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รายวชิาพื้นฐาน   

❑ ท11101 ภาษาไทย   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ท12101 ภาษาไทย   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ท13101 ภาษาไทย   เวลา  200  ชัว่โมง 

❑ ท14101 ภาษาไทย   เวลา  160  ชัว่โมง 

❑ ท15101 ภาษาไทย   เวลา  160  ชัว่โมง 

❑ ท16101 ภาษาไทย   เวลา  160  ชัว่โมง 
 

รายวชิาเพิม่เตมิ 

❑ ท14201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ท15201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม  เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ท16201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม  เวลา  40  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา 
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         ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท11101 ภาษาไทย                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                               เวลา   200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
อ่านออกเสียง บอกความหมายค าและขอ้ความ   ค  าคลอ้งจอง   ค  าพ้ืนฐาน 600 ค า  อ่านนิทาน เร่ืองสั้น บทร้องเล่น บทเพลง 

เร่ืองราว จากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระอ่ืน   ตอบค าถาม  เล่าเร่ืองยอ่ คาดคะเนเหตุการณ์จากการอ่าน อ่าน
หนังสือตามความสนใจ และตามก าหนด น าเสนอเร่ืองท่ีอ่านบอกความหมายของเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ์ ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนัและเคร่ืองหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
อกัษรไทย  เขียนค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  ค  าพ้ืนฐานในบทเรียน  ค  าคลอ้งจอง และประโยคง่าย ๆ   ฟังค าแนะน า  ค  าสั่งง่าย ๆ   และ
ปฏิบติัตาม  ฟังและดู นิทาน  การ์ตูน  เร่ืองขบขนั  เร่ืองเล่าส าหรับส าหรับเด็กตอบค าถาม เล่าเร่ือง    พดูแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก 
จากเร่ืองท่ีฟังและดู    พูดแนะน าตนเอง   พูดขอความช่วยเหลือ  กล่าวค าขอบคุณ  ขอโทษ บอกและ เขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ 
และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ค าท่ีสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา     เรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ และต่อค าคลอ้ง
จอง่าย ๆ บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือฟัง   วรรณกรรม ร้อยแกว้  ร้อยกรอง   ส าหรับเด็ก  เช่นนิทาน   เร่ืองสั้นง่ายๆ  ปริศนาค า
ทาย   บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน     ท่องจ าบทอาขยาน  และบทร้อยกรองตามท่ี
ก าหนด  และตามความสนใจ      มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 
 โดยใชท้กัษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค ์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
 เห็นคุณค่า ในการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ท 1.1  ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 ,ป1/5 ,ป1/6 ,ป1/7 ,ป1/8 
ท 2.1 ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 
ท 3.1 ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 ,ป1/5 
ท 4.1 ป1/1 ,ป1/2 ,ป1/3 ,ป1/4 
ท 5.1 ป1/1, ป1/2 รวมทั้งหมด  22  ตวัช้ีวดั 
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22 

           ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท12101 ภาษาไทย                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                   เวลา   200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
   อ่านออกเสียง  บอกความหมายค า   ค  าคลอ้งจอง  ขอ้ความ   บทร้อยกรองง่ายๆ  ค  าพ้ืนฐาน  800  ค  า อ่านจบัใจความ  
ตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม  คาดคะเนเหตุการณ์   จากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านตามความสนใจ   น าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย  
คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียนเร่ืองสั้นๆตามประสบการณ์ และตามจินตนาการ    ฟัง
และปฏิบติัตามค าแนะน า  ค  าสัง่ท่ีซบัซอ้น จบัใจความและพดูแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกตั้งค  าถาม  ตอบค าถามจากเร่ืองท่ี
ฟังและดู    พูดส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  แนะน าตนเอง  ขอความช่วยเหลือ  กล่าวค าขอบคุณ  กล่าวค าขอโทษ  พูดขอร้องใน
โอกาสต่างๆ  เล่าประสบการณ์ในชีวติประจ าวนั  บอกและเขียนพยญัชนะ สระ  วรรณยกุต ์ และตวัเลขไทย  เขียนสะกดค าและ
แจกลูก  บอกความหมายของค าท่ีสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา  การผนัอกัษรกลาง  อกัษรสูง  อกัษรต ่า ค  าท่ีมีตวัการันต ์ 
ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้ า  ค  าท่ีมีอกัษรน า  ค  าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม  ค  าท่ีมี  ร ร  ความหมายของค า  แต่งประโยค  เรียง
ประโยค  บอกลักษณะค าคล้องจอง  การเลือกใช้ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน  การฟัง  การดู
วรรณกรรม  บทร้องเล่นในทอ้งถ่ิน  และการละเล่นของเด็กไทย  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจ   มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 
   โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
   เห็นคุณค่า ในการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ท 1.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5 ,ป2/6 ,ป2/7 ,ป2/8 
ท 2.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 
ท 3.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5 ,ป2/6 ,ป2/7 
ท 4.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3 ,ป2/4 ,ป2/5 
ท 5.1  ป2/1 ,ป2/2 ,ป2/3           รวมทั้งหมด  27  ตวัช้ีวดั 
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       ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท13101 ภาษาไทย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                เวลา   200  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 อ่านออกเสียงค า ขอ้ความ  เร่ืองสั้นและบทร้อยกรอง บอกความหมายของค า ค  า พ้ืนฐาน 1,200 ค า 

คลอ้งจอง ขอ้ความ  อธิบายความหมายของค า และ ขอ้ความ   ค  าท่ีมีตวัการันต์  ค  าท่ีมี รร  ค  าท่ีมีพยญัชนะ และสระไม่ออก
เสียง   ค  าพอ้ง ค าท่ีใช ้ ฑ  ฤ  ฤา   ตั้งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้
และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เพ่ือน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั    อ่านจบัใจความนิทาน เร่ืองเล่า   บทเพลงและบทร้อยกรอง  หนงัสือ
ตามความสนใจ    เร่ืองเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน  ข่าวเหตุการณ์ ในชุมชน โดยใชเ้หตุผลประกอบ ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ในทอ้งถ่ินและชุมชน อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่งสม ่าเสมอ  น าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน  อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และ ปฏิบติัตาม
ค าสัง่ หรือขอ้แนะน า  ค  าแนะน าต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั  ประกาศ ป้ายโฆษณา และ ค าขวญั อธิบายความหมายของขอ้มูลจาก
แผลภูมิ แผ่นภาพและแผนท่ี มีมารยาทในการอ่าน คดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทย  เขียน
บรรยาย เก่ียวกบัลกัษณะคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ีไดช้ดัเจน เขียนบันทึกประจ าวนั เขียนจดหมายลาครู เขียนเร่ืองสั้ นตาม
จินตนาการ จากค า ภาพและหัวขอ้ท่ีก าหนด มีมารยาทในการเขียน เล่ารายละเอียดกบัเร่ืองท่ีฟัง และ ดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้  และ 
ความบนัเทิง  บอกสาระส าคญัจากการฟังและการดู ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็น  
และ ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู  ทั้ งท่ีเป็นความรู้ และความบนัเทิง การพูดส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   เขียนสะกดค า บอก
ความหมายของค า แจกลูกค า อ่านเป็นค าท่ีสะกดตรงมาตรา และ ไม่ตรง มาตรา   การผนัอกัษรกลาง  อกัษรสูง และ อกัษรต ่า 
ค  าท่ีประวิสรรชนีย ์ ค  าทีมี ฤ  ฤา  ค  าท่ีใชบ้นั  บรร   รร  ค  าท่ีมีตวัการันต์   บอกชนิด และ หน้าท่ีของ ค านาม  ค าสรรพนาม  
ค  ากริยา แต่งค าคลอ้งจอง และค าขวญั เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐาน และ ภาษาถ่ินได ้เหมาะสมกบักาลเทศะ  ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้าก
การอ่านวรรณกรรม   เพลงพ้ืนบา้น นิทานท้องถ่ิน เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาค าทาย เพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  รู้จกัเพลง
พ้ืนบา้น และ เพลงกล่อมเด็กเพ่ือปลูกฝังความช่ือชมวรรณกรรมตามทอ้งถ่ิน  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และ บทร้อย
กรองมีคุณค่าตามความสนใจ  วรรณคดี  วรรณกรรม  และเพลงพ้ืนบา้น  บทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า  มีมารยาทใน
การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้    เ ห็ น
คุณค่า ในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ท 1.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 , ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6 ,ป3/7 ,ป3/8 ,ป3/9 
ท 2.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 , ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6   ท 3.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 , ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6 
ท 4.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 , ป3/4 ,ป3/5 ,ป3/6    ท 5.1  ป3/1 ,ป3/2 ,ป3/3 , ป3/4 

รวมทั้งหมด  31 ตวัช้ีวดั 

 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

24 

           ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท14101 ภาษาไทย                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                               เวลา   160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
  อ่านออกเสียง บทร้อยแกว้  ร้อยกรองท่ีประกอบดว้ยค าท่ีมี  ร, ล, ว เป็นพยญัชนะตน้  ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า  ค  าท่ี

มีอกัษรน า  ค  าประสม  อกัษรย่อ และ เคร่ืองหมายวรรคตอน อ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อธิบายความหมายค า 
ประโยคท่ีมีส านวนเป็นค าพงัเพยสุภาษิต  ปริศนาค าทาย ค าราชาศพัท์   อ่านจบัใจความ  แยกขอ้เท็จจริง  คาดคะเนเหตุการณ์   
สรุปความรู้และขอ้คิดไปใชใ้นชีวติประจ าวนั     จากส่ือท่ีอ่าน เช่น  เร่ืองสั้น เร่ืองเล่าจากประสบการณ์  นิทานชาดก  บทความ  
บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั  สารคดี  และ บนัเทิงคดี   หนังสือตามความสนใจ  
หนังสือตามท่ีก าหนด และเหมาะสมกบัวยั  คดัลายมือดว้ยตวับรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ  การเขียนตวัอกัษรไทย  เขียน
ส่ือสารเช่น  ค  าขวญั  ค  าแนะน า  ไดช้ดัเจน เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ืองและน า ไปพฒันางานเขียน เขียน    ยอ่ความจาก
นิทาน  ความเรียง ประเภทต่าง ๆ  ประกาศ  จดหมาย  ค  าสอน เขียนจดหมาย ถึงเพ่ือนและบิดา  มารดา  เขียนบนัทึก และเขียน
รายงานจากการศึกษาค้นควา้  เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  จ าแนกข้อเท็จจริง  และ ข้อคิดเห็นจากจากเร่ืองท่ีฟังและดูใน
ชีวิตประจ าวนั   พูดสรุปความรู้ ความคิดแสดงความรู้สึก   ตั้ งค  าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเร่ืองเล่า  บทความ ข่าว
เหตุการณ์  โฆษณา ส่ืออิเลคทรอนิกส์ เร่ืองจากบทเรียนทั้ งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระอ่ืน จากการฟังและ ดู  
รายงานเร่ือง   ประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟังการดู การสนทนาอย่างเป็นขั้นตอน ตามล าดบัเหตุการณ์ สะกดค าและบอก
ความหมายของ  ค  าในแม่ ก กา  มาตราตวัสะกด  การผนัอกัษร  ค าเป็นค าตาย ค าพอ้ง บอกชนิดและหน้าท่ีของค านาม  ค า
สรรพนาม  ค  ากริยา  ค  าวเิศษณ์ ใชพ้จนานุกรม คน้หา ความหมายของค า แต่งประโยค  2 ส่วน  ประโยค  3 ส่วน ไดถู้กตอ้งตาม
หลักภาษา  แต่งบทร้อยกรองกลอนส่ี  และ ค าขวญั    บอกความหมายของส านวน ค าพงัเพย  และสุภาษิต เปรียบเทียบ
ภาษาไทย  มาตรฐาน กบัภาษาถ่ิน บอก อธิบายขอ้คิดจากการอ่าน  นิทานพ้ืนบา้น นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบา้น  วรรณคดี และ 
วรรณกรรมในบทเรียน และตามความสนใจ เพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตจริง  ร้องเพลงพ้ืนบา้น ท่องจ าบทอาขยาน และบทร้อยกรองท่ี
มีคุณค่า และตามความสนใจ      มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
  เห็นคุณค่า ในการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ท 1.1   ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7   
ท 2.1   ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7 ,ป4/8   
ท 3.1   ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 
ท 4.1   ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4 ,ป4/5 ,ป4/6 ,ป4/7   
ท 5.1   ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 ,ป4/4   รวมทั้งหมด  32 ตวัช้ีวดั 
 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

25 

          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท15101 ภาษาไทย                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                 เวลา   160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 อ่านออกเสียง บอกความหมายของบทร้อยแกว้  บทร้อยกรอง  ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า  ค  าท่ีมีอกัษรน า  ค  าท่ีมีตวั

การันต์  อกัษรยอ่และเคร่ืองหมายวรรคตอน อธิบายความหมายโดยนยัของค า ประโยค  ขอ้ความท่ีเป็นการบรรยาย และ การ
พรรณนา   อ่านจบัใจความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น แยกขอ้เท็จจริง จากการอ่านวรรณคดีในบทเรียน  บทความ บท
โฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าวและเหตุการณ์และขอ้คิดเห็นวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต  อ่านงาน
เขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง  ขอ้แนะน า  และปฏิบัติตาม เช่น การใช้พจนานุกรมการ การใชว้สัดุอุปกรณ์  ฉลากยา คู่มือเอกสาร
โรงเรียน  ข่าวสารทางราชการ  อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ เหมาะสมกบัวยัและตามท่ีก าหนด อยา่งสม ่าเสมอ  และ 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  และ  คร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนอกัษรไทย  เขียน
ค าขวญั  ค  าอวยพร  ค  าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน ถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเร่ือง และ แผนภาพ
ความคิดเพ่ือใชพ้ฒันางานเขียน  เขียนยอ่ความ  นิทาน ความเรียง  ประกาศ  แจง้ความ  แถลงการณ์ จดหมาย  ค าสอน โอวาท  
ค าปราศรัย  เขียนจดหมายถึงผูป้กครองและญาติ  เขียนแสดงความรู้สึก และ ความคิดเห็นไดต้รงตามเจตนา กรอกแบบใบฝาก
เงินและถอนเงิน  แบบฝากส่งพสัดุไปรษณีย ์ และธนาณัติ  เขียนเร่ืองตามจิตนาการ  พดูแสดงความรู้ ความคิดเห็น  ความรู้สึก 
ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม วเิคราะห์ความน่าเช่ือถือ  จากเร่ืองเล่า บทความ ข่าวและเหตุการณ์ โฆษณา ส่ืออิเลกทรอนิกส์ ท่ีฟังและ
ดู    พูดรายงานประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จาการฟังและดู เป็นขั้นตอนตามล าดบัเหตุการณ์ ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าบุพบท  
ค าสนัธาน  ค าอุทาน  จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกบัภาษาถ่ิน  ใชค้  าราชาศพัท ์ บอกค า
ภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรอง  ใชส้ านวนค าพงัเพย และสุภาษิต  สรุปความรู้   ขอ้คิด อธิบายคุณค่า นิทานพ้ืนบ้าน  
นิทานคติธรรม  เพลงพ้ืนบา้นวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนแลตามความสนใจ  ท่องจ าบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจและบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
   เห็นคุณค่า ในการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
ท 1.1   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6 ,ป5/7 ,ป5/8   
ท 2.1   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6 ,ป5/7 ,ป5/8 ,ป5/9   
ท 3.1   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 
ท 4.1   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4 ,ป5/5 ,ป5/6 ,ป5/7 
ท 5.1   ป5/1 ,ป5/2 ,ป5/3 ,ป5/4    รวมทั้งหมด  33  ตวัช้ีวดั 

 
 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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26 

          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท16101 ภาษาไทย                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                 เวลา   160  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 อ่านออกสียงอธิบายความหมายบทร้อยแกว้และร้อยกรอง  อธิบายความหมายของค าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า  ค  าท่ีมี

อกัษรน า ค  าท่ีมีตวัการันต ์ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  อกัษรยอ่และเคร่ืองหมายวรรคตอน  วนั  เดือน  ปีแบบไทย  ส านวน
เปรียบเทียบ ประโยค  ขอ้ความท่ีเป็นโวหาร      อ่านจบัใจความ นิทานและเพลงพ้ืนบา้น บทความ พระบรมราโชวาท  สารคดี  
เร่ืองสั้ น งานเขียนประเภทโน้มน้าว บทโฆษณา  ข่าวและเหตุการณ์ส าคญั  โดยจับเวลา และ ถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านแยก
ขอ้เท็จจริง แยกขอ้เท็จจริงน าความรู้ไปแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  อ่านค าสัง่  ขอ้แนะน า  การใชพ้จนานุกรม ขอ้ตกลงในการ
อยูร่่วมกนัในโรงเรียน และในสงัคม  อ่านอธิบายขอ้มูลจาก  แผนผงั    แผนท่ี   แผนภูมิ   และกราฟ  อ่าน อธิบายคุณค่าท่ีไดรั้บ 
จากการอ่านหนงัสือตามท่ีก าหนดร่วมกนัและตามความสนใจและเหมาะสมกบัวยั    คดัลายมือ ตวับรรจงเต็มบรรทดั และคร่ึง
บรรทดั ตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  เขียนค าขวญั  ค าอวยพร ประกาศ เขียนแผนภาพโครงเร่ือง  แผนภาพความคิด การ
พฒันางานเขียน เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากนิทาน  ความเรียง  ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์  จดหมาย  ค  าสอน  
โอวาท  ค  าปราศรัย  สุนทรพจน์  รายงาน  ระเบียบ  ค  าสั่ง  เขียนจดหมายส่วนตวั  จดหมายขอโทษ  จดหมายแสดงความ
ขอบคุณ  จดหมายแสดงความเห็นใจ จดหมายแสดงความยินดี กรอกแบบค าร้องต่าง ๆ ใบสมคัรศึกษาต่อ  แบบฝากส่งพสัดุ 
และ ไปรษณียภณัฑ ์  เขียนเร่ืองจากจินตนาการ และ สร้างสรรค ์ พูดแสดงความรู้  ความเขา้ใจ จุดประสงค ์  ตั้งค  าถาม  และ 
ตอบค าถามเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีฟังและดู  จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์     วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือจากการฟัง การดู ส่ือ
โฆษณา  พดูรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้ จากการฟัง การดูการสนทนา  พดูโนม้นา้วในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การ
โตว้าที   การรณรงค ์  การเลือกตั้งกรรมการนกัเรียน   วเิคราะห์ชนิดและหนา้ท่ีของค านาม  ค  าสรรพนาม  ค ากริยา  ค  าวเิศษณ์  
ค  าบุพบท   ค  าเช่ือม  ค  าอุทานใชค้  าราชาศพัท์ ระดบัภาษา  ภาษาถ่ิน  ไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล รวบรวมและบอก
ความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  ระบุลกัษณะของประโยค  กลุ่มค าหรือวลี  แต่งบทร้อยกรอง   กลอน
สุภาพ   วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนท่ีเป็นค าพงัเพยและสุภาษิต   อ่านแสดงแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมในบทเรียน และตามความสนใจ    เล่านิทานพ้ืนบา้นทอ้งถ่ินตนเอง   นิทานพ้ืนบา้นทอ้งถ่ินอ่ืน    นิทานคติธรรม  
เพลงพ้ืนบา้น  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  และตามความสนใจ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  
และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง   ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  มีมารยาทใน
การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพดู 
  โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง  พูดอ่าน  เขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   
  เห็นคุณค่า ในการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

รหัสตวัช้ีวดั 
         ท 1.1   ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 ,ป6/7 ,ป6/8    ท 2.1   ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 ,ป6/7 ,ป6/8 ,ป6/9   
         ท 3.1   ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6         ท 4.1   ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 

ท 5.1   ป6/1 ,ป6/2 ,ป6/3 ,ป6/4                      รวมทั้งหมด  33  ตวัช้ีวดั 
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            ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 

ท 14201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                              เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

เขียนค า ขวญั เขียนยอ่ความจากเร่ืองสั้นๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อน บิดา มารดา เขียนเร่ืองตาม จินตนาการ และมี
มารยาทในการเขียน โดยใชก้ระบวนการอ่าน อธิบาย วเิคราะห์เขียนส่ือสาร คดัลายมือ เขียนเรียงความ ยอ่ ความ เขียน เร่ืองราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน พดูแสดงความคิดเห็น ตั้งค  าถามและตอบค าถาม พดูรายงาน จ าแนก ชนิดและหนา้ท่ีของค า
เปรียบเทียบ แต่งบทร้อยกรอง แสดงความคิดเห็น  
          ใหเ้กิดมีนิสยัรักการอ่าน สนใจใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน มีระเบียบวนิยั มีมารยาทในการเขียน ใชถ้อ้ยค า เหมาะสม มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพดู รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ เห็นคุณค่าของ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. เขียนค าขวญั เรียงความ เขียนยอ่ความและแต่งบทร้อยกรองได ้

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. สรุปขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็นได ้

4. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู ได ้

5. จ าปนกชนิดและหนา้ท่ีของค าเปรียบเทียบได ้
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 

ท 15201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                              เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

          ศึกษานิทานพ้ืนบา้นท่ีเล่าสืบต่อกนัมาในทอ้งถ่ินต่างๆ ของไทย สามารถในการเขียน การพดูเล่าเร่ือง 
แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะส มอธิบายภาพสะทอ้นของวถีิชีวติจากนิทานพ้ืนบา้น มีวินยัในการท างาน เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
 
 

1. นกัเรียนไดท้ราบความเป็นมาของทอ้งถ่ินตนได ้

2. นกัเรียนอธิบายลกัษณะนิทานพ้ืนบา้นของไทยได ้

3. นกัเรียนบอกขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นของไทยได ้

4. นกัเรียนอธิบายภาพสะทอ้นของวถีิชีวติจากนิทานพ้ืนบา้นได ้

5. นกัเรียนตระหนกัถึงคุณค่าของนิทานพ้ืนบา้นได ้
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 

ท 16201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                              เวลา 40 ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

ฝึกทกัษะอ่านและแต่งบทร้อยกรอง กลอนส่ี กลอนสุภาพ กาพยย์านี11 และเพลงพ้ืนบา้น สามารถน า 

ปริศนาค าทาย ผะหมี บทร้องเล่น บทร้อยกรองต่างๆและเพลงพ้ืนบา้นมาร้องและทาย คน้ควา้ สอบถาม สัมภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบั

ภูมิปัญญาไทยดา้นปริศนาค าไทย บทร้องเล่น และเพลงพ้ืนบา้นน ามาเผยแพร่ อธิบายคุณค่า แสดงความคิดเห็น วิพากวิจารณ์

ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น บทร้อยกรอง และเพลงพ้ืนบา้น 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
 
 

1. อ่านและแต่งบทร้อยกรอง กลอนส่ี กลอนสุภาพ กาพยย์านี11 และเพลงพ้ืนบา้นได ้

2. น าปริศนาค าทาย ผะหมี บทร้องเล่น บทร้อยกรองต่างๆและเพลงพ้ืนบา้นมาร้องและทายได ้

3. คน้ควา้ สอบถาม สมัภาษณ์ผูรู้้เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยดา้นปริศนาค าไทย บทร้องเล่น และเพลงพ้ืนบา้นน ามาเผยแพร่ 

4. อธิบายคุณค่า แสดงความคิดเห็น วพิากวจิารณ์ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น บทร้อยกรอง และเพลงพ้ืนบา้น 
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รายวชิาพื้นฐาน   

  ❑ ท21101 ภาษาไทย 1  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท21102 ภาษาไทย 2  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ท22101 ภาษาไทย 3  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ท22102 ภาษาไทย 4  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ท23101 ภาษาไทย 5  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

❑ ท23102 ภาษาไทย 6  เวลา  60  ชัว่โมง  จ านวน  1.5  หน่วยกิต   
 
 
รายวชิาเพิม่เตมิ   

  ❑ ท21201 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์       เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท21202 ภาษากบัวฒันธรรม       เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท22201 ศิลปะการพดู        เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท22202 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน       เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท23201 นิทานพ้ืนบา้น        เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

  ❑ ท23202 การอ่านค าประพนัธ์   เวลา  20  ชัว่โมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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          ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท21101 ภาษาไทย 1                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                                    เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
              ศึกษาวิธีอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ  การอ่านจบัใจความส าคญัจากเร่ืองเล่า  เร่ืองสั้น  
บทสนทนา  นิทานชาดก  สารคดี  บนัเทิงคดี  งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ บทความ   เขา้ใจความหมายค าทีเปรียบเทียบ  ค าท่ีมี
หลายความหมาย ตีความค ายาก ระบุเหตุและผล ขอ้เท็จจริงกบัขอ้คิดเห็น  ระบุขอ้สังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจ มีมารยาทในการอ่าน การคดัลายมือแบบอาลกัษณ์ หวักลม  ตวัเลขไทย  การเขียนแนะน าตนเอง  การ
เขียนแนะน าสถานท่ีส าคญัๆ  การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียนเรียงความ  การเขียนยอ่ความ การเขียนจดหมายส่วนตวั  
การเขียนจดหมายกิจธุระ   มีมารยาทในการเขียน   การพูดสรุปใจความส าคญั  การพูดเล่าเร่ือง  การพูดแสดงความคิดเห็น   มี
มารยาทในการฟัง ดู พดู  ศึกษาเร่ืองเสียงในภาษาไทย   พลงัภาษา  ชนิดและหนา้ท่ีของค า  การแต่งร้อยกรองประเภทกาพยย์านี 
๑๑  ส านวน  สุภาษิต การสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรม  การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  การอธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมการน าความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  การท่องจ า
บทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ  
               โดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด การสาธิต  การฝึกปฏิบติั   การ
สืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการส่ือสาร  การรายงาน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปรายเพ่ือใหเ้กิดความรู้    ความคิด  ความเขา้ใจ   
               เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การฟังและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติชาติ มี  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริตมีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการ
ท างาน  มีจิตสาธารณะ และรักความเป็นไทย   

รหัสตวัช้ีวดั  
   ท 1.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8 ,ม.1/9  
   ท 2.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/9  

                    ท 3.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/6 
                    ท 4.1   ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 

   ท 5.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 รวมทั้งหมด  32  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 

ท21102 ภาษาไทย 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                            เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
  ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ  การอ่านจบัใจความส าคญัจากเร่ืองเล่า  เร่ือง

สั้น  บทสนทนา  นิทานชาดก  สารคดี  บนัเทิงคดี  งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ บทความ   เขา้ใจความหมายค าทีเปรียบเทียบ  ค าท่ี
มีหลายความหมาย ตีความค ายาก ระบุเหตุและผล ขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็น อ่านเอกสารคู่มือ ค าแนะน าวธีิการใชง้านของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างเทคโนโลย ี งานเขียนสารคดี บนัเทิงคดี และเอกสารทางวชิาการท่ีมีค า ประโยค ขอ้ความท่ีตอ้งใชบ้ริบท
ช่วยพิจารณาความหมาย  งานเขียนประเภทชกัจูงโนม้นา้วใจเชิงสร้างสรรค ์ หนงัสือตามความสนใจ  มีมารยาทใน  การอ่าน   
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา  การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนบนัทึก  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงงานมีมารยาท
ในการเขียน  การพดูแสดงความคิดเห็น  การพดูประเมินคุณค่าจากส่ิงท่ีไดฟั้งหรือดู  การพดูรายงาน  มารยาทในการฟัง ดู พดู   
ศึกษาค าประสม  ค าซ ้ า  ค  าซอ้น   ค  าพอ้ง   ค  าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั  ประโยคสามญั   ระดบัภาษา  ภาษาพดู  ภาษาเขียน  
การแต่งร้อยกรองประเภทกาพยก์ารสรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรม  การวเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบาย 
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
               โดยการน าความรู้และขอ้คิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงการท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ   
               เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การฟังและการดู  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้                         มี
ความสามารถในการตดัสินใจน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์รักษา
ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัติชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตยสุ์จริตมีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  มีจิตสาธารณะและรักความเป็นไทย   

รหัสตวัช้ีวดั  
   ท 1.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6 ,ม.1/7 ,ม.1/8 ,ม.1/9 

               ท 2.1  ม.1/4 ,ม.1/6 ,ม.1/8 ,ม.1/9      
   ท 3.1  ม.1/3 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/6                                   

               ท 4.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/4 ,ม.1/5 
    ท 5.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3          รวมทั้งหมด  24  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 
ท22101 ภาษาไทย 3                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                                เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
   ศึ ก ษ าแ ล ะ เรี ย น รู้ ก า ร อ่ าน อ อ ก เสี ย งบ ท ร้ อ ย แ ก้ ว ท่ี เ ป็ น บ ท บ ร ร ย า ย   บ ท พ ร รณ น า   แ ล ะ บ ท 
ร้อยกรองประเภทกลอนนิทาน  กาพยห่์อโคลง  จบัใจความส าคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนผงั
ความคิดเพื่อแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆท่ีอ่าน  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  วเิคราะห์
และจ าแนกขอ้เท็จจริง  ขอ้มูลสนับสนุน  และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  ระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ  การโน้มน้าว  หรือ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนงัสือ  บทความ  หรือค าประพนัธ์อยา่งหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ี
ได้จากการอ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ
เก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนยอ่ความ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล และ มีมารยาทในการเขียน  พดูสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟัง
และดู  วเิคราะห์ขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่างๆ  วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมี
เหตุผล  พดูในโอกาสต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดูและการพูด  
มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพดู  สร้างค าในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั  ประโยครวม  และประโยค
ซ้อน  แต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ  ใช้ค  าราชาศัพท์  รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย   สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิต  ค  าสอน  เหตุการณ์
ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดีและบนัทึกการเดินทาง  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีอ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
   โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาคน้ควา้  การ
พฒันาทกัษะ  การระดมสมองและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 
   เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความรู้และความคิด  น าข้อคิดไป
ประยกุตใ์ชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  มีนิสยัรักการอ่าน  ใชเ้ทคโนโลย ี รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสตัย ์ มีวนิยั  ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
    

รหัสตวัช้ีวดั  
  ท 1.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7 ,ม.2/8    
  ท 2.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7 ,ม.2/8    
  ท 3.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 

     ท 4.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6  
  ท 5.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 

รวมทั้งหมด  33  ตวัช้ีวดั 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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        ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 
ท22102 ภาษาไทย 4                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                    เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
  ศึ ก ษ าแ ล ะ เรี ย น รู้ ก า ร อ่ าน อ อ ก เสี ย งบ ท ร้ อ ย แ ก้ ว ท่ี เ ป็ น บ ท บ ร ร ย า ย   บ ท พ ร รณ น า   แ ล ะ บ ท 
ร้อยกรองประเภทกลอนนิทาน  กาพยห่์อโคลง  จบัใจความส าคญั  สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน  เขียนผงั
ความคิดเพ่ือแสดงความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆท่ีอ่าน  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  วเิคราะห์
และจ าแนกขอ้เท็จจริง  ขอ้มูลสนับสนุน  และขอ้คิดเห็นจากบทความท่ีอ่าน  ระบุขอ้สังเกตการชวนเช่ือ  การโน้มน้าว  หรือ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน  อ่านหนงัสือ  บทความ  หรือค าประพนัธ์อยา่งหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดท่ี
ได้จากการอ่าน  และมีมารยาทในการอ่าน  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทัด  เขียนบรรยายและพรรณนา  เขียนเรียงความ
เก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนยอ่ความ  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดง
ความรู้  ความคิดเห็น  หรือโตแ้ยง้ในเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล และ มีมารยาทในการเขียน  พดูสรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟัง
และดู  วเิคราะห์ขอ้เท็จจริง  ขอ้คิดเห็นและความน่าเช่ือถือของข่าวสารจากส่ือต่างๆ  วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูอยา่งมี
เหตุผล  พดูในโอกาสต่างๆไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้จากการฟัง  การดูและการพูด  
มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพดู  สร้างค าในภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามญั  ประโยครวม  และประโยค
ซ้อน  แต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ  ใช้ค  าราชาศัพท์  รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย   สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิต  ค  าสอน  เหตุการณ์
ประวติัศาสตร์  บนัเทิงคดีและบนัทึกการเดินทาง  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทอ้งถ่ินท่ีอ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน  สรุปความรู้และขอ้คิดจากการอ่านไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติจริง  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การศึกษาคน้ควา้  การ
พฒันาทกัษะ  การระดมสมองและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความรู้และความคิด  น าข้อคิดไป
ประยกุตใ์ชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวติ  มีนิสยัรักการอ่าน  ใชเ้ทคโนโลย ี รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์ ซ่ือสตัย ์ มีวนิยั  ใฝ่
เรียนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
    

รหัสตวัช้ีวดั  
  ท 1.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7 ,ม.2/8    
  ท 2.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7 ,ม.2/8    
  ท 3.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 

     ท 4.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6  
  ท 5.1  ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 

รวมทั้งหมด  33  ตวัช้ีวดั 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
 

35 

ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 
ท23101 ภาษาไทย 5                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                              เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
              อ่านร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย ระบุใจความส าคญัของขอ้มูล อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บันทึก ยอ่ความ และ
รายงาน วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใชก้ลวิธีเปรียบเทียบ ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนใน
เร่ืองท่ีอ่าน วจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความและความเป็นไปไดข้องเร่ือง  ตีความ และประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีไดจ้าก
งานเขียนอย่างหลากหลาย  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั  เขียนขอ้ความไดถู้กตอ้งตามระดบัภาษา  เขียนชีวประวติัหรือ
อตัชีวประวติัโดยเล่าเหตุการณ์ ขอ้คิดเห็นและทศันคติในเร่ืองต่างๆ  เขียนยอ่ความ เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  
แสดงความคิดเห็น และโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์ วจิารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ในเร่ืองต่างๆ 
กรอกแบบสมคัรงาน  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน  มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน แสดงความ
คิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อน าขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิต  พูดรายงาน  พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลกัฐานตามล าดับเน้ือหาอย่างมี
เหตุผลและน่าเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพดู   ศึกษาการจ าแนกค าและใชค้  าภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้น  วิเคราะห์ระดบัภาษา  ใชค้  าทบัศพัท์และศพัท์บญัญติั  อธิบายความหมายค าศพัท์ทาง
วชิาการและวชิาชีพ  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพยแ์ละกลอน  สรุปเน้ือหาของวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ิน
ในระดบัท่ียากยิ่งข้ึน  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุปความรู้และขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน 
เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 

  โดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกทกัษะการฟัง  การดูและ
การพูด  การศึกษาคน้ควา้  การสืบคน้  การอธิบาย  การรายงาน  การอภิปราย   การสาธิต  การแสดงบทบาทสมมุติ  การปฏิบติั
จริง  การใชส่ื้อเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ การแสดงผลงาน 

  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีจิตส านึก รักความเป็นไทย อนุรักษภ์าษาไทย สามารถใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย์
สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

รหัสตวัช้ีวดั  
   ท 1.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9 ,ม.3/10  
   ท 2.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9  

               ท 3.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
               ท 4.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
               ท 5.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4  
รวมทั้งหมด  35  ตวัช้ีวดั 
 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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           ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน 
 
ท23102 ภาษาไทย 6                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                           เวลา 60  ชัว่โมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
              อ่านร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย ระบุใจความส าคญัของขอ้มูล อ่านเร่ืองต่าง ๆ แลว้เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด บันทึก ยอ่ความ และ
รายงาน วเิคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองท่ีอ่านโดยใชก้ลวิธีเปรียบเทียบ ประเมินความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชส้นบัสนุนใน
เร่ืองท่ีอ่าน วจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความและความเป็นไปไดข้องเร่ือง  ตีความ และประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีไดจ้าก
งานเขียนอย่างหลากหลาย  คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั  เขียนขอ้ความไดถู้กตอ้งตามระดับภาษา  เขียนย่อความ เขียน
จดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย  ช้ีแจง  แสดงความคิดเห็น และโตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์  และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็นหรือโตแ้ยง้ในเร่ืองต่างๆ กรอกแบบสมคัรงาน  เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้และโครงงาน  มีมารยาทในการ
เขียนและนิสัยรักการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเร่ืองจากการฟังและการดู  วเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองท่ีฟังและดูเพื่อ
น าขอ้คิดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต  พูดรายงาน  พูดในโอกาสต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์พูดโนม้นา้วโดยน าเสนอ
หลกัฐานตามล าดบัเน้ือหาอยา่งมีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด   ศึกษาการจ าแนกค าและใชค้  า
ภาษาต่างประเทศท่ีใชใ้นภาษาไทย  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใชค้  าทบัศพัท์และศพัท์
บญัญติั  อธิบายความหมายค าศพัท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ  สรุปเน้ือหาของวรรณคดี  
วรรณกรรมและวรรณกรรมทอ้งถ่ินในระดบัท่ียากยิง่ข้ึน  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน สรุป
ความรู้และขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง  ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
              โดยใชก้ระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  การฝึกทกัษะการฟัง  การดูและการ
พดู  การศึกษาคน้ควา้  การสืบคน้  การอธิบาย  การรายงาน  การอภิปราย  การสาธิต  การแสดงบทบาทสมมุติ  การปฏิบติัจริง  
การใชส่ื้อเทคโนโลย ี แหล่งเรียนรู้  การแสดงผลงาน 

  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ มีจิตส านึก รักความเป็นไทย อนุรักษภ์าษาไทย สามารถใชภ้าษาไทยในการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  

รหัสตวัช้ีวดั  
   ท 1.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9 ,ม.3/10  
  ท 2.1   ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 ,ม.3/7 ,ม.3/8 ,ม.3/9  

               ท 3.1    ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
               ท 4.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
               ท 5.1   ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4  
รวมทั้งหมด  35  ตวัช้ีวดั 
 



                                                                                                                หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563                                                                                    

                                                                                                                        กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                        โรงเรียนบ้านบงึเนยีมบงึใคร่นุน่ทา่หิน  สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท21201  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

ศึกษา หลกัการเขียนและความรู้พ้ืนบา้นในการเขียน  เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถเรียบเรียงขอ้ความในการ
เขียนอยา่งถูกตอ้งตามการใชภ้าษาและใชก้ระบวนการเขียนพฒันางานเขียน 
 ฝึกเขียนเชิงสร้างสรรคท์ั้ งร้อยแกว้ร้อยกรองไดแ้ก่  เรียงความ  บนัทึกประสบการณ์  นิทาน  สนทนา  บทละครพูด  
บทร้อยกรองสั้นๆ  เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ  สามารถเขียนแสดงความตอ้งการ  ความคิดและความรู้สึกได้
ตามมารยาทและธรรมเนียมนิยม 
 ฝึกเขียนเชิงวิชาการ  ไดแ้ก่  บนัทึก  รายงาน  บทความ  เพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนอา้งอิงสามารถตั้งประเด็นหัวขอ้
การเขียนไดต้ามจุดประสงค ์ มีนิสยัรักการเขียน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษา หลกัการเขียนและความรู้พ้ืนฐานในการเขียน   
2. มีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถเรียบเรียงขอ้ความในการเขียนอยา่งถูกตอ้งตามการใชภ้าษาและใชก้ระบวนการเขียน
พฒันางานเขียน 
3. ฝึกเขียนบนัทึกประสบการณ์   
4. ฝึกเขียนบทสนทนาของนิทาน บทละครพดูได ้
5. ฝึกเขียนบทร้อยกรองสั้นๆ  ได ้
6. ฝึกเขียนเชิงวชิาการได ้  

รวม   6  ผลการเรียนรู้ 
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38 

ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท21202  ภาษากบัวฒันธรรม                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                    เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาความส าคญัของภาษา  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ดนตรี  เพลง  ประเพณี  และคติชาวบา้น  เพื่อ  ใหผู้เ้รียน
เขา้ใจและเห็นคุณค่าของภาษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองรักษาและสืบทอดวฒันธรรมไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะภาษาไทยและวฒันธรรมในการใชภ้าษาไทย 
2. อธิบายลกัษณะของอกัษรไทยในสมยัพอ่ขนุรามค าแหงตระหนกัและเห็นคุณค่าความส าคญั 
3.เห็นคุณค่าความส าคญัของภาษาถ่ินและลกัษณะของภาษาถ่ินอีสาน 
4.เห็นคุณค่าความส าคญัของคติชาวบา้นทอ้งถ่ินอีสานและความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษา วรรณกรรม ภูมิปัญญา และคติ
ชาวบา้นกบัการด ารงชีวติ 
5. มีความรู้ความเขา้ใจถึงวรรณกรรมทอ้งถ่ินอีสาน 
6. ฝึกวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
ภูมิปัญญาทางภาษาในทอ้งถ่ินอีสาน 
7.เห็นคุณค่าความส าคญัถึงแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาทางภาษาในทอ้งถ่ินอีสาน 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท22201  ศิลปะการพดู           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาหลกัการพดูในโอกาสต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจและเห็นคุณค่าสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษาและการด ารงชีวติ 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัการพดู 
2. มีความรู้ความเขา้ใจถึงโครงสร้างทางการพดู 
3. ฝึกการวเิคราะห์ผูฟั้ง  
4. ฝึกวเิคราะห์เร่ืองพดู 
5.มีความรู้ความเขา้ใจถึงเทคนิคการพดู 

รวม   5  ผลการเรียนรู้ 
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40 

         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท22202  วรรณกรรมทอ้งถ่ิน           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
ศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน  ปริศนาค าทาย ภาษิต  ส านวน  ต านาน  นิทาน  นิยาย  เร่ืองเล่า  เพ่ือให้ทราบท่ีมาของเน้ือหา 

ค าศพัท์  ส านวน  ความหมาย  และอิทธิพลท่ีมีต่อการด ารงชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ  วิเคราะห์และเห็นคุณค่า  รวมทั้ง
ช่วยกนัอนุรักษว์รรณกรรมทอ้งถ่ินของไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อ่าน วรรณกรรมทอ้งถ่ินทั้งร้อยแกว้ ร้อยกรองได ้
2. วเิคราะห์คุณค่าของวรรณกรรม ทอ้งถ่ิน เน้ือหาและคุณค่าทางสงัคมแลว้น าไปใช ้ในชีวติจริงได ้
3. แยกประเภทของเพลงพ้ืนบา้น แต่ละประเภทได ้
4. ร้องเพลงพ้ืนบา้นอีสานได ้ 
5. บอกลกัษณะของปริศนาค าทายได ้
6. บอกประโยชนข์องปริศนาค าทายได ้
7.  ตั้งปัญหาและตอบปริศนาค าทายอีสานได ้
8.  บอกความเป็นมาและความหมายของผญาได ้
9.  บอกประเภทของผญาได ้

            10.  อธิบายความส าคญัของผญาท่ีมีต่อสงัคมชาวอีสานได ้
 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท23201  นิทานพ้ืนบา้น                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

ศึกษานิทาน นิยาย หรือต านานพ้ืนบา้นท่ีมีในทอ้งถ่ินของตน หรือทอ้งถ่ินอ่ืน โดยให้ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองส านวน
ภาษา   และแนวคิดท่ีสะทอ้นให้เห็นความเช่ือ   ความรู้สึกนึกคิด  หรือค่านิยม ความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สงัคม เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของวรรณกรรมพ้ืนบา้น 

 
ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินอีสาน 
2. มีความรู้เก่ียวกบั สถานท่ีส าคญัในภาคอีสาน 
3. บอกความหมายและวตัถุประสงคใ์นการเล่านิทาน 
4. บอกพฒันาการของนิทานไทยได ้
5. อธิบายลกัษณะวธีิการเล่านิทานได ้
6. แยกประเภทและบทบาทของนิทานพ้ืนบา้นอีสานได ้
7. เขา้ใจสะทอ้นของวถีิชีวติจากนิทาน ทั้งสภาพครอบครัวเศรษฐกิจ 
8. มีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยด์า้นขนบธรรมเนียม พิธีกรรม ศาสนาความเช่ือ 
9. วเิคราะห์คุณค่าของนิทานดา้นอารมณ์ความคิดได ้
10. วเิคราะห์คุณค่าของนิทานดา้นความรู้และภาษาได ้

 
รวม   10  ผลการเรียนรู้ 
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         ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เตมิ 
 
ท23202  การอ่านค าประพนัธ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
ศึกษาหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้โดยวิเคราะห์งานประพนัธ์ทอ้งถ่ินท่ีก าหนด  ในดา้นรูปแบบโครงเร่ือง  ลกัษณะตวั

ละคร  การใชถ้อ้ยค าส านวน  และวิธีเสนอเร่ือง  และฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์   เพื่อให้มีความรู้และความเขา้ใจใน
หลกัการวจิารณ์  และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์เก่ียวกบังานประพนัธ์ได ้

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้ 
2. ฝึกวเิคราะห์งานประพนัธ์ ในดา้นรูปแบบโครงเร่ืองได ้
3.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการวจิารณ์  และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวจิารณ์เก่ียวกบังาน 

ประพนัธ์ได ้
4. ฝึกวเิคราะห์งานประพนัธ์ทอ้งถ่ิน 

 
รวม   4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 


