
 

 

 

 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำพืน้ฐำน 

รายวิชา ภำษำไทย   รหสัวิชา ท ๓๓๑๐๑     เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนท่ี ๑               ๑ หน่วยกิต 
 

 
ศึกษาบทร้อยแกว้ บทร้อยกรอง วรรณคดี วรรณกรรม ตีความ แปลความ จบัใจความ หลกัการ

วิเคราะห์วิจารณ์การอ่านเบ้ืองตน้ ธรรมชาติของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ 
และโนม้นา้วใจ  ประเมินคุณค่าดา้นวรรณศิลป์ของวรรณคดีวรรณกรรม  เขียนเรียงความ  ฟัง  ดู  และพดู ใน
โอกาสต่างๆ  การแต่งกาพยห่์อโคลง 

โดยการรวบรวมข้อมูล  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น  ใช้กระบวนการเรียนทางภาษา  
กระบวนการปฏิบติั กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการกลุ่ม ฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน 
การฟัง ดู และการพดู สงัเคราะห์ความรู้จากการอ่าน ส่ือส่ิงพิมพ ์ใชเ้ทคโนโลยีและการจดัการสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 เพื่อใหม้ีมารยาทและมีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน เขียน ฟัง ดู และพดู มีนิสยัรักการอ่าน การเขียน 
เห็นคุณค่าของบทอาขยาน วรรณคดีวรรณกรรมไทย ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ใฝ่เรียนรู้ และ
รักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 
  

ตวัช้ีวดั / ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวงั 
๑.  ท ๑.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๘ และ ม. ๔-๖/๙ 
๒. ท ๒.๑  ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒ และ ม. ๔-๖/๘ 
๓. ท ๓.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕ และ ม. ๔-๖/๖ 
๔. ท ๔.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๔ และ ม. ๔-๖/๗ 
๕. ท ๕.๑   ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๓ และ ม. ๔-๖/๖ 
 

 

 
 

 

 
 



 

โครงสร้ำงรำวิชำภำษำไทย 
ท ๓๓๑๐๑       ช้ันมธัยมศึกษำปีที่ ๖    ภำคเรียนที่ ๑     
เวลำ ๔๐ ช่ัวโมง         คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 
หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้   เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก 
คะแนน 

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

การอ่านตีความ แปลความ 
วิเคราะห์วจิารณ์ และประเมิน
คุณค่าดา้นวรรณศิลป์  
ของวรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้   (กาพย์
เห่เรือ) 

วรรณคดีวจิกัษ ์
 

๑๖ ๒๐ 

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

การแสดงทรรศนะ การโตแ้ยง้ 
และการโนม้นา้วใจ 

การแสดงทรรศนะ 
โตแ้ยง้ และโนม้นา้ว
ใจ   
 

๖ ๑๐ 



สอบ 
กลางภาค 

 ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๑ 
           ม. ๔-๖/๒ 
           ม. ๔-๖/๓ 
           ม. ๔-๖/๖ 
           ม. ๔-๖/๗ 
           ม. ๔-๖/๘ 
           ม. ๔-๖/๙ 
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑ 
           ม. ๔-๖/๓ 
           ม. ๔-๖/๖ 
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑         

- การอ่านตีความ แปลความ 
วิเคราะห์วจิารณ์ และประเมิน
คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ของ
วรรณคดีและวรรณกรรม   
ตามหลกัการวิจารณ์เบ้ืองตน้   
(กาพยเ์ห่เรือ)-การแสดงทรรศนะ 
-การโตแ้ยง้ 
-การโนม้นา้วใจ 

๑.วรรณคดีวิจกัษ ์
๒.การแสดง
ทรรศนะ โตแ้ยง้ 
และโนม้นา้วใจ 
 

๑ ๒๐ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ที ่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ 
ตวัช้ีวดั 

สำระส ำคญั ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้   เวลำ 
(ช่ัวโมง) 

น ำ้หนัก 
คะแนน 

             ม. ๔-๖/๔ 
            ม. ๔-๖/๕ 
            ม. ๔-๖/๖ 

    

๓ ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑ 
            ม. ๔-๖/๔ 
            ม. ๔-๖/๗ 

เรียนรู้พนัธกิจของภาษา 
และธรรมชาติของภาษา 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ธรรมชาติของภาษา 
 

๖ ๑๐ 

๔ ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ 
            ม. ๔-๖/๓ 
            ม. ๔-๖/๘ 

ฝึกการเขียนเรียงความ 
และการแต่งกาพยห่์อโคลง 

การเขียนเรียงความ
และการแต่งค า
ประพนัธ ์
 

๖ ๑๐ 

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

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาษา
กบัความคิด และเหตุผลกบัภาษา 

การใชภ้าษาพฒันา
ความคิด 

๔ ๑๐ 

สอบ 
ปลายภาค 

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

- การอ่านตีความ แปลความ 
วิเคราะห์วจิารณ์ และประเมิน
คุณค่าดา้นวรรณศิลป์ ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลกัการวจิารณ์เบ้ืองตน้     (สาม

๑.วรรณคดีวิจกัษ ์
๒.ธรรมชาติของ
ภาษา 
๓.การเขียน
เรียงความและการ

๑ ๒๐ 



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

ก๊ก และไตรภูมิพระร่วง) 
-พนัธกิจของภาษา 
-ธรรมชาติของภาษา 
- การเขียนเรียงความ 
- การแต่งกาพยห่์อโคลง 
-การใชภ้าษาพฒันาความคิด 

แต่งค าประพนัธ ์
๔.การใชภ้าษา
พฒันาความคิด 
 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 


