
โครงสรางราวิชาภาษาไทย 
ท ๓๓๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖    ภาคเรียนท่ี ๒     
เวลา ๔๐ ชั่วโมง         คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

หนวยการ
เรียนรูท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

   เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
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 

การอานตีความ แปลความ 
วิเคราะห วิจารณ และประเมิน
คุณคาดานวรรณศิลป  
ของวรรณคดแีละวรรณกรรมตาม
หลักการวจิารณเบ้ืองตน    
(สามัคคีเภทคําฉันท) 

วรรณคดวีิจักษ 
(สามัคคีเภทคํา
ฉันท, สามกก และ
ไตรภูมิพระรวง
ตอนมนุสสภมิู) 

๑๔ 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 

ศึกษาและฝกใชภาษาอธิบาย      
ใชภาษาบรรยาย และใชภาษา
พรรณนา 

การใชภาษาอธิบาย
บรรยาย และ
พรรณนา   

๘ 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/ 
             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        

- การอานตีความ แปลความ 
วิเคราะหวิจารณ และประเมิน
คุณคาดานวรรณศิลป  
ของวรรณคดแีละวรรณกรรม  
ตามหลักการวจิารณเบ้ืองตน   
(สามัคคีเภทคําฉันท,สามกก) 
-การใชภาษาอธิบาย บรรยาย และ
พรรณนา 
- การแตงฉันท 

๑.วรรณคดวีิจกัษ 
(สามัคคีเภทคํา
ฉันท และสามกก) 
๒.การใชภาษา
อธิบาย บรรยาย 
และพรรณนา   
๓.ศึกษาและฝก
การแตงฉันท 

๑ ๒๐ 



หนวยการ
เรียนรูท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

   เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน

            ม. ๔-๖/๒ 
           ม. ๔-๖/๔ 
           ม. ๔-๖/๕ 
           ม. ๔-๖/๖ 

               

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

เรียนรูการสรรคํา การเรียบ
เรียงคํา และการใชโวหาร 

การใชภาษาให
งดงาม 

๖ ๑๐ 

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

ศึกษาและฝกการแตงฉันท ภาษาเขียนและการ
แตงคําประพนัธ 

๔ ๑๐ 

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

เรียนรูระดับภาษา ราชาศัพทท่ีมา
จากภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

ระดับภาษาและ
ราชาศัพท 

๖ 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 
           ม. ๔-๖/๘ 
           ม. ๔-๖/๙ 
ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑     
           ม. ๔-๖/๒ 
           ม. ๔-๖/๖ 
ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑ 
            ม. ๔-๖/๒ 
            ม. ๔-๖/๔ 
            ม. ๔-๖/๕ 
            ม. ๔-๖/๖) 
ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑ 

- การอานตีความ แปลความ 
วิเคราะหวิจารณ และประเมิน
คุณคาดานวรรณศิลป ของ
วรรณคดแีละวรรณกรรมตาม
หลักการวจิารณเบ้ืองตน      
 (สามกก และไตรภูมิพระรวง) 
-ระดับภาษา 
-ราชาศัพท 
- ใชภาษาใหงดงาม 
 

๑.วรรณคดวีิจกัษ 
(สามกก และไตร
ภูมิพระรวง) 
๓.ระดับภาษาและ
ราชาศัพท 
๔. ใชภาษาให
งดงาม 
 

๑ ๒๐ 



หนวยการ
เรียนรูท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

   เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน

             ม. ๔-๖/๔ 
            ม. ๔-๖/๗) 
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ 
            ม. ๔-๖/๓ 
            ม. ๔-๖/๖ 
            ม. ๔-๖/๘) 

                

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 


