 

๘๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๕ หลักภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ลักษณะท่ัวไปของ
ภาษาไทย 

๑, สามารถอธิบาย
ความหมายของภาษาได้
อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของภาษาได้ 
๓. สามารถระบุลักษณะ
ส าคัญของภาษาได้ 

๑. ความหมายของ
ภาษา 
๒. องค์ประกอบ
ของภาษา 
๓. ลักษณะของ
ภาษาไทย 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๒ เสียงในภาษาไทย
และอักษรไทย 

๑. สามารถอธิบายชนิด
ของเสียงและตัวอักษรท่ีใช้
แทนเสียงในภาษาไทยได้ 
๒. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เสียงและรูปพยัญชนะได้
ถูกต้อง 
๓. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
เสียงและรูปของสระได้
อย่างชัดเจน 
๔. สามารถอธิบายเรื่อง
เสียงและรูปวรรณยุกต์
รวมท้ังการผันวรรณยุกต์ได้
อย่างละเอียด 
๕. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ไตรยางศ์ ค าเป็น ค าตาย 
และการผันเสียงวรรณยุกต์
ได้อย่างถูกต้อง 

๑. เสียงและอักษร
ในภาษาไทย  
๒. เสียงพยัญชนะ
และรูปพยัญชนะ 
๓. เสียงสระและรูป
สระ 
๔. เสียงวรรณยุกต์
และรูปวรรณยุกต์ 
    
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 

 

 

 



 
  

 

๘๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๓ การยืมค า
ภาษาต่างประเทศมา

ใช้ในภาษาไทย 

๑. สามารถอธิบายสาเหตุการ
ยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้
ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถเขียนอธิบาย
หลักเกณฑ์แสดงความ
แตกต่างระหว่างภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤตในฐานะท่ี
เข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทย 
๓. สามารถอธิบายข้อสังเกต
เกี่ยวกับลักษณะของค า
ต่างประเทศท่ีเข้ามาปะปนใน
ภาษาไทยได้ 

๑. สาเหตุการยืมค า
ภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย 
๒. การยืมค า
ภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย 

๑ 
 
 

๕ 

๕ 
 
 

๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๔ การสร้างค าใน

ภาษาไทย 
๑. สามารถอธิบายวิธีการ
สร้างค าภาษาอื่นขึ้นใช้ใน
ภาษาไทยได้ 
๒. สามารถอธิบายการสร้าง
ค าโดยใช้วิธีการเติมอุปสรรค 
เพื่อสร้างค าในภาษาไทยได้ 
๓. สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ค าสมาสได้ ท้ังลักษณะและ
วิธีการสมาส 
๔. สามารถอธิบายวิธีการสนธิ
และลักษณะการสนธิได้ 
๕. สามารถอธิบายการสร้าง
ค าตามวิธีการสร้างค าใน
ภาษาเขมรได้ 
๖. สามารถอธิบายการสร้าง
ค าโดยการประสมค า ซ้อนค า 
ซ้ าค าและการควบคู่ได้ 

๑. วิธีการสร้างค า
ในภาษาไทย 
๒. การสร้างค าโดย
การน าวิธีการของ
ภาษาอื่นมาใช้ 

๓ 
 

๔ 

๕ 
 

๕ 

 



 
  

 

๘๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๕ ชนิดและหน้าท่ีของ
ค าในภาษาไทย 

๑. สามารถให้ความหมาย
และบอกหน้าท่ีของค าได้ 
๒. สามารถวิเคราะห์ค าชนิด
ต่าง ๆ ในประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. สามารถบอกค านาม ค า
สรรพนาม ค ากริยา ค า
วิเศษณ์ ค าบุพบท 
ค าสันธาน ค าอุทานและค า
อนุภาคได้ 
 

๑.ความหมาย
ของค า 
๒. ชนิดของค า 
๓. หน้าท่ีของค า 

๑ 
 

๕ 
๒ 

๑ 
 

๓ 
๓ 
 

๖ กลุ่มค าและประโยค ๑. สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายกลุ่มค าหรือวลีได้ท้ัง
ความหมาย ชนิด และ
หน้าท่ีของกลุ่มค า 
๒. สามารถบอกข้อแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มค าและประโยค
ได้อย่างถูกต้อง 
๓. สามารถบอกลักษณะ
ของประโยคชนิดต่าง ๆ ได้
และแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง 
๔. สามารถน าถ้อยค ามาใช้
เพื่อสร้างประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 

๑. กลุ่มค า 
๒. ประโยค 

๒ 
๔ 

๔ 
๔ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
  

 

๘๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๒๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถ่ิน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมาลักษณะรูปแบบ ประเภทและจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นโดย

การอธิบาย บรรยาย ศึกษาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ ในด้านเนื้อหาสาระ วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม

ท้องถิ่นแต่ละประเภทในท้องถิ่นภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือและภาคอีสาน เพื่อให้เห็นคุณค่า ตระหนัก และเกิด   

ความรักหวงแหนในวรรณกรรมท้องถิ่นของชาติ อันถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาท่ีดีงามควรค่าแก่     

การอนุรักษ์และสืบทอดในฐานะท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปและน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ผลการเรียนรู้ 

 ๑. วิเคราะห์และจ าแนกประเภทวรรณกรรมท้องถิ่น ปริศนาค าทาย และเพลงพื้นบ้านได้ 
 ๒. อธิบายรูปแบบ เนื้อหา ส่วนประกอบของวรรณกรรมท้องถิ่น ปริศนาค าทาย และเพลงพื้นบ้านได้ 
 ๓. เล่าเรื่องสรุปของวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องเด่นในภาคของตนได้ 
 ๔. ตระหนักในคุณค่า ความส าคัญของวรรณกรรมท้องถิ่น ปริศนาค าทาย เพลงพื้นบ้าน 
 ๕. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น 

 

รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๘๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๒๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถ่ิน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓         เวลา  ๔๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบ้ืองต้น
เรื่องวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

๑. วิเคราะห์ลักษณะของ
วรรณกรรมท้องถิ่นและ
การถ่ายทอดได้ 
๒. เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่มี
ต่อสังคมไทย 
๓. อธิบายรูปแบบและ
เนื้อหาของวรรณกรรม
ท้องถิ่นได้อย่างสังเขป 

๑. ความหมายและ
ลักษณะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๒. การถ่ายทอด
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๓. คุณค่าของ
วรรณกรรมท้องถิ่นต่อ
สังคม 
๔. รูปแบบและเนื้อหา
ของวรรณกรรม
ท้องถิ่น 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 

๒ ปริศนาค าทาย 
ส านวน และภาษิต 

๑. อธิบายส่วนประกอบ
และจ าแนกประเภทของ
ปริศนาค าทายได้ 
๒. ให้ส านวนและภาษิต
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

๑. ปริศนาค าทาย 
๒. ส านวนและภาษิต 

๒ 
๒ 

๕ 
๕ 

๓ เพลงพื้นบ้าน ๑. วิเคราะห์และจ าแนก
ประเภทของเพลง
พื้นบ้านได้ 
๒. เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของเพลง
พื้นบ้านในแต่ละภาคของ
ไทย 

๑. ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
และประเภทของเพลง
พื้นบ้าน 
๒. เพลงพื้นบ้านภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสาน และภาคใต้ 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

 
 



 
  

 

๘๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๔ วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคกลาง 

๑. จ าแนกประเภท
วรรณกรรมท้องถิ่นของแต่
ละภาคได้ 
๒. ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของวรรณกรรม
ท้องถิ่นในภาคของตน 
๓. เล่าเรื่องสรุปวรรณกรรม
ท้องถิ่นเรื่องเด่นในภาคของ
ตนได้ 

๑. ประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคกลาง 
๒. ปริทรรศน์
วรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย 
พิกุลทอง           
สุภมิตเกสินี 

๓ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๕ วรรณกรรมท้องถิ่น

ภาคเหนือ 
๑. จ าแนกประเภท
วรรณกรรมท้องถิ่นของแต่
ละภาคได้ 
๒. ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของวรรณกรรม
ท้องถิ่นในภาคของตน 
๓. เล่าเรื่องสรุปวรรณกรรม
ท้องถิ่นเรื่องเด่นในภาคของ
ตนได้ 

๑. ประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคเหนือ 
๒. ปริทรรศน์
วรรณกรรมท้องถิ่น
โคลงพรหมทัต  
หงส์หิน            
แสงเมืองหลงถ้ า 

๓ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๓ 
 

๖ วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคอีสาน 

๑. จ าแนกประเภท
วรรณกรรมท้องถิ่นของแต่
ละภาคได้ 
๒. ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของวรรณกรรม
ท้องถิ่นในภาคของตน 
๓. เล่าเรื่องสรุปวรรณกรรม
ท้องถิ่นเรื่องเด่นในภาคของ
ตนได้ 

๑. ประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคอีสาน 
๒. ปริทรรศน์
วรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง นางผมหอม  
ท้าวขูลูนางอั้ว    
พระลักพระลาม 

๓ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๓ 

 
 
 



 
  

 

๙๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๗ วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ 

๑. จ าแนกประเภท
วรรณกรรมท้องถิ่นของ
แต่ละภาคได้ 
๒. ตระหนักในคุณค่า
และความส าคัญของ
วรรณกรรมท้องถิ่นใน
ภาคของตน 
๓. เล่าเรื่องสรุป
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง
เด่นในภาคของตนได้ 

๑. ประเภทของ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ 
๒. ปริทรรศน์
วรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง วันคาร     
สุทธิกรรมชาดก  
นายด่ัน 

๓ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๓ 

๘ การอนุรักษ์และ
เผยแพร่วรรณกรรม
ท้องถิ่น 

๑. ตระหนักในคุณค่า
และความส าคัญของ
วรรณกรรมท้องถิ่นใน
ภาคของตน  
๒. มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่
วรรณกรรมท้องถิ่น 

๑. สภาพปัญหาของ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๒. แนวทางในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่
วรรณกรรมท้องถิ่น 

 
 

๑ 

๒ 
 

๓ 
 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๙๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๙๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

 

๙๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบค าถาม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะ        
การ เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ฝึกทักษะการพูดสรุปแนวคิด และศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพลังของภาษา ลักษณะของภาษาไทย 
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ค านมัสการคุณานุคุณ อิเหนา  
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิทานเวตาล (เรื่องท่ี ๑๐) ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า
ตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง 
การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๕  ม.๔-๖/๖ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ ม.๔-๖/๙ 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๗ ม.๔-๖/๘ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ ม.๔-๖/๒ ม.๔-๖/๓ ม.๔-๖/๔ ม.๔-๖/๕ ม.๔-๖/๖ 

  
รวม ๒๕ ตัวชี้วัด 
  



 
  

 

๙๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง             

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ การอ่านออกเสียง             
บทร้อยแก้วและ             
บทร้อยกรอง 
 

ท ๑.๑ 
ม.๔-๖/๑ 

- การอ่านบทร้อยแก้ว 
- การอ่านบทร้อยกรอง 

๑ 
๑ 

๒ 
๒ 

๒ การอ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์                           
 

ท ๑.๑ม.๔-๖/๖
ม.๔-๖/๗ 
ม.๔-๖/๘ 
ม.๔-๖/๙ 
ท ๔.๑ 
ม.๔-๖/๗ 
 

- การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 
-การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทเรื่องส้ัน 
- การอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนวนิยาย 
- การอ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๓ การอ่านแปล
ความ ตีความ 
และ                  
ขยายความ 

ท ๑.๑ม.๔-๖/๒ 
ม.๔-๖/๓ 

- การอ่านแปลความ  ตีความ และ    
ขยายความ 

๒ ๑ 

๔ การอ่านเพื่อแสดง
ความคิดเห็น 

ท ๑.๑ม.๔-๖/๕
ม.๔-๖/๖ 
ม.๔-๖/๗ 
ม.๔-๖/๙ 

- หลักการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าว 
- การเขียนแสดงความคิดเห็นจาก
บทความ 

๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 

๕ การเขียนบันทึก
ความรู้  

ท ๒.๑ม.๔-๖/๗
ม.๔-๖/๘             

- การเขียนบันทึกความรู้จากการอ่าน 
- การเขียนบันทึกความรู้จากการฟัง 

๑ 
๑ 

๒ 
๒ 

๖ การเขียนอธิบาย ท ๒.๑ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๘ 

- การเขียนอธิบาย  ๒ ๒ 

๗ หลักการฟังและ 
การดูส่ือ 

ท ๓.๑ม.๔-๖/๓
ม.๔-๖/๔ 
ม.๔-๖/๖  

- หลักการฟังและการดูส่ือ 
- การเลือกฟังและการดูส่ือ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 



 
  

 

๙๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๘ การสรุปความจาก 
การฟัง การด ู

ท ๓.๑ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 
ม.๔-๖/๖ 

- การสรุปความจากการฟังและการดู ๒ ๒ 

๙ ธรรมชาติและพลัง 
ของภาษา 

ท ๔.๑  
ม.๔-๖/๑ 

- ธรรมชาติและพลังของภาษา ๒ ๕ 

๑๐ ลักษณะของ
ภาษาไทย 

ท ๔.๑ 
ม.๔-๖/๑ 
ม.๔-๖/๒ 

- ลักษณะส าคัญของภาษาไทย 
- เสียงในภาษาไทยและส่วนประกอบ
ของภาษา 

๑ 
๑ 

๓ 
๓ 

๑๑ ค านมัสการ 
คุณานุคุณ 

ท ๑.๑ 
ม.๔-๖/๑  
ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 
ม.๔-๖/๖ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- ประเมินค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 
- ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 

๑๒ อิเหนา ตอน            
ศึกกะหมังกุหนิง 
 

ท ๑.๑ม.๔-๖/๑ 
ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 
ม.๔-๖/๖ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- ประเมินค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 
- ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 

๑๓ นิทานเวตาล        
(เรื่องท่ี ๑๐) 

ท ๑.๑ม.๔-๖/๖  
ท ๕.๑ม.๔-๖/๑
ม.๔-๖/๒ 
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 
 



 
  

 

๙๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ตีความ แปลความ และขยายความ ตอบค าถาม วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ฝึกทักษะการเขียน
อธิบาย เขียนจดหมายกิจธุระ การกรอกแบบรายการต่างๆ เขียนเรียงความ ย่อความ   แสดงความคิดเห็นและ
ประเมินเรื่องท่ีฟังและดู การเลือกเรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และศึกษาเกี่ยวกับค าราชาศัพท์ แต่งบท
ร้อยกรองประเภทกาพย์และโคลง       
 วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศนรินทร์ค าโคลง           
หัวใจชายหนุ่ม ทุกข์ของชาวนาในบทกวี มงคลสูตรค าฉันท์ มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการอ่าน เพื่อสร้างความรู้ความคิดน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเขียนเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง
และดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่าน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัย    รักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  
การฟัง การดู และการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๙ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๖ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔  ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗ 

  
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๙๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง     

         
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 
 

การอ่านเพื่อแสดง       
ความคิดเห็น 
 
 

ท๑.๑ 
ม.๔-๖/๕,ม.๔-๖/๖  

ม.๔-๖/๗ , 
ม.๔-๖/๙ 

- หลักการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น 
- การเขียนแสดงความคิดเห็นจาก
ข่าว 
- การเขียนแสดงความคิดเห็นจาก
บทความ 

๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๒ 
๒ 

๒ 
 
 
 
 

การเขียนเรียงความ        
ย่อความ จดหมาย 
 
 
 

ท๒.๑ 
ม.๔-๖/๑, 
ม.๔-๖/๒,   
 ม.๔-๖/๓, 
ม.๔-๖/๔,     
ม.๔-๖/๕, 
ม.๔-๖/๗,  
ม.๔-๖/๘ 

- การเขียนเรียงความ 
- การเขียนย่อความ  
      - ย่อความสารคดี 
      - ย่อความบทความทางวิชาการ 
      - ย่อความบทร้อยกรอง 
- การเขียนจดหมาย 

๑ 
๑ 
 
 
 

๑ 

๒ 
๒ 
 
 
 

๑ 

๓ 
 
 

การเขียนอธิบาย 
 
 

ท๒.๑ 
ม.๔-๖/๑, 
ม.๔-๖/๖ 

-การเขียนอธิบาย 
 
 

๑ 
 

 

๒ 

๔ 
 

การกรอกรายการ 
 

ท๒.๑ 
ม.๔-๖/๑ 

- การกรอกแบบรายการ 
 

๑ ๒ 

๕ 
 

ค าราชาศัพท์ 
 

ท๔.๑ 
ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔ 

- ค าราชาศัพท์ 
 

๒ ๕ 

๖ 
 
 

การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์และ
โคลง 

ท๔.๑ 
ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๖ 

- การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ 
- การแต่งค าประพันธ์ประเภทโคลง 
 

๒ 
๑ 

๓ 
๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 



 
  

 

๙๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๗ นิราศนรินทร์ค าโคลง 
 
 
 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
  ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑
  ม.๔-๖/๒
 ม.๔-๖/๓
  ม.๔-๖/๔           
           ม.๔-๖/๖ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๘ ทุกข์ของชาวนาในบท
กวี 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗  
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑
 ม.๔-๖/๒ 
 ม.๔-๖/๓ 
          ม.๔-๖/๔ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๙ หัวใจชายหนุ่ม ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗  
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑
 ม.๔-๖/๒
 ม.๔-๖/๓
 ม.๔-๖/๔ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิด  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๐ มงคลสูตรค าฉันท์ ท๕.๑ 
ม.๔-๖/๑ 
ม.๔-๖/๒ 
ม.๔-๖/๓ 
ม.๔-๖/๔ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑๑ มหาชาติและ 
มหาเวสสันดรชาดก 

 
 

 

ท๕.๑ ม.๔-๖/๑, 
  ม.๔-๖/๒, 
  ม.๔-๖/๓, 
  ม.๔-๖/๔, 
  ม.๔-๖/๕ 

- ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง 
- สรุปเนื้อหาและค าศัพท์ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์ 
- วิเคราะห์ลักษณะเด่น 
- ประเมินคุณค่าและสังเคราะห์ข้อคิด 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 



 
  

 

๙๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่าง

มีเหตุผล แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลัง

ของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาถิ่น  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมแล้ววิเคราะห์ 

วิจารณ์ ตามหลักการเบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับ การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ

วรรณกรรมท่ีอ่าน ตลอดจนรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบาย ภูมิปัญญาทางภาษาและน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รหัสตัวชี้วัด 
 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒  
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
 

รวม  ๑๕ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

๑๐๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง             

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนกั 
คะแนน 

๑ วรรณคดีเร่ืองเวสสันดร
ชาดก กัณฑ์มัทรี 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 

- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
- ทศชาติชาดก (ย่อความ) 
- การออกเสียงค า 
- การอ่านออกเสียงร่ายยาว 
- รสวรรณคดีไทย และรส
วรรณคดีบาลี สันสกฤต 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี 
- ตอบค าถามท้ายบทเรียน 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๔ 
๑ 
 

๓ 
๒ 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๕ 
๔ 
 

๔ 
๓ 

๒ วัฒนธรรมกับภาษา ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 

- ความเกี่ยวข้องระหว่าง
วัฒนธรรมกับภาษา 

๒ ๓ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๓ วรรณคดีเร่ือง 

 ลิลิตตะเลงพ่าย 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔ 

- ลิลิตตะเลงพ่ายกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี 
- สรุปบทเรียน 

๒ 
 
 

๓ 
๒ 
๒ 

- 
 
 

๕ 
๔ 
- 

 

 

 

 



 
  

 

๑๐๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนกั 
คะแนน 

๔ การเพิ่มค า ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖ 
 

- ค ามูล, ค าประสม, ค าซ้อน
และค าซ้ า 
- ค าบาลี สันสกฤต 
- ค าสมาส และค าสนธิ 
- ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
- ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
- การร้อยเรียงประโยค 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๓ 

๓ 
 

๑ 
๓ 
๑ 
 

๓ 
๕ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๐๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และมีมารยาทในการอ่าน  เขียนย่อความจากส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้า และมีมารยาทในการเขียน  พูดในโอกาสต่างๆ และมีมารยาทในการฟัง  การดู และ
การพูด  แต่งบทร้อยกรองท่ีก าหนด  อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมแล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักการ
เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓  
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๘  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖  
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 

 
รวม  ๑๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๐๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง             
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ วรรณคดีเรื่อง มัทนะพาธา ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
 

- ประวัติวรรณคดีและ
ประวัติ 
ผู้แต่ง 
- ความเป็นมาและลักษณะ
ของฉันท์ 
- ฉันทลักษณ์ของฉันท์ 
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
- การแปลความ 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี 
- กิจกรรมท้ายบทเรียน 
- การแต่งค าประพันธ์ (กาพย์
สุรางคนางค์ ๒๘) 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๓ 
๒ 
๑ 
๑ 
๒ 

๑ 
 
- 
 

๒ 
 

๕ 
๒ 
๑ 
๑ 
๕ 

๒ การพูดต่อประชุมชน  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 

- การพูดต่อประชุมชน 
- การประชุม 
- เขียนรายงานการประชุม 
- มารยาทในการพูด 

๔ 
๒ 
๒ 
- 

๓ 
๓ 
๒ 
- 

๓ วรรณคดีเรื่อง คัมภีร์
ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๔ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 

- ประวัติวรรณคดีและ
ประวัติผู้แต่ง 
- แปลบทประพันธ์ 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี 
- สรุปบทเรียน 

๑ 
 

๒ 
๒ 
๑ 

- 
 

๕ 
๓ 
๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 



 
  

 

๑๐๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ วรรณคดีเรื่อง โคลนติดล้อ 
ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓ 

- อ่านจับใจความส าคัญ 
- กิจกรรมท้ายบท 

๓ 
๒ 

๓ 
๒ 

๕ การเขียนรายงาน ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ - องค์ประกอบของรายงาน
ทางวิชาการ 
- การเขียนรายงาน 

๕ 
 

๒ 

๕ 
 

๕ 
สอบปลายภาค  ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๐๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                           

 เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เขียนเรียงความ  พูดในโอกาสต่างๆ และมีมารยาทในการฟัง การดู 

และการพูด  อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยค 

ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมท้ังใช้ราชาศัพท์อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์อิทธิพลของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมิน  

การใช้ภาษาจากส่ือประเภทต่างๆและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน    

รหัสตัวชี้วัด 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕  ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗  

 
รวม  ๑๐ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

๑๐๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

            
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ ธรรมชาติของภาษา ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๖ 

ธรรมชาติของภาษา ๕ ๕ 

๒ พันธกิจของภาษา ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ พันธกิจของภาษา ๒ ๒ 
๓ ภาษากับความคิด ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ ภาษากับการพัฒนาความคิด ๒ ๒ 
๔ ภาษากับเหตุผล ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ภาษากับเหตุผล ๒ ๒ 
๕ การแสดงทรรศนะ ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ 

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 

การแสดงทรรศนะ ๒ ๒ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๖ การโต้แย้ง ท ๓.๑ ม.๔-๖/๕ 

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๖ 
- การโต้แย้ง 
- การโต้วาที (ยัตติ) 
- การโต้วาที (กิจกรรม) 

๒ 
๑ 
๒ 

๑ 
๑ 
๕ 

๗ เรียงความ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ - การเขียนเรียงความ ๒ ๕ 
๘ การโน้มน้าวใจ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 
- พิจารณาสารโน้มน้าวใจ 
- การเขียนสารโน้มน้าวใจ 

๒ 
๒ 

๓ 
๕ 

๙ ระดับของภาษา ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ระดับของภาษา 
- ภาษาระดับพิธีการ 
- ภาษาระดับทางการ 
- ภาษาระดับกึ่งทางการ 
- ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
- ภาษาระดับกันเอง 
- กิจกรรมทดสอบท้ายบท 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 

 
 
 
 



 
  

 

๑๐๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑๐ ค าราชาศัพท์ ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ค าราชาศัพท์ 
- ความรู้เกี่ยวกับค าราชา
ศัพท์ 
- ค าราชาศัพท์หมวดร่างกาย 
- ค าราชาศัพท์หมวด    
ขัตติยตระกูล 
- ค าราชาศัพท์หมวดค ากริยา 
- ค าราชาศัพท์หมวด
เครื่องใช้ 
- ค าราชาศัพท์หมวด
พระสงฆ ์
- ค าสุภาพ 
- กิจกรรมทดสอบท้ายบท 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 

 
- 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๔ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๐๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชา พื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                                เวลา  ๔๐ ชั่วโมง                                               

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ 

สังเคราะห์ คาดคะเน ประเมินค่า แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องท่ีอ่าน ตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน เขียนกรอบ

แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และมีมารยาทในการอ่าน แต่งบทร้อยกรองท่ีก าหนด  วิเคราะห์และ

ประเมินการใช้ภาษาจากส่ือประเภทต่างๆ   อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมแล้ววิเคราะห์ วิจารณ์ ตามหลักการ

เบ้ืองต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  สังเคราะห์ข้อคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานท่ีมีคุณค่า 

รหัสตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕  
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๘  ท ๒.๑ ม.๔-๖/๓  
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑  
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔  ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖ 
 

รวม  ๑๗ ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

๑๐๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ เสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔ 

- ความรู้ประกอบ 
- การอ่านออกเสียง 
บทร้อยกรอง (ขับเสภา) 
- โวหารภาพพจน์ และรส
วรรณคดีไทย 
- กิจกรรมตอบค าถาม 
ท้ายบท 

๑ 
๓ 
 

๔ 
 

๑ 

- 
๕ 
 

๖ 
 

๒ 

๒ กาพย์เห่เรือ  ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๖ 

- ความเป็นมาและ
ความส าคัญของพระราชพิธี
เสด็จโดยกระบวน 
พยุหยาตราชลมารค 
- การอ่านออกเสียง 
บทร้อยกรอง (เห่เรือ) 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี
ไทย 

๑ 
 
 
 

๖ 
 

๑ 

- 
 
 
 

๕ 
 

๒ 

๓ สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับ
ราชการกับโจโฉ 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๕ 

- ความรู้ประกอบ 
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

๑ 
๑ 

- 
๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๔ สามัคคีเภทค าฉันท์ ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ 
 

- การอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองประเภทฉันท์ 
- แต่งค าประพันธ์ประเภท
ฉันท์ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑) 

๕ 
 

๔ 

๕ 
 

๑๐ 

 

 

 



 
  

 

๑๑๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๕ ไตรภูมิพระร่วง ตอน 
มนุสสภูมิ 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๒ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๕ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๗ 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๘ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๗ 

- อ่านจับใจความส าคัญ 
- เขียนสรุปความ 
- ตอบค าถามท้ายบท 

๒ 
๒ 
๒ 

๑ 
๒ 
๒ 

๖ ขัตติยพันธกรณี ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ 

- การสืบค้นข้อมูล 
- โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี
ไทย 

๒ 
๒ 

๓ 
๒ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๑๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๑๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๑๒๐๑ การเขียน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษา อธิบาย ความหมายและความส าคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในการเขียน
ความหมายและบทบาทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน โดยเขียนหรือการพูดอธิบาย 
 ฝึกทักษะการเขียนเพื่อกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียน
อวยพร การเขียนเพื่อการศึกษา การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน การเขียนโครงการและการเขียน
เพื่อผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ีสาธารณะ มี
มารยาทในการเขียนส่ือสารโดยใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้รู้หลักการเขียนน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีความประณีตในการใช้ภาษา เข้าใจการใช้ภาษาท่ี
สละสลวย ท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้แจ่มแจ้ง สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง 
 ๒.  เขียนส่ือสารในชีวิตประจ าวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง
มีข้อมูลและสาระการเรียนรู้ชัดเจน 
 ๓.  เขียนเพื่อการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  บอกแนวทางการเขียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง 
 ๕.  เขียนส่ือสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
 ๖.  เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ีสาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 
 
รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๑๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๑๒๐๑ การเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การเขียนเพื่อ       
กิจเฉพาะ 

๑. เขียนประกาศในรูปแบบต่างๆ 
๒. เขียนจดหมายส่วนตัว กิจธุระ
ติดต่อกับหน่วยงานเอกชนและ
ราชการ 
๓. เขียนโฆษณาเพื่อเผยแพร่บนส่ือ
ประเภทต่าง ๆ 
๔. เขียนอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
โดยใช้ถ้อยค า ส านวนโวหารท่ี
ไพเราะเหมาะสม 

- การเขียนประกาศ 
- การเขียนจดหมาย
เพื่อกิจเฉพาะ 
- การเขียนโฆษณา 
- การเขียนอวยพร 

๗ 
๑๐ 

 
 

๑๐ 
๑๐ 

 

๕ 
๕ 
 
 

๕ 
๕ 
 

๒ การเขียนเพื่อ
การศึกษา 

๑. เลือกใช้รูปแบบการเขียนได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๒. อธิบายหลักการเขียนเพื่อ
การศึกษา 
๓. เสนอผลการเขียนรายงาน 
โครงการโดยบันทึกความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

- การเขียนบันทึก
ความรู้ 
- การเขียนรายงาน 
- การเขียนโครงการ 

๓ 
 

๖ 
๖ 

๕ 
 

๕ 
๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๓ การเขียนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๑. เข้าใจความหมายและบทบาท
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๒.  ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
แสดงความคิดเห็นบนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

- ความหมายและ
บทบาทของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- รูปแบบการส่ือสาร
บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสารบนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ 
 
 

๒ 
 

 
๒ 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 



 
  

 

๑๑๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๑๒๐๒ การแต่งค าประพันธ์   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประวัติความเป็นมา  ประเภทและวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยในอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถอธิบาย ระบุประเภท เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างได้และบอกคุณค่าของร้อยกรอง 
 ศึกษาความหมายของฉันทลักษณ์ของค าประพันธป์ระเภทต่าง ๆ สามารถอธิบาย ยกตัวอย่าง       
ฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์แต่ละประเภทได้ 
 ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์และร่าย โดยค านึงถึงลักษณะบังคับ 
ความงาม ความไพเราะของถ้อยค า การแสดงออกทางอารมณ์ เนื้อหามีคุณค่าทางความคิด โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการสังเกต กระบวนการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  
เกิดทักษะในการเขียนขั้นพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 มีความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจใน 
ภูมิปัญญาทางภาษา เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมทางภาษาอันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาการแต่งร้อย
กรองให้คงอยู่สืบไป 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายวิวัฒนาการของร้อยกรองไทยในอดีตถึงปัจจุบันได้ 
๒. อธิบายความหมาย ประวัติความเป็นมาและระบุประเภทของร้อยกรองได้ 
๓. อธิบายคุณค่าและความส าคัญของร้อยกรองท่ีมีต่อผู้แต่ง ผู้อ่านและสังคมได้ 
๔. ระบุความงามของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ 
๕. อธิบายฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได้ 
๖. แต่งบทร้อยกรองประเภทตา่ง ๆ ได้ 

รวม ๖ ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๑๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๑๒๐๒ การเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบ้ืองต้น
ทางการประพันธ ์

๑. อธิบายความหมายของ
ร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. เห็นความส าคัญและ
อธิบายคุณค่าของ       
ร้อยกรองได้ 
๓. อธิบายประเภทของ
ร้อยกรองได้ 

- ความหมายของ
ร้อยกรอง 
- คุณค่าและ
ความส าคัญของ
ร้อยกรอง 
- ประเภทของ  
ร้อยกรอง 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 

๒ วิวัฒนาการของ  
ร้อยกรองไทย 

๑. อธิบายวิวัฒนาการทาง
ร้อยกรองไทยต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้ 
๒. ระบุตัวอย่างใน
วรรณคดีในแต่ละยุคได้
ถูกต้อง 

- เส้นทางร้อยกรอง
ไทยในอดีต 
- วิวัฒนาการ   
ร้อยกรองไทย
ปัจจุบัน 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 

๓ แผนผังและลักษณะ
บังคับของร้อยกรอง 

๑. เขียนแผนผังของ    
ร้อยกรองประเภทต่างๆได้ 
๒. อธิบายฉันทลักษณ์หรือ
ลักษณะบังคับของ     
ร้อยกรองประเภทต่างๆได้ 

- แผนผังของ   
ร้อยกรอง 
- ฉันทลักษณ์ของ
ร้อยกรอง 

๓ 
 

๒ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๔ ความงามของ     
ร้อยกรอง 

๑. อธิบายศิลปะการ
ประพันธ์และน าไปใช้ใน
งานเขียนของตนเองได้ 
๒.  อธิบายประเภทของ
ภาพพจน์ท่ีปรากฏใน
วรรณคดีท่ีก าหนดให้ได้ 
๓.  เห็นความส าคัญของ
รูป รส ภาพพจน์และเสียง
ในร้อยกรอง 

- รูปและรสของ
ร้อยกรอง 
- ภาพพจน์ 
- เสียง 

๑ 
 

๓ 
๑ 

๑ 
 

๑ 
๑ 

 



 
  

 

๑๑๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๕ การฝึกเขียน      
ร้อยกรองเบ้ืองต้น 

๑. เห็นความส าคัญและ
สามารถเขียนแสดง
จินตนาการของตนเองได้ 
๒. เห็นความส าคัญและ
สามารถเขียนความรู้สึก
ของตนเองได้ 
๓. อธิบายข้ันตอน      
การเขียนร้อยกรองและ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง 

- การเขียนแสดง
จินตนาการ 
- การเขียนแสดง
ความรู้สึก 
- ขั้นตอนการเขียน
ร้อยกรอง 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
๖ การประพันธ์กลอน ๑. อธิบายความหมายและ

ประวัติความเป็นมาของ
กลอนได้ 
๒. อธิบายฉันทลักษณ์หรือ
ลักษณะบังคับของกลอน
แต่ละประเภทได้ถูกต้อง 
๓. แต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนได้ 

- ประวัติความ
เป็นมาและลักษณะ
ของกลอน 
- ความงามและ
ลีลาของกลอน 
- แนวทางในการ
แต่งกลอน 

๑ 
 
 

๒ 
 

๔ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๕ 

๗ การประพันธ์กาพย ์ ๑. อธิบายความหมายและ
ประวัติความเป็นมาของ
กาพย์ได้ 
๒. อธิบายฉันทลักษณ์หรือ
ลักษณะบังคับของกาพย์
แต่ละประเภทได้ 
๓. แต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ได้ 

- ประวัติความ
เป็นมาและลักษณะ
ของกาพย์ 
- แนวทางในการ
แต่งกาพย์ 

๒ 
 
 

๔ 
 
 

๑ 
 
 

๕ 
 
 
 
 

 

 

 



 
  

 

๑๑๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๘ การประพันธ์โคลง ๑. อธิบายความหมาย
และประวัติความเป็นมา
ของโคลงได้ 
๒. อธิบายฉันทลักษณ์
หรือลักษณะบังคับของ
โคลงแต่ละประเภทได้ 
๓. แต่งค าประพันธ์
ประเภทโคลงได้ 

- ประวัติความเป็นมา
และลักษณะของโคลง 
- แนวทางในการแต่ง
โคลง 

๒ 
 
 

๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๕ 

๙ การประพันธ์ฉนัท์ ๑. อธิบายความหมาย
และประวัติความเป็นมา
ของฉันท์ได้ 
๒.  อธิบายฉันทลักษณ์
หรือลักษณะบังคับของ
ฉันท์แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง 
๓. แต่งค าประพันธ์
ประเภทฉันท์ได้ 

- ประวัติความเป็นมา
และลักษณะของฉันท์ 
- แนวทางในการแต่ง
ฉันท์ 
- ฉันท์ท่ีกวีไทย
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

๒ 
 
 

๔ 
 

๔ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๕ 

๑๐ การประพันธร์่าย ๑. อธิบายความหมาย
และประวัติความเป็นมา
ของร่ายได้ 
๒. อธิบายฉันทลักษณ์
หรือลักษณะบังคับของ
ร่ายแต่ละประเภทได้ 
๓. แต่งค าประพันธ์
ประเภทร่ายได้ 

- ประวัติความเป็นมา
และลักษณะของร่าย 
- แนวทางในการแต่ง
ร่าย 

๒ 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

๕ 
 
 
 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
  

 

๑๑๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๒๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางและวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
คุณค่าของวรรณคดี  กวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ
วรรณคดีสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยาและเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทยสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
๒. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
๓. วิเคราะห์เช่ือมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 

 
รวม ๔ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๑๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๒๒๐๑ ประวัติวรรณคดี ๑   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ วรรณคดีสมัยสุโขทัย ๑. อธิบายลักษณะและ  
ภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัยได้ 
๒. อธิบายรูปแบบและ
เนื้อหาของวรรณคดีสมัย
สุโขทัยได้ 
๓. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีสมัยสุโขทัยได้ 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ
วรรณคดีสมัย
สุโขทัย 
- วรรณคดีสมัย
สุโขทัย 

๕ 
 
 
 

๕ 

๕ 
 
 
 

๕ 

๒ วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้น 

๑. อธิบายลักษณะและ  
ภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนต้นได้ 
๒. อธิบายรูปแบบและ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนต้นได้ 
๓. วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงและ
วิวัฒนาการของภาษาจาก
สมัยสุโขทัยสู่สมัยอยุธยา 
๔. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้นได้ 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ

วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนต้น 
- วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนต้น 

๖ 
 
 
 

๑๐ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลาง 

๑. อธิบายลักษณะและ   
ภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนกลางได้ 
๒. อธิบายรูปแบบและ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี
ไทยสมัยอยุธยาตอนกลางได้ 
๓. อธิบายประวัติศาสตร์
ไทยท่ีปรากฏในวรรณคดีได้ 
๔. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนกลางได้ 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ
วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนกลาง 
- วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนกลาง 

๖ 
 
 
 

๑๐ 

๕ 
 
 
 

๕ 

๔ วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนปลาย 

๑. อธิบายลักษณะและ   
ภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
อยุธยาตอนปลายได้ 
๒. อธิบายรูปแบบและ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี
ไทยสมัยอยุธยาตอนปลายได้ 
๓. อธิบายพัฒนาการของ
วรรณคดีต้ังแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย
ได้ 
๔. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอน
ปลายได้ 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ
วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอน
ปลาย 
- วรรณคดีสมัย
อยุธยาตอน
ปลาย 

๖ 
 
 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
  

 

๑๒๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีไทย
สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นยุคต่าง ๆ ตามพัฒนาการของวรรณคดีไทยใน
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วรรณคดีในยุคฟื้นฟู (สมัยธนบุรี – สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 
๑) วรรณคดีในยุคทองของวรรณคดี (รัชกาลท่ี ๒ - ๓) วรรณคดีในยุคแรกรับวัฒนธรรมตะวันตก (รัชกาลท่ี ๔ - 
๕) และวรรณคดีในยุคปรับเปล่ียนสู่สยามสมัยใหม่ (รัชกาลท่ี ๖ - ๗) คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานส าคัญ
ในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
 โดยการเขียนหรือพูดอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสินทร์ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของภาษาไทย อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
๒. วิเคราะห์ จ าแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัย

รัตนโกสินทร์ 
๓. วิเคราะห์เช่ือมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
๔. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
รวม  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๒   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ วรรณคดีในยุคฟื้นฟู 
(สมัยธนบุรี-สมัย

รัตนโกสินทร์ รัชกาล
ท่ี ๑) 

๑. อธิบายลักษณะและ  
ภูมิหลังของวรรณคดีในยุค
ฟื้นฟู (สมัยธนบุร-ีสมัย
รัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี ๑)
ได้  
๒. อธิบายรูปแบบและ
เนื้อหาของวรรณคดีในยุค
ฟื้นฟู (สมัยธนบุร-ีสมัย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑)
ได้ 
๓. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีในยุคฟื้นฟู (สมัย
ธนบุร-ีสมัยรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี ๑ )ได้ 
 
 
 

- ลักษณะและภูมิ
หลังของวรรณคดี
ในยุคฟื้นฟู(สมัย

ธนบุร-ีสมัย
รัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี ๑ ) 

-  วรรณคดีส าคัญ 
ในยุคฟื้นฟู (สมัย
ธนบุร-ีสมัย
รัตนโกสินทร์ 
รัชกาลท่ี ๑ ) 

๖ 
 
 
 
 
 

๙ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

๒ วรรณคดีในยุคทอง 
(รัชกาลท่ี ๒-๓) 

๑. อธิบายลักษณะและ  
ภูมิหลังของวรรณคดีในยุค
ทอง (รัชกาลท่ี ๒-๓) 
๒. อธิบายรูปแบบและ
เนื้อหาของวรรณคดีในยุค
ทอง (รัชกาลท่ี ๒-๓) 
๓. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีในยุคทอง 
(รัชกาลท่ี ๒-๓) 
 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ
วรรณคดีในยุคทอง 
(รัชกาลท่ี ๒-๓) 
- วรรณคดีส าคัญใน
ยุคทอง (รัชกาลท่ี 
๒-๓) 

 
 

๕ 
 
 
 

๑๐ 

๕ 
 
 
 

๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 



 
  

 

๑๒๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๓ วรรณคดีในยุคแรก
รับวัฒนธรรม

ตะวันตก (รัชกาลท่ี
๔-๕) 

๑. อธิบายลักษณะและ  ภูมิ
หลังของวรรณคดีในยุคแรก
รับวัฒนธรรมตะวันตก 
(รัชกาลท่ี ๔-๕) 
๒. อธิบายรูปแบบและเนื้อหา
ของวรรณคดีในยุคแรกรับ
วัฒนธรรมตะวันตก (รัชกาลท่ี
๔-๕) 
๓. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีในยุคแรกรับ
วัฒนธรรมตะวันตก (รัชกาลท่ี
๔-๕) 

- ลักษณะและ   
ภูมิหลังของ

วรรณคดีในยุค
แรกรับวัฒนธรรม
ตะวันตก (รัชกาล

ท่ี๔-๕) 
-  วรรณคดีส าคัญ 
ในยุคแรกรับ
วัฒนธรรม
ตะวันตก (รัชกาล
ท่ี๔-๕) 

๗ 
 
 
 
 
 

๗ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

๔ วรรณคดีในยุค
ปรับเปล่ียนสู่สยาม
สมัยใหม่ (รัชกาลท่ี 

๖-๗) 

๑. อธิบายลักษณะและ  ภูมิ
หลังของวรรณคดีในยุค
ปรับเปล่ียนสู่สยามสมัยใหม่ 
(รัชกาลท่ี ๖-๗) ๒. อธิบายรูป
แบและเนื้อหาของวรรณคดี
ในยุคปรับเปล่ียนสู่สยาม
สมัยใหม่ (รัชกาลท่ี ๖-๗) ๓. 
วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี
ในยุคปรับเปล่ียนสู่สยาม
สมัยใหม่ (รัชกาลท่ี ๖-๗) 
 

- ลักษณะและภูมิ
หลังของวรรณคดี
ในยุคปรับเปล่ียน
สู่สยามสมัยใหม่ 
(รัชกาลท่ี ๖-๗) 
- วรรณคดีส าคัญ
ในยุคปรับเปล่ียน
สู่สยามสมัยใหม่ 
(รัชกาลท่ี ๖-๗) 

๗ 
 
 
 
 

๗ 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่ม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช้ความรู้จากวิชาสาขาต่างๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า  แสวงหาความรู้  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู้  ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 ๒. ต้ังสมมุติฐานและให้เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้ 
จากวิชาสาขาต่างๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 ๓. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 ๖. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 ๗. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 ๘. เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ 
 
รวม  ๘ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS๑ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๕          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต้แย้งประเด็น
ความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชา
ต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช้
กระบวนการรวบรวมข้อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ต่อ) 

4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความน่าเช่ือถือขอ
แหล่งท่ีมาข้องข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค้นคว้า  
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู ้
-  การตรวจสอบ ความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมา
ของข้อมูล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 20 



 
  

 

๑๒๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จาก
การค้นพบแผนการท างานของ
นักเรียน 

-  การสังเคราะห์ข้อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู้ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก้ปัญหา 
 

10 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
          จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้   จาก
การศึกษาค้นคว้าในรายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน  ๒,๕๐๐  ค า  
มกีารอ้างอิงแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลุ่ม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช้ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ   

เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
๒.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว ๒,๕๐๐ ค า 
๓.  น าเสนอข้อค้นพบ  ข้อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual 

Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation)  
๔. ใช้ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
๕.  เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสู่

สาธารณะ 
๖.  บอกประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้แก่สาธารณะ 
 

รวม  ๖ ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๒๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา I๓๐๒๐๒ การสื่อสารและการน าเสนอ : IS๒ 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๕          เวลา   ๔๐   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ เรียงร้อย
ถ้อยค า 

๑. เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าองค์
ความรู้เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
๒,๕๐๐ ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล้วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหม่  
ตามโครงเรื่องท่ีได้วางไว้โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ้างอิงประกอบ 

๒๐ ๕๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 

๒ เล่าสู่กันฟัง ๒. น าเสนอข้อค้นพบ 
ข้อสรุปจากองค์ความรู้ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลุ่ม
หรือรายบุคคล โดยใช้ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
๓. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช้ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข้อค้นพบด้วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถ่ายทอด 
-ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายช่องทางใน
การน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

๑๒ ๓๐ 
(ครูผู้สอน 

๑๐ 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
๒๐) 

 



 
  

 

๑๒๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณค่าของ
งาน 

4. เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณค่าในการสร้างสรรค์
งานและถ่ายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู้แก่สาธารณะ 

การถ่ายโอนองค์ความรู้จากการศึกษา 
ค้นคว้า และข้อค้นพบ โดยการการ
เผยแพร่ผลงาน เช่น การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงาน
ต่างๆ ด้วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแต่ 
มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมี
จุดมุ่งหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต้องและการทดลองด้วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๓๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๓๒๐๑ การพูด   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖             ภาคเรียนที่ ๑ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการ วิธีการในการพูดในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์ การพูดในท่ีประชุม      
การอภิปรายในกลุ่มและในท่ีประชุม และการอ่านในท่ีประชุมฟัง เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการพูดของ 
ตนเองให้ถูกต้องตามหลักการและวิธีการ  ต้ังค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูมี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเรื่อง
ท่ีฟังและดู ประเมินส่ิงท่ีฟังและดูและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการพูดในโอกาสต่างๆ ท้ัง
ท่ีเป็นทางการไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวและเสนอแนวคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญของการพูด  องค์ประกอบในการพูด  ปัจจัยท่ีช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์
ผลจ าแนกประเภทของการพูด  การเตรียมตัวในการพูด  รู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง  สถานการณ์การพูด  ฝึกทักษะ
การพูดสนทนา  การสัมภาษณ์ การอภิปราย  การพูดในโอกาสต่างๆ รวมท้ังการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองในท่ีประชุม 
 ใช้กระบวนการทางภาษา  การคิดวิเคราะห์  ทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติและกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 เสริมสร้างให้นักเรียนมีความใฝุเรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะท่ีจะพูดสร้างสรรค์เพื่อส่ือสารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. ตระหนักถึงความส าคัญของการพูด 
๒. มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการพูด  เทคนิคการพูดต่างๆ 
๓. มีความรู้ความสามารถในการพูดสนทนา 
๔. มีความรู้ความสามารถในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีต้องการได้ 
๕. มีความรู้ความสามารถในการพูดอภิปราย 
๖. มีความรู้ความสามารถพูดในโอกาสต่างๆ ได้ 
๗. มีความรู้ความสามารถในการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองในท่ีประชุมได้ 

รวม  ๗ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 
  

 

๑๓๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๓๒๐๑ การพูด   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ พื้นฐานการพูด ๑. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพูด 
๒. รู้และเข้าใจหลักการ
และกลวิธีในการพูด 
๓. รู้และเข้าใจวิธีสร้าง
ความส าเร็จในการพูด 
๔. มีความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการพูด  เทคนิค
การพูดต่างๆ 
 

๑. พื้นฐานการพูด 
   - ความหมายของ
การพูด 
   - ศาสตร์และศิลป์ใน
การพูด 
   - ความส าคัญของ
การพูด 
   - องค์ประกอบของ
การพูด 
   - ประเภทของการ
พูด 
   - วัตถุประสงค์ของ
การพูด 
   - คุณสมบัติของผู้พูด
ท่ีดี 
   - แนวทางพัฒนา
ความสามารถในการ
พูด 
 

๕ ๕ 

๒ การเตรียมตัวในการ
พูด  

๑. มีความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการเตรียมตัวใน
การพูด   
๒. สามารถเตรียมเนื้อหา
ในการพูดได้อย่าง
เหมาะสม 
๓. สามารถวิเคราะห์ผู้ฟัง
ตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง 
 

๑. การเตรียมตัวในการ
พูด  
   - วิเคราะห์ผู้ฟัง 
   - เตรียมตัวผู้พูด 
   - เตรียมเนื้อหา 
   - เตรียมส่ือ 

๔ ๕ 



 
  

 

๑๓๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๓ การสนทนา ๑. รู้และเข้าใจ
หลักการสนทนาท่ีดี 
๒. มีความรู้
ความสามารถในการ
พูดสนทนา 
 

๑. การสนทนา 
  - ความหมายและ
หลักการสนทนา 
  - การเริ่มการสนทนา 
  - ลักษณะการสนทนาท่ี
ดี 
   - ลักษณะของคู่สนทนา
ท่ีดี 
   - การจบการสนทนา 
   - มารยาทในการ
สนทนา 
   - การสนทนาในท่ี
ประชุม 

๖ ๕ 

๔ การสัมภาษณ์ 
 

๑. มีความรู้
ความสามารถในการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีต้องการได้ 
 

๑. การสัมภาษณ์  
   -  ประเภทของการ
สัมภาษณ์ 
   - วิธีสัมภาษณ์ 
   - คุณสมบัติขิงผู้
สัมภาษณ์ 
    - ผู้ให้สัมภาษณ์ 
    - สถานท่ีสัมภาษณ์ 
   - เวลาสัมภาษณ์ 
   - การเตรียมการ
สัมภาษณ์ 
   - หัวข้อและค าถามใน
การสัมภาษณ์ 
   - ข้อปฏิบัติในการ
สัมภาษณ์ 

๙ ๕ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 



 
  

 

๑๓๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๕ การอภิปราย 
 

๑. มีความรู้ความสามารถ
ในการพูดอภิปราย 

 

๑.  ความมุ่งหมาย
ของการอภิปราย 
๒.  ลักษณะ/
ประเภทของการ
อภิปรายการ
อภิปราย  
  -  การอภิปราย
ในท่ีประชุม 
  -  การอภิปราย
ท่ัวไป 
   - การอภิปราย
แบบมีวิทยากร/ผู้
ร่วมอภิปราย 
๓.วัตถุประสงค์ของ
การอภิปราย 
๔. การเตรียมตัว
ส าหรับการ
อภิปราย 
 ๕. ผู้ด าเนินการ
อภิปราย 

 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

๑๓๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๖ การพูดในโอกาส
ต่างๆ 
 

๑. มีความรู้ความสามารถ
พูดในโอกาสต่างๆ ได้ 

 

๑. การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ 
- การกล่าวต้อนรับ 
- การกล่าวอวยพร 
- การกล่าวอ าลา 
- การกล่าวในงาน
มงคลสมรส 
- การกล่าวในงาน
ขึ้นบ้านใหม่ 
- การกล่าวให้
เกียรติหรือมอบ
รางวัล 
- การกล่าวในงาน
เล้ียงรับ 
- การกล่าวใน
โอกาสเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ 
- การกล่าว
ขอบคุณ 

๑๘ 
 
 

๒๐ 
 
 

๗ การอ่านร้อยแก้ว
และร้อยกรองในท่ี
ประชุม 
 

๑. มีความรู้ความสามารถ
ในการอ่านบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองในท่ี
ประชุมได้ 

๑. การอ่านบท 
ร้อยแก้ว 
๒. การอ่านบทร้อย
กรอง 

๕ 
 

๕ 

๒ 
 

๓ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 



 
  

 

๑๓๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน   
รายวิชาเพิ่มเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖             ภาคเรียนที่ ๒ เวลา  ๖๐ ชั่วโมง
               จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 

ศึกษาประวัติวรรณกรรมไทย   วิวัฒนาการของวรรณกรรมในแต่ละสมัย  ลักษณะ และองค์ประกอบ
ของวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ัน    บทความ    และบทร้อยกรอง     หลักการวิจารณ์เบื้อ งต้น คุณค่าของ
วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์   เนื้อหา   สังคมและการน าไปใช้ในชีวิตจริง    
โดยการอธิบาย ตีความ   วิเคราะห์วิจารณ์    แสดงความคิดเห็น    ประเมินคุณค่าและแนวคิด   น าไปใช้
อ้างอิง   น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  เห็นคุณค่าของวรรณกรรมไทย    น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ มีนิสัยรักการอ่าน    
 
ผลการเรียนรู้ 
 

๑. อธิบายลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
๒. อธิบายวิวัฒนาการของวรรณกรรมได้ 
๓. วิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของ เรื่องส้ัน บทความ นิทาน และบทร้อยกรองได้ 
๔. วิจารณ์วรรณกรรม ประเภท เรื่องส้ัน  บทความ  และบทร้อยกรองตามหลัก การวิจารณ์  

วรรณกรรมได้ 
๕. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๓๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

โครงสร้างรายวิชา ท๓๓๒๐๒ วรรณกรรมปัจจุบัน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖         เวลา  ๖๐ ชั่วโมง     

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ วรรณกรรมปัจจุบัน 
  

๑. นักเรียนอธิบาย
ความหมาย ของ
วรรณกรรมปัจจุบันได้ 
 

ความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมปัจจุบัน 
๑. ความหมายของ
วรรณกรรมปัจจุบัน 
๒. ประเภทของ
วรรณกรรมปัจจุบัน 
 

 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

๑ 
 

๑ 

๒ วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมปัจจุบัน 

๑. นักเรียนอธิบาย
วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมปัจจุบันได้ 
  

๑.วรรณกรรมเดิม 
๒.วรรณกรรม
ปัจจุบัน 
๓.วิวัฒนาการของ
วรรณกรรม 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 

๑ 

๓ วรรณกรรมร่วมสมัย ๑.นักเรียนอธิบาย
ความหมายของ
วรรณกรรมร่วมสมัยได้ 

 ๑.ความหมายของ
วรรณกรรมร่วม
สมัย 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรมร่วม
สมัย 
 

๑ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 

๔ ความแตกต่างของ
วรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมร่วมสมัย 
  

๑. นักเรียนอธิบายความ
เหมือน/ความแตกต่างของ
วรรณกรรมไทยและ
วรรณกรรมร่วมสมัยได้ 

 ๑.วรรณกรรมไทย 
๒.หลักการ
เปรียบเทียบ
วรรณกรรมไทย
และวรรณกรรม
ร่วมสมัย 
 
 

๑ 
๒ 

๑ 
๑ 



 
  

 

๑๓๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๕ อิทธิพลท่ีท าให้
วรรณกรรม
เปล่ียนแปลง 

๑. นักเรียนอธิบายสาเหตุ
ท่ีท าให้วรรณกรรม
เปล่ียนแปลงได้ 

๑.การเปล่ียนแปลง
ของวรรณกรรม 
๒.สาเหตุหรือ
อิทธิพลท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลง
ของวรรณกรรม 

๑ 
 

๒ 

๑ 
 

๑ 

๖ วรรณกรรมประเภท
บันเทิงคดี 

๑.นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑.ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดี 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดี 
๓.ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทบันเทิงคดี 

๑ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๗ วรรณกรรมประเภท
สารคดี 

๑.นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑.ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทสารคดี 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทสารคดี 
๓.ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทสารคดี 
  

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๓๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๘ วรรณกรรมประเภท
เรื่องส้ัน 

๑.นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑.ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทเรื่องส้ัน 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทเรื่องส้ัน 
๓.ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทเรื่องส้ัน 
  

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๙ วรรณกรรมประเภท
นวนิยาย 

๑.นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑.ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย 
๓.ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทนวนิยาย 
 

๒ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑๐ วรรณกรรมประเภท
บทละคร 

๑. นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒. นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑. ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทบทละคร 
๒. ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทบทละคร 
๓. ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทบทละคร 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๒ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 



 
  

 

๑๓๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑๑ วรรณกรรมประเภท
ร้อยกรองปัจจุบัน 

๑. นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒. นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑. ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทร้อยกรอง
ปัจจุบัน 
๒. ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทร้อยกรอง
ปัจจุบัน 
๓. ตัวอย่าง
วรรณกรรม
ประเภทร้อยกรอง
ปัจจุบัน 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 

๑๒ ๑.วรรณกรรม
ประเภทวรรณคดีไทย 

๑.นักเรียนแบ่งประเภท
ของวรรณกรรมได้ 
๒.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
  

๑.ลักษณะของ
วรรณกรรม
ประเภทวรรณคดี
ไทย 
๒.ประเภทของ
วรรณกรรม
ประเภทวรรณคดี
ไทย 
๓.ตัวอย่างวรรณ 
กรรมประเภท
วรรรณคดีไทย 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๔ 

๑๓  ๑.นักเรียนแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับวรรณกรรมได้
อย่างมีเหตุผล 
๒.นักเรียนบอกแนวการ
อ่านและพิจารณา
วรรณกรรมได้ 

 น าเสนอผลงาน
จากการศึกษา
วรรณกรรม
ประเภทต่างๆ 

๕ ๑๐ 

สอบปลายภาค  ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 



 
  

 

๑๔๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
  

 
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้  การท่ีจะบรรลุ จุดมุ่งหมายแรกได้
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้ เรียกว่า 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให้รู้
จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งช้ีว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธี การประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเปูาหมาย การเรียนการสอน  แต่
ท้ังนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช้แฟูมสะสมงาน  การใช้ภาระงานท่ี
เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช้เกณฑ์
การให้คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ เรียกว่า Summative assessment เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่  
ควรได้รับการเล่ือนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ท่ัวถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย  ผู้ปกครอง สังคมและรัฐ
ต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติท่ีได้รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตร



 
  

 

๑๔๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน  ๔  
ระดับ  ได้แก่  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผู้ปกครอง 
ร่วมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
และส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเปูาหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น  เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเช่ือมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้   
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 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให้มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผู้สอนต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ภาค  ตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้าน
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านท่ีเด่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให้มีการซ้ าช้ันโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลายลักษณะ  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้ เรียน  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ในกรณีต่าง 
ๆ  ได้แก่  การย้ายสถานศึกษา  การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  การย้ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนน าไปใช้ใน การ
ปรับปรงุพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๔๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ ส่วน  ได้แก่ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงาน อย่างไรก็
ตามสถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู้
กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลต่างๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต้น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝุายต่างๆ ในสถานศึกษานับต้ังแต่ระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  เพื่อให้บุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่เข้าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได้แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝุายต่างๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

๑๔๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลต่อผู้เก่ียวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให้ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู้สอน 
-  ผู้ได้รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 



 
  

 

๑๔๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝุายต่าง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม 
 ๑.๓  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริม
การแก้ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท า
รายวิชาพร้อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
ของสถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหน่วย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  

 
 



 
  

 

๑๔๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ตารางที่ ๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 ๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอ่าน 
คิดวเิคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผู้เรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอัน
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเปูาหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 



 
  

 

๑๔๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

ตารางที่ ๑.๑  (ต่อ) 
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
๘.  ผู้สอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนท่ีมีข้อบกพร่อง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล                
แต่ละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                     
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  

  
 
 
 
 



 
  

 

๑๔๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด้วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค าส่ังดังกล่าว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แห่งระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้  ควบคู่กับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

๑๕๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข้อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน้าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าการวัดและประเมินผล การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข้อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข้อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ้งให้ผู้เรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้รายภาค 

๘.๒  แจ้งให้นักเรียนทราบผลการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข้าร่วมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘.๓  แจ้งให้ผู้เรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู้ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ้งให้ผู้เรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องวัดและประเมินผลก่อนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต้นของผู้เรียน 

๘.๖ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ หากผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้สอนวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนแล้วสอนซ่อมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้อ ๙  ให้โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๐  ให้ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหว่างเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล้วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 



 
  

 

๑๕๑ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 ข้อ ๑๑  ให้ใช้ค าว่า “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการวัดและประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
 ข้อ ๑๒  ให้แจ้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 
  

 

๑๕๒ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 
 
 



 
  

 

๑๕๓ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข้อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว้นในกรณีท่ีพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการพฒันาเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมากก็ให้เรียนซ้ าช้ันได้ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ท้ังนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เล่ือนช้ันได้ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผู้เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ๒ ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให้เรียนซ้ าในช่วงใดช่วงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม เช่น พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงว่างหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร้อน เป็นต้น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากว่า ๑.๐๐  และมีแนวโน้มว่า จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผู้เรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให้ใช้ผลการเรียนใหม่
แทน หากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ าช้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน 

ข้อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 



 
  

 

๑๕๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให้จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให้
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข้อ ๑๖  นักเรียนไม่ได้เข้ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให้เข้ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได้ 
 



 
  

 

๑๕๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียน 
 
 
 
 



 
  

 

๑๕๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 
 
 



 
  

 

๑๕๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๕๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

๑๕๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข้อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข้อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต้องย้ายท่ีเรียน โรงเรียนต้องจัดเอกสารหลักฐานให้นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแห่งใหม่คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้
ผู้ปกครองและผู้เรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้กับสถานศึกษาแห่งใหม่พิจารณารับย้ายผู้เรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข้อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 



 
  

 

๑๖๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
………………………………………………………..………. 

 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เมื่อปีการศึกษา 
๒๕๕๒ นั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกค าส่ังท่ี สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐) ค าส่ัง สพฐ. ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ 
เรื่อง การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ ค าส่ัง สพฐ.ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑   ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ และค าส่ัง สพฐ.ท่ี ๙๒๒/๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับสากลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
จึงมีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าหน้าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร



 
  

 

๑๖๔ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญช่วย มหิวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค้า  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผู้แทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผู้แทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 



 
  

 

๑๖๕ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   
๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูล    

ท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)    

๓. น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี-
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝุายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผู้ช่วยฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
  

 

๑๖๖ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุ่งรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 



 
  

 

๑๖๗ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 
  

 

๑๖๘ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก้ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  ว่าท่ี ร้อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          



 
  

 

๑๖๙ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  ร่มเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร้อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี ร่มเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 



 
  

 

๑๗๐ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  

 

๑๓.๕  นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  บริบทของโรงเรียน 
ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)   เสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางรัชฎากร มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุ่นสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข้อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข้าเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๔)   ให้มีจ านวนครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง อุทิศตน ท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ก่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการสืบไป 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 

 


