
สรุปผลการปฏิบัติงานกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (ฝ� ายมัธยมฯ) 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

ภาคเรยีนที� ๑ ป� การศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้านหลักสูตร / การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ด้านหลักสูตร 
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

แผนการเรียนรู ้ รายวิชาในหลักสูตร 
พ้ืนฐาน / เพิ่มเติม 

คัดเลือกผู้สอน เหมาะสมกับความสามารถ
และความถนัด 

ก ากับ ติดตาม 

มาตรฐาน/คุณภาพ
การเรียน 

ภาระงานผู้สอน 

นิเทศภายในกลุ่มสาระ 
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานผู้สอน 

เกณฑ์วัดและประเมินทักษะ 

ร่วมกันตรวจสอบข้อสอบวัดผล 

ประเมินภาระงาน เอกสาร สื่อ 
วิจัยในชั้นเรียน / ติดตาม พัฒนา 

พัฒนาทักษะตาม Road Map 
ม.๑ – ม.๖ 

EP GEP 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
O-NET ภาษาไทยสามัญ 

ม.๑ – ม.๖ 

EP GEP 

กระจายภาระงาน 

ประชุม วางแผน 

ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

วิเคราะห์ประเด็นข้อสอบ 

ประเมิน ติดตามผล พัฒนา 
จัดท าโดย อ.จารุวัลย์  พิมผนวช 



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



กระบวนการด าเนินงาน 
๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ส ำรวจควำมพร้อม 

ส ำรวจควำมพร้อมนกัเรียนรำยบคุคล เชน่ อปุกรณ์ สภำพแวดล้อม 

ออกแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

ขัน้น ำ ขัน้พฒันำผู้ เรียน ขัน้สรุป 

ผลิตส่ือส ำหรับกำรเรียนออนไลน์ 

แอปพลิเคชนั เกม แบบฝึก แบบทดสอบ 

วัดประเมนิผล 

ซกัถำม สะท้อนผลกำรเรียน เกณฑ์กำรประเมิน ควำมรู้ พฤติกรรม 
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ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน 

ทักทาย กระตุ้นด้วย เกม  ภาพ
ปริศนา เพลง  
แจ้งเป้าหมายที่ชัดเจน 
โยงเข้าเนื้อหาอย่างน่าสนใจ  

ขั้นตรวจสอบควำมรู้ 

แอปพลิเคชั่นทางการศึกษา ท า
ใบงาน แบบฝึกทักษะ ที่ป็
นออนไลนล์ สะดวก สนุก 
ประหยัดเวลา 
ถาม-ตอบ ค าถามปลายเปิด  
 

ประเมินผล ติดตำม 

วัดประเมินเป็นระยะ ตามตัวชี้วัด 
ติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าใจ
บทเรียนหรือไม่ส่งงานเพ่ือรับการ
ประเมิน เสริมแรงชื่นชมนักรียน
ที่ผ่านภารกิจที่มอบหมาย 
สอบถามเพ่ือช่วยเหลือแก้ไข
พร้อมท ากิจกรรมร่วมกันกับ
นักเรียน 

กิจกรรมพฒันำกำรเรียนรู้ สะทอ้นผลกำรเรียน 

เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ประเด็นสงสัย ปัญหาของ
นักเรียนในคาบนั้น ๆ ผ่าน
กระดาน Padlet , Meet 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ใช้สื่อที่น่าสนใจ ทันสมัย 
 ใส่ SFX Snap Camera 
ใช้น้ าเสียงให้มีชีวิตชีวามากขึ้น 
ท าไฮไลต์และใส่เฉพาะประเด็นที่
ส าคัญ 
ทดสอบ ถาม-ตอบ เป็นระยะ 
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เครื่องมือสนับสนุนการเรียนออนไลน ์
educational equipment 

http://pptmon.com/
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ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข  
การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

ปัญหาและอุปสรรค 

แนวทางแก้ปัญหา 

• ความรับผิดชอบของนักเรียน 
• สัญญาณอิเทอร์เน็ต 
• ภาวะเครียดในการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
• ส่งงานไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
• ความแตกต่างของนักเรียน 

 

 

• ครูคอยกระตุ้นและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
• เพิ่มช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
• ออกแบบภาระงานให้เหมาะสมกับเวลาเรียนและทักษะ

นักเรียน 
• ครูเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
• ปรับรูปแบบการวัดประเมินท่ีเหมาะสม 

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
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การพัฒนาทักษะภาษาไทย ม.๑ – ม.๖ 
Road Map for Thai Language Skill 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 



การพัฒนา
ทักษะภาษาไทย ม.๑

Road Map for 
Thai Language Skill

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

โดย
อาจารย์ภาคภูมิ คล้ายทอง
อาจารย์ขวัญจิรา โพธิ์ทอง

อาจารย์กฤติกา ขุนพล



ฟัง-อ่านอย่างรู้คณุค่า

หน่วยที่ ๑

ฟัง-อ่าน พัฒนาความคิด หน่วยที่ ๒

มีจิตส านึกรักการอ่าน

ม.๑ ฟัง-อ่านอย่างรู้
คุณค่า

หน่วยที่ ๒

หน่วยที่ ๓

แบ่งออกเป็น ๓ หน่วย



หนังสืออ่านนอกเวลาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ความสุขของกะทิ ขนมแม่เอ๊ย ช ช้าง กับ ฅ ฅน บ้านเล็กในป่าใหญ่

ผู้แต่ง งามพรรณ เวชชาชีวะ
ส านักพิมพ์ แพรวส านักพิมพ์

ผู้แต่ง ส.พลายน้อย
ส านักพิมพ์ สารคดี

ผู้แต่ง ศรัณย์ ทองปาน
ส านักพิมพ์ สารคดี

ผู้แต่ง ลอร่า อิงกัลล์ไวล์เดอร์
แปล สุคนธรส
ส านักพิมพ์ แพรวส านักพิมพ์



รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ฟัง-อ่านอย่างรู้คณุค่า
- เล่าเรื่องและอธิบายเนื้อหาจากการฟังและการอ่าน
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง
- เลือกหนังสืออ่านได้เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน
- จับใจความเรื่องที่ฟังและอ่าน
- จ าแนกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงที่ได้จากหนังสือ หรือเรื่องที่ฟังและอ่าน
- วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่ฟังและอ่าน

มีจิตส านึกรักการอ่าน
- เลือกอ่านสารที่มีประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ
- ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระส าคัญจากสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีมารยาทในการอ่าน

ฟัง – อ่าน พัฒนา
ความคิด



เส้นทางแผนการด าเนินการพฒันาทักษะการอ่าน ม.๑

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

สรุปผล
การด านินงาน

หน่วยที่ ๑
ฟงั-อ่าน อย่างรู้

คุณค่า

ความสุขของกะทิ

ขนมแม่เอ๊ย

หน่วยที่ ๒
ฟงั-อ่าน พัฒนา

ความคิด

ช ช้างกับ ฅ ฅน

หน่วยที่ ๓
บ้านเล็กในป่าใหญ่



Mercury

โมเดลแสดงขั้นตอนการพัฒนาทักษะการอ่าน

ครูชี้แจงรายละเอียดของ
การอ่านหนังสือนอกเวลา

ครูแจ้งรายชื่อหนังสือ
อ่านนอกเวลา

นักเรียนอ่านออกเสียง
เรื่อง ความสุขของกะทิ

นักเรียนสรุปใจความ
เรื่อง ความสุขของกะทิ

นักเรียนจับประเด็น 5W1H
เรื่อง ความสุขของกะทิ

นักเรียนอ่านออกเสียง
เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย

นักเรียนจับประเด็น 5W1H
เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย

นักเรียนย่อความ
เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ครูฝึกทักษะการอ่านนอกเวลา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ครูอธิบาย
เพิ่มเติม

ผ่าน

ไม่ผ่าน ครูฝึกทักษะการอ่านนอกเวลา

ผ่านไม่ผ่าน
ครูอธิบาย
เพิ่มเติม



สรุปผลการฝึกทักษะ

89 %

11 %

ครั้งที่ ๑ เรื่อง ความสุขของกะทิ

นักเรียนจ านวน ๑๔๕ คน ผ่านเกณฑ์ ๑๒๔ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒๑ คน
นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๘๖

86 %

14 %



สรุปผลการฝึกทักษะ

89 %

11 %

ครั้งที่ ๒ เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย

นักเรียนจ านวน ๑๔๕ คน ผ่านเกณฑ์ ๑๒๙ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๖ คน
นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๘๙



เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการอ่าน



ตัวอย่างการสรุปใจความ
เรื่อง ความสุขของกะทิ

ตัวอย่างการย่อความ
เรื่อง ขนมแม่เอ๊ย



ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ปัญหาที่ ๑ นักเรียนบางส่วนอ่านออกเสียงยังไม่คล่อง
ส่งผลใหไ้ม่มีความสนใจในการอ่านและไม่สามารถอ่าน
จับใจความเร่ืองที่อ่านได้

ปัญหาที่ ๒ นักเรียนบางส่วนส่งแบบฝึกหัดการอ่าน
ล่าช้า เกินระยะเวลาที่ก าหนด

วิธีแก้ปัญหา ครูต้องฝึกทักษะการอ่านออกเสียงให้
นักเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาเรียน

วิธีแก้ปัญหา ครูต้องติดตามการส่งงานของนักเรียน
เป็นระยะ ๆ



ขอบคุณค่ะ/ครับ
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การพฒันาทกัษะการพดู 
พดูเป็นเน้นวชิาการ 

โดย 
อาจารย์  จารุวัลย์ พมิผนวช 

  นางสาว อรมณี  วงค์กาฬสินธ์ุ  

http://pptmon.com/
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หน่วยพดูเป็นเน้นวิชาการ 

พูดเป็นเน้น
วิชาการ 

พูดแตกฉานการ
โน้มน้าว 

พูดงามตามโอกาส 

Lorem ipsum 

หน่วยที่ 
๑ 

หน่วยที่ 
๒ 

หน่วยที่ 
๓ 

http://pptmon.com/
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๑ 

๓ 
๒ ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวงั 
พูดแตกฉานการโน้มน้าว 

พูดงามตามโอกาส 

พูดเป็นเน้นวิชาการ 
นักเรียนสามารถพูดแนะน าตนเองได้                        
นักเรียนสามารถพูดอภิปรายได้ 
นักเรียนสามารถพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้ 

การพูดโน้มน้าว       

การพูดโฆษณา                                          
การกล่าวสุนทรพจน ์

การกล่าวต้อนรับ    
การกล่าวอวยพร 
การกล่าวไว้อาลัย 

http://pptmon.com/
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เส้นทางแผนการด าเนินการพัฒนาทักษะการพูด ม.๒ 

การพูดอภิปราย การพูดแนะน าตนเอง 

Road map 
คืออะไร 

พ.ย. 

ก.ค. 

สรุปผลการด าเนินงาน 

หน่วยท่ี ๒ หน่วยที่ ๓ 

หน่วยท่ี ๑ 

มิ.ย. ส.ค. 
การพูดรายงาน 

การพูดโน้มน้าว โฆษณา ธ.ค. การกล่าวสุนทรพจน์ ม.ค. การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

ก.พ. 

พ.ค. 
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โมเดลขั้นตอนการพัฒนาทักษะการพูด 

ครูให้นักเรียนดูวดิีโอ
เกีย่วกบัการพูด 

ครูให้ความรู้ และช้ีแจง
รายละเอยีดของภาระงาน 

ครูสาธิตเป็นตัวอย่างให้
นักเรียนดู 

นักเรียนเขยีนร่างบทพูดตาม
รูปแบบทีค่รูก าหนด 

นักเรียนฝึกซ้อมการพูด 
จากบทร่างของตนเอง 

นักเรียนปฏบัิติรายบุคคล 

ครูและนักเรียนร่วมกนัประเมิน 
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบั
พฒันาการเป็นรายบุคคล 

ผ่าน ไม่ผ่าน ครูให้ค าแนะน า 

http://pptmon.com/
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อภิปรายผลทักษะการพูด ม.๒ 

ปัญหาและอุปสรรค 
 สภาพแวดล้อมที่บ้านนักเรียนไม่อ านวย 
 นักเรียนติดธุระในระหว่างเรียน  
 มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
 ขาดความกล้าแสดงออก เขินอาย  
 ติดอ่านบทร่าง น้ าเสียงยังไม่เป็นธรรมชาติ 

แนวทางแก้ไข 
 นักเรียนสามารถนัดหมายอาจารย์เพื่อฝึกฝนทักษะนอกเวลาเรียนได้ 
 นักเรียนสามารถส่งงานและฝึกทักษะได้หลากหลายช่องทาง 
 เช่น ไลน์ อีเมล วิดีโอคอล 
 อาจารย์ต้องให้ค าชื่นชมและค าแนะน าเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและเชื่อ
 ว่านักเรียนท าได้ดีขึ้นไปอีก   

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
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๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๓๕ 

๔๐ 

๔๕ 

๕๐ 

ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ ม.๒/๕ 

แผนภูมิแสดงทักษะการพูด ม.๒ 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ยงัไม่รับการประเมิน 

http://pptmon.com/
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http://www.pptmon.com/
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แผนภูมิแสดงการพัฒนาทักษะการพูด ม. ๒  

หอ้ง ๒/๑ ๒๗ คน 

หอ้ง ๒/๒ ๒๘ คน 

หอ้ง ๒/๓ ๔๓ คน 

หอ้ง ๒/๔ ๓๘ คน 

หอ้ง ๒/๕ ๓๙ คน 

 สรุปผลการประเมินทักษะการพูดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ ทั้งหมด ๕  ห้อง จ านวน ๑๗๕ คน  
 นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์ จ านวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ 
 นักเรียนที่ยังไม่เข้ารับการประเมิน   จ านวน ๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑   

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
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เกณฑ์การประเมินทักษะการพูด 
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บรรยากาศการประเมินทักษะการพูด 
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บรรยากาศการประเมินทักษะการพูด 

คลิปตัวอย่างการฝึกทักษะการพูด 
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../Desktop/วิดีโอทักษะการพูดม.๒.mp4
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1 

 

ผลการดําเนินงาน ครูให้นักเรียนเขียนย่อความเร่ืองส้ัน เร่ืองมอม  

โดยให้นักเรียนวเิคราะห์ตามหัวข้อของเน้ือหาในใบความรู้ ดงันี ้

  ม.3 เขยีนสร้างสรรค์ ปันความคดิ (นักเรียนสามารถเขยีนย่อความได้) 

อ. ดร.บัวลกัษณ์ เพชรงาม 



2 

งานการเขียนย่อความ 



3 

เกณฑ์การประเมินการเขียนย่อความ 



เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนผงัความคดิ 



เกณฑ์การประเมินการทาํงานกลุ่ม 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เขียนแบบร่างการเขียนย่อความ 

เขียนย่อความ 

ส่งการเขียนย่อความคร้ังที ่1 

แก้ไขตามคาํแนะนําของครู  

(ให้ข้อมูลย้อนกลบั) 

ความสามารถ 

ในการเขียนย่อความ ไม่ผ่าน ผ่าน 



3. กลุ่มทีม่ปัีญหาด้านการเขียนย่อความ 

กลุม่นกัเรยีนที�มปีญัหาและไมม่ปีญัหา

คดิเป็นร้อยละ 15 ทีไ่ม่ผ่านผ่านเกณฑ์การประเมนิ   

90% 

10 % 

ม. 3/1 

ม. 3/2 

ม.3/3  

ม.3/4 

ม.3/5 



การพัฒนาทักษะการอ่าน
วิเคราะห์เจาะวิชาการ
ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔

อาจารย์ นงค์นภา อาจทวีกูล



หน่วยที� ๓
อ่านวิเคราะห์เจาะวิชาการ

หน่วยที� ๑
อ่านเป�นเน้นหลักการอ่าน

หน่วยที� ๒
แตกฉานงานอ่านสร้างสรรค์

ระดับชั�น ม. ๔ แบ่งเป�น ๓ หน่วย ดังนี�



ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง

หน่วยที� ๑ อ่านเป�นเน้นหลักการอ่าน
    ๑. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง เว้นวรรคตอนได้
    ๒. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าได้
    ๓. นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน
    ๔. คัดสรรบทความที�นักเรียนสนใจ

หน่วยที� ๒ แตกฉานงานอ่านสร้างสรรค์
       ๑. นักเรียนนําเสนอบทความที�สนใจ 
       ๒. ภาษาในข่าว / บทเพลง/ งานเขียน
ประเภทต่าง ๆ (ที�นักเรียนสนใจ) 
       ๓. วรรณกรรมพื�นบ้าน (ฝ�กการเล่าเรื�อง)
       ๔. ฝ�กอ่านออกเสียงร้อยแก้ว / อ่านเอาเรื�อง
  

หน่วยที� ๓ อ่านวิเคราะห์เจาะวิชาการ
    ๑. ศึกษางานเขียนเชิงวิชาการ 
    ๒. นักเรียนนําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ
ตามหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ เบื�องต้น  
    ๓. ปูพื�นฐานสู่การพูด (ม.๕)



๐๑

๐๓

    อาจารย์ผู้สอนชี�แจงรายละเอียด
เกี�ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน
สําหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔

    นักเรียนทําความเข้าใจเรื�อง
ประเภทของงานเขียน / วรรณกรรม
ร้อยแก้ว / วรรณกรรมร้อยกรอง /
วรรณกรรมที�ถูกแบ่งตามการถ่ายทอด

๐๔

๐๒

- อาจารย์ผู้สอนนําเสนอบทความประเภท
ต่าง ๆ / แหล่งที�มา
- นักเรียนคัดเลือกบทความที�ตนเอง
สนใจ และนําเสนอโดยการอ่านออกเสียง
- อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินผล
- ผ่าน / ไม่ผ่าน (ครูให้คําแนะนํา)

   อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ ความเข้าใจ
เรื�อง หลักการอ่านออกเสียง /
การเว้นวรรค / หลักการอ่านวิเคราะห์
วิจารณ์ และการประเมินค่า / มารยาท
ในการอ่าน  

ขั�นตอนการพัฒนาหน่วยที� ๑ อ่านเป�นเน้นการอ่าน



อภิปรายผลการพัฒนาทักษะการอ่าน 

ป�ญหาและอุปสรรค
    - นักเรยีนบางส่วนออกเสียงคําไม่ชัดเจน ส่ง
ผลให้มีป�ญหาในการออกเสียงคํา ร. คําควบกลํ�า
    - ขาดความกล้าแสดงออก 
    - นักเรยีนไม่มีสมาธิ
    - นักเรยีนติดธุระในระหว่างเรยีน

แนวทางแก้ไข
    - อาจารย์ผู้สอนและนักเรยีนนัดหมายฝ�กซ้อม
การอ่านออกเสียงคํา นอกเวลา 
    - ใช้ทักษะการฝ�กซ้อมเรื�องการพูดเข้ามาเสรมิ 
    - นักเรยีนสามารถส่งงานได้หลายช่องทาง ไลน์
ส่วนตัว วิดีโอคอล
    - อาจารย์ผู้สอนเสรมิแรงด้วยการชื�นชม และ
แนะนําเทคนิคต่าง ๆ 



ม. 4/3
18.9%ม. 4/4

18%

ม. 4/5
18%

ม. 4/6
16.4%

ม. 4/1
14.8%

ม. 4/2
13.9%

แผนภูมิแสดงการพัฒนาทักษะการอ่าน
หน่วยที� ๑ อ่านเป�นเน้นการอ่าน
   
 
      สรุปผลการประเมินทักษะการอ่าน
นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ 
ทั�งหมด ๖ ห้อง จํานวน ๑๒๒ คน 

  - นักเรียนเข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์ทั�งหมด 
จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป�นร้อยละ ๙๔.๒๖
  - นักเรียนที�ยังไม่ได้รับการประเมิน 
จํานวน ๗ คน คิดเป�นร้อยละ ๕.๗๔ 

   
 



นักเรียนประเมินตนเอง

อาจารยผูสอนประเมิน 

 แนะนําเน้ือหาการพัฒนาทักาะการอาน 

การอานออกเสียง / การเวนวรรค

การวิเคราะห วิจารณและประเมินคา

ประเภทของงานเขียน

นําเสนอบทความ (ประเมินผล)

ปดภาคเรียนท่ี ๑ 

ภาษาขาว/ บทเพลง/ สารคดี - บันเทิงคดี

วรรณกรรมพ้ืนบาน (ฝกเลาเร่ือง)

งานเขียนเชิงวิชาการ

นําเสนองานเขียนเชิงวิชาการ (ประเมินผล)

การอานออกเสียง / เวนวรรคตอน

วิเคราะห วิจารณ และประเมินคาตามหลักเบ้ืองตน

ฝกการอานเอาเร่ือง

แผนงาน ROAD MAP 
M.4

 พ.ค.

 มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

 ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

สิ่งที่ตองทํา

การประเมิน



เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทักษะการอ่าน ชั�ม ม.๔ 

 



สวัสดีค่ะ
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1

พูดแตกฉานการโนม้นา้ว ม.5

3พูดแตกฉาน

วชิาการ

พูดแตกฉาน

การโนม้นา้ว

การกลา่วตาม

สถานการณ์

อ.ขวญัจริา  โพธิ์ทอง



ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั

พูดแตกฉานวิชาการ

- นักเรยีนมีมารยาทในการพูด

- นักเรยีนสามารถพดูวเิคราะหไ์ดด ้

- นักเรยีนสามารถพดูวจิารณ์และ   

ประเมินค่าไดด ้

It’s a gas giant and the biggest 

planet in the Solar System

การกล่าวตามสถานการณ์

Saturn is a gas giant, composed 

mostly of hydrogen and helium

- การพดูโนม้นา้ว

- การกล่าวแสดงทรรศนะ

- การกล่าวสนุทรพจน์

- การโตว้าที

พูดแตกฉานการโนม้นา้ว

- การพดูต่อที่ประชมุชน

- การพดูอภปิราย



ม.ค.

ก.ค.

พ.ย.

มิ.ย.

ส.ค.

ธ.ค.

ก.พ.

พูดแตกฉานวิชาการ

การพูดโน้มน้าว
การกล่าวแสดงทรรศนะ

การพูดต่อที่ประชุมชน

การกล่าวสุนทรพจน์

การพูดอภิปราย

สรุปผลการด าเนินงาน



ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 
และครูชี้แจงรายละเอียด

ของภาระงาน

ครูให้นักเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับหัวข้อของภาระงาน

นักเรียนส่งร่างบทพูด
ครูตรวจบทพูดและให้

ข้อเสนอแนะ

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ครชูี้แจงความส าคัญและ
รายละเอียดของ Road Map ม.5

ไม่ผ่าน

ครูให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามบทให้ครูดู

นักเรียนได้รับการพัฒนาทกัษะ
ด้านการพูด

นักเรียนวิเคราะห์ภาระงานที่
ได้และร่างบทพูด  

ครูและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินให้ข้อเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพูดเป็นรายบุคคล

ผ่าน

โมเดลแสดงขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะการพูดของนักเรียนชั้น ม.๕



เกณฑ์การประเมินการพูด



ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน

ห้อง นักเรียนทั้งหมด/ห้อง ก่อนเรียน (คน) หลังเรียน (คน)

ม.5/1 – 5/2 28 10 23

ม.5/3 22 13 22

ม.5/4 24 16 22

ม.5/5 23 11 21

ม.5/6 26 14 22



แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละเปรยีบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน

0

20

40

60

80

100

ม.5/1 - 5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6

35.70

59.09
66.66

47.82
53.85

82.14

100
91.67 91.3

84.62

ก่อนเรียน หลังเรียน



สรุปผลการประเมินทักษะการพูด ม.5

ไม่ผ่านเกณฑ์ (5.69) ผ่านเกณฑ์ (89.43)

ยังไม่เข้ารับการ
ประเมิน (4.88)

สรุปผลการประเมินทักษะการพูดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท้ังหมด 6 ห้อง จ านวน 123 คน
นักเรียนเข้ารับการประเมินและผ่านเกณฑ์ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 89.43
นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69
นักเรียนท่ียังไม่เข้ารับการประเมิน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88

Sales



CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by 

Freepik

ภาคผนวก

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
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แบ่งเป็น  
๒ หน่วย 

  ม.๖ เขียนวิเคราะห์สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

เขียนวิเคราะห์สื่อสาร  
อย่างสร้างสรรค ์

เขียนวิเคราะห์ความตามรูปแบบ 

หน่วยที่ ๑ 

หน่วยที่ ๒ 

ดร.บวัลกัษณ ์เพชรงาม 
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- เขียนย่อความจากงานเขียน 
- เขียนประเมินค่าจากงานเขียน 
- เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
- เขียนสารคดี และบันเทิงคด ี

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

เขียนวิเคราะห์
ความตามรูปแบบ 

เขียนวิเคราะห์สื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การวัดผล 

และประเมินผล 

๑ 
เขียน 

วิเคราะห์ความ 
ตามรูปแบบ 

๑. นักเรียนสามารถเขียนย่อความจากงานเขียนได้ 
๒. นักเรียนสามารถเขียนประเมินค่าจากงานเขียนได้ 
๓. นักเรียนสามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการได้ 
๔. นักเรียนสามารถเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้าได้ 

ประเมินโดยใช้  
Rubric Score 

๒ 
เขียน 

วิเคราะห์สื่อสาร  
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ 
๒. นักเรียนสามารถเขียนสารคดีและบันเทิงคดีได้ 

ประเมินโดยใช้  
Rubric Score 
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๑.เขียนวิเคราะหค์วามตามรปูแบบ 

เกณฑ์ประเมินการย่อความ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๗-๒๐ ดีมาก 

๑๓-๑๖ ดี 
๑๐-๑๒ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐  ปรับปรุง 

  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. รูปแบบ รูปแบบการย่อความ

ถูกต้อง 
รูปแบบการย่อความ 
ผิด ๑ ท่ี 

รูปแบบการย่อความ             
ผิด ๒ ท่ี 

รูปแบบการย่อความ           
ผิด ๓ ท่ี 

๒. การสรุป 

    ใจความส าคัญ 

สรุปใจความส าคัญได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สรุปใจความส าคัญได้
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

สรุปใจความส าคัญได้
พอสมควร 

สรุปใจความส าคัญ             
ไม่ครบถ้วน 

๓. การใช้ภาษา ใช้ส านวนภาษาได้
อย่างเหมาะสม       

สื่อความหมายชัดเจน 
ล าดับความไม่วกวน

และมีมารยาท 

ในการเขียน 

ใช้ส านวนภาษาสื่อ
ความหมายค่อนข้าง

ชัดเจน ล าดับความ             
ไม่วกวนและมีมารยาท

ในการเขียน 

ใช้ส านวนภาษา                  
สื่อความหมายชัดเจน

พอสมควรและมี
มารยาทในการเขียน 

ใช้ส านวนภาษา               
สื่อความไม่ชัดเจน

ล าดับความวกวน 

๔. อักขรวธีิ สะกดค าได้ถูกต้อง สะกดค าผิดไม่เกิน                   
๒ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน                
๔ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน                  
๖ ค า 

๕. คุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ซื่อสัตย์สุจริต               

ไม่คัดลอกงาน            
ของผู้อื่นและ             

มุ่งม่ันในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
ซื่อสัตย์สุจริต                   

ไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืน
และค่อนข้างมุ่งม่ัน             

ในการท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
ซื่อสัตย์สุจริต 

ไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืน
และมุ่งม่ันในการ

ท างานพอสมควร 

ขาดความใส่ใจ                
ใฝ่เรียนรู้และไม่

มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

  
รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช(้๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.รูปแบบ เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี

องค์ประกอบครบ ๓ 
ส่วน คือ บทน า 

เนื้อหา บทสรุป 

เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี

องค์ประกอบเพียง ๒ 
ส่วน 

เขียนได้ตามหลักการ
เขียนมีองค์ประกอบ

เพียงส่วนเดียว 

เขียนไม่ถูกต้องตาม
หลักการการเขียน 

๒.การเรียบเรียง
ข้อมูล 

ใช้ระดับภาษา
ถูกต้องเหมาะสมกับ

งานเขียน 

ใช้ระดับภาษา
ถูกต้องเหมาะสมกับ

งานเป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ระดับภาษา
เหมาะสมกับงานเป็น

บางส่วน 

ใช้ระดับภาษาไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม

กับงานเขียน 

๓.การศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูล 

น าเสนอเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสม 

บรรยายความได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

น าเสนอเนื้อหา 
บรรยายได้ค่อนข้าง

สมบูรณ ์

น าเสนอเนื้อหา
บรรยายได้

พอสมควร 

น าเสนอเนื้อหาและ
สื่อความไม่ชัดเจน 

๔.อักขรวิธ ี สะกดค าได้ถูกต้อง สะกดค าผิดไม่เกิน   
๒ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน   
๔ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน   
๖ ค า 

๕.การเขียนอ้างอิง
ข้อมูลสารสนเทศ 

เขียนอ้างอิงถูกต้อง
ตามรูปแบบ มีแหล่ง

อ้างอิงอย่างน้อย ๕ 
แหล่ง 

เขียนอ้างอิงถูกต้อง
ตามรูปแบบ มีแหล่ง

อ้างอิง ๓-๔ แหล่ง 

เขียนอ้างอิงถูกต้อง
ตามรูปแบบ มีแหล่ง

อ้างอิง ๑-๒ แหล่ง 

เขียนอ้างอิงไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔ ดีมาก 

๓ ดี 
๒ พอใช้ 

    ๑  ปรับปรุง 





  

 ช่วง  
ชั้น 

พ.
ค.

 (แ
นะ

น ำ
กร
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วน
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รฝ

ึกท
ักษ

ะ)
 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ต.
ค.

 (ป
ิดภ

ำค
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นท
ี่ ๑

) 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

ม.๑ ฟัง – อ่ำนอย่ำงรู้คุณค่ำ 
ฟัง – อ่ำน

พัฒนำควำมคิด 
มีจิตส ำนึก 
รักกำรอ่ำน 

√ สำมำรถเล่ำเรื่องและอธิบำยเนื้อหำจำกกำรฟังและกำรอ่ำนได้ 
√ สำมำรถจับใจควำมเรื่องท่ีฟังและอ่ำนได้ 
√ สำมำรถวิเครำะห์คุณค่ำจำกเรื่องที่ฟังและอ่ำนได้ 

อ.ภำคภูมิ  คล้ำยทอง 
อ.ขวัญจิรำ โพธิ์ทอง 

ม.๒ พูดเป็นเน้นวิชำกำร 
พูดแตกฉำน
กำรโน้มน้ำว 

พูดงำมตำมโอกำส 
√ สำมำรถพูดแนะน ำตนเอง 
√ สำมำรถกล่ำวสุนทรพจน์ 
√ สำมำรถกล่ำวในโอกำสต่ำงๆ 

อ.จำรุวัลย์ พิมผนวช 

ม.๓ 
เขียนได้ควำมตำม

รูปแบบ 

เขียน
สร้ำงสรรค์ปัน

ควำมคิด 
เตรียมสอบ O-NET 

√ สำมำรถเขียนย่อควำมได้ 
√ สำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็นได ้
√ สำมำรถเขียนแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวได้ 

อ.ดร.บัวลักษณ์ เพชรงำม 
อ.นงค์นภำ อำจทวีกูล 

ม.๔ 
อ่ำนเป็นเน้นหลักกำร

อ่ำน 
แตกฉำนงำน

อ่ำนสร้ำงสรรค์ 
อ่ำนวิเครำะห์เจำะ

วิชำกำร 

√ สำมำรถอธิบำยหลักกำรอ่ำนวิเครำะห์ได้ 
√ สำมำรถวิเครำะห์บทควำม 
√ สำมำรถประเมินค่ำงำนเขียนเชิงวิชำกำรได้ 

อ.นงค์นภำ อำจทวีกูล 

ม.๕ พูดเป็นเน้นวิชำกำร 
พูดแตกฉำน
กำรโน้มน้ำว 

กำรกล่ำวตำม
สถำนกำรณ ์

√ สำมำรถพูดวิเครำะห์วิจำรณ์ได้ 
√ สำมำรถพูดแสดงทรรศนะได้ 
√ สำมำรถพูดต่อท่ีประชุมชนได ้

อ.ขวัญจิรำ โพธิ์ทอง 

ม.๖ 
เขียนวิเครำะห์ควำม 

ตำมรูปแบบ 
เขียนวิเครำะห์ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เตรียมสอบ O-NET 
สอบ ๙ วิชำสำมัญ 

√ สำมำรถเขียนเรียงควำมได้ 
√ สำมำรถเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรได้ 
√ สำมำรถเขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆได้ 

อ.ดร.บัวลักษณ์ เพชรงำม 

Roadmap Planning for Thai Language skill 
แผนพัฒนำทักษะวิชำภำษำไทย ตำม Roadmap ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ 
 

หมำยเหตุ : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดแข่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 



 





สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. การเขียน

๑. การอ่าน

๔. หลักภาษา

๓. การฟัง ดู พูด

๕. วรรณคดี



รูปแบบและกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอน



๑. การละเล่น
พื้นบ้าน ๔ ภาค

๒. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เรื่อง ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น)

๓. ความเช่ือ 
(ผีไทย)

๔. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เรื่อง การอ่านจับใจความ)



๘. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง การเขียนบรรยาย
และการเขียนพรรณนา)

๖. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง การเขียนส่ือสารและ

การเขียนจดหมาย)

๕. ภูมิปัญญาไทย
(ผ้ามัดย้อม)

๗. ถ่ินน้ีมีท่ีมา
(ท่ีมาจังหวัด)



๑๐. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง การพูดในโอกาสต่างๆ

และการพูดโน้มน้าวใจ)

๑๒. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง ชนิดของค า
และค าทับศัพท์)

๙. ค าขวัญ
ประจ าจังหวัด

๑๑. เพลง
พื้นบ้าน

๑๓. สมุนไพร
ของไทย

๑๔. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง โคลงส่ีสุภาพและ

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย)



’

๑๖. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง การสร้างค า

และประโยค)

๑๕. สัตว์ป่า
หิมพานต์

๑๘. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ือง ค ายืมภาษาต่างประเทศ

และระดับภาษา)

๑๗. สุดยอด 
เข่ือนไทย

๒๐. ช่ัวโมงโกงข้อสอบ ๕ ข้อ
(เร่ืองวรรณกรรม
และวรรณคด)ี

๑๙. เท่ียวท่ัวไทย
ไปทุกภาค



การวัดและประเมินผล



การวัดผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนต่อไป
เรียนรู้เพิ่มเติม/ท า
แบบทดสอบใหม่

ผ่าน ไม่ผ่าน

ติดต่ออาจารย์/
สอบถามเพ่ิมเตมิ



ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.๓

ช่ัวโมง
โกงข้อสอบ















ตัวอย่างข้อสอบ 
O-NET ม.๓



ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.๓



ตัวอย่างข้อสอบ 
O-NET ม.๓



ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.๓



ตัวอย่างข้อสอบ 
O-NET ม.๓
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O-NET
ภาษาไทย ม.3



ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จ านวนข้อสอบ ๔๐ ข้อ ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ดังนี้

๑. รูปแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑ ค าตอบ จ านวน ๓๕ ข้อ 
(ข้อละ ๒.๕๐ คะแนน) รวม ๘๗.๕๐ คะแนน

๒. รูปแบบปรนัย ๕ ตัวเลือก ๒ ค าตอบ จ านวน ๕ ข้อ 
(ข้อละ ๒.๕๐ คะแนน) รวม ๑๒.๕๐ คะแนน



• ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวในรปูแบบตา่ง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

สาระที่ ๑ การอ่าน
• ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอา่นสรา้ง

ความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

• ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๔ หลักการใช้
ภาษาไทย

สาระที่ ๕ วรรณคดี 
และวรรณกรรม

• ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตจริง

• ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เปน็สมบัติของชาติ



๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

ปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑ ค าตอบ

ปรนัย ๕ ตัวเลือก ๒ ค าตอบ

แผนภูมิแสดงจ านวนข้อสอบในแตล่ะสาระ



สาระที่ ๑ การอ่าน
30%

สาระที่ ๒ การเขียน
20%

สาระที่ ๓ การฟัง การดู 
และการพูด

20%

สาระที่ ๔ หลักการ
ใช้ภาษาไทย

20%

สาระที่ ๕ วรรณคดี 
และวรรณกรรม

10%

แผนภูมิแสดงจ านวนข้อสอบในแต่ละสาระ



การอ่าน

การวิเคราะห์ข้อสอบปี ๒๕๖๓

จ านวนข้อ คะแนน

รายข้อ รวม

ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเหน็จากเรื่องที่อ่าน ๒ ๒.๕๐ ๕

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ๒ ๒.๕๐ ๕

ระบุใจความส าคัญ จากเรื่องที่อ่าน ๒ ๒.๕๐ ๕

วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๒ ๒.๕๐ ๕

ตีความและประเมินคุณค่า ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

รวม ๑๒ - ๓๐



การเขียน

การวิเคราะห์ข้อสอบปี ๒๕๖๓

จ านวนข้อ คะแนน

รายข้อ รวม

การเขียนสื่อสาร การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญ ๆ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

การเขียนบรรยายและพรรณนา ๒ ๒.๕๐ ๕

การเขียนเรียงความ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

การเขียนจดหมายกิจธุระ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

การเขียนย่อความ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงเหตุผล ๒ ๒.๕๐ ๕

รวม ๘ - ๒๐



การฟัง การดู และการพูด

การวิเคราะห์ข้อสอบปี ๒๕๖๓

จ านวนข้อ คะแนน

รายข้อ รวม

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ๒ ๒.๕๐ ๕

วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่ฟังและดู ๒ ๒.๕๐ ๕

การพูดในโอกาสต่าง ๆ ๒ ๒.๕๐ ๕

การพูดโน้มน้าวใจ ๒ ๒.๕๐ ๕

รวม ๘ - ๒๐



หลักการใช้ภาษาไทย

การวิเคราะห์ข้อสอบปี ๒๕๖๓

จ านวนข้อ คะแนน

รายข้อ รวม

ชนิดและหน้าทีข่องค า (ค าบุพบท) ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญตัิ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

โคลงส่ีสุภาพ ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

การสร้างค าในภาษาไทย (ค าสมาส) ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

ระดับภาษา ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

รวม ๕ - ๒๐



การฟัง การดู และการพูด

การวิเคราะห์ข้อสอบปี ๒๕๖๓

จ านวนข้อ คะแนน

รายข้อ รวม

สรุปเนื้อหาวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน ๒ ๒.๕๐ ๕

สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ๑ ๒.๕๐ ๒.๕๐

รวม ๔ - ๑๐



ระดับชั้น สาระการเรียนรู้

การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการ

พูด

หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและ

วรรณกรรม

ม.๑ ๔ ๔ - ๒ ๒

ม.๒ ๖ ๗ ๖ ๓ ๒

ม.๓ ๙ ๔ ๕ ๔ ๒

สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓









 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

  



  



 



 

สรุปความรูสอบกลางภาค ภาษาไทย ม. ๓ 

เรื่อง 

๐ การศกึษาวรรณคดีวรรณกรรม  ๐ พระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร  

๐ อานจับใจความสําคัญ   ๐ บทพากยเอราวัณ 

 

ความรูทั่วไปเกีย่วกบัการพินจิ 
วรรณคดีและวรรณกรรม 

วรรณคดี วรรณกรรม ตางกนัอยางไร ? 

 

 

   

 

 

 
 

ประเภทของวรรณกรรมและวรรณคด ี

 ศาสนา 

 ประเพณีพธิีกรรม 

 คําสอน 

 ประวัติศาสตร 

 การแสดง (ละครนอก ละครใน) 

 การเดินทาง (นิราศ) 

 ปลุกใจ 

 

            คุณคา 
 

 

ดานเนื้อหา 

แนวคิด 

ดานสังคม 

ดานวรรณศิลป 

 
 

 

 

 

 เสาวรสจนี : ชมความงาม 

 นารีปราโมทย : แสดงความรัก 

 พิโรธวาธัง : โกรธ ไมพอใจ 

 สัลลาปงคพิสัย : เศราโศก 
  
 

 

วรรณคดี : หนงัสือดี มีศิลปะในการแตง มีคุณคา และไดรับยกยองวาแตงดี 

 เชน อิเหนา สามกก รามเกียรติ ์วรรณคดีไทยในหนงัสือเรียน 

วรรณกรรม : งานเขียนทุกรูปแบบ ไมเนนเรือ่งศิลปะในการแตง 

 เชน การตูน บทความ ประกาศ หนังสือพมิพ ฯลฯ  

ศัพทที่ควรรู 

      วรรณกรรมมุขปาฐะ : เลาแบบปากตอปาก 

      วรรณกรรมลายลักษณ : ถายทอดผานอกัษร 

      วรรณกรรมทองถิน่ : เกีย่วของกับถิ่นนัน้ ๆ 

 วรรณกรรมราชสํานัก : ผลงานกษตัริย ขาในราชสํานัก 

 วรรณคดีมรดก : บรรพบุรุษสรางสรรคไวสืบทอดมา 

  จนถงึปจจุบัน “ไตรภูมิ ขนุชางขุนแผน” 

พิจารณาขอความตอไปนี้วามีความโดดเดนดานใด 

๑. ยูงทองยองเยื้องยาง       ………………………….....  

๒. จิบจับเจาเจาเจา  รังมา   ……………………………..   

๓. ดูหนสููรูงู  งสูุดสูหนสููงู     …………………………….. 

๔. ออดแอดแอดออดยอไกว …………………………….. 

๕. งามถันงามกรรณงามขนง ………………………… 

๖. ท้ังจากบางจากไปใจระบม ……………………………. 

 

รสวรรณคดี 

สรุปความรู้ภาษาไทย

คุณค่าวรรณคดีไทย
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สรุปภาษาไทย
เรือ่ง คุณค่าด้านวรรณศิลป์

โวหารภาพพจน์ *ส่วนใหญ่ออกภาพพจน์
ประเภทโวหารภาพพจน์
๑.อุปมา : เปรียบเหมอืน เปรียบ A เหมอืน B
มักมคํีาว่า ประดุจ ดัง ดัง่ เฉก เช่น เหมอืน คลา้ย เพี้ยง พ่าง ฯลฯ
ex. อันชาติใดไร้ช่างชํานาญศิลป์  เหมอืนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า

๒.อุปลักษณ์ : เปรียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง
มักมคํีาว่า เป็น คอื *บางคร้ังก็ให้เป็นไปเลย
ex. แกว้ตาดวงใจของแม่ ชาวนาคอืกระดูกสันหลังของชาติ
ระวัง! พ่อเป็นตํารวจ ไม่ใช่อุปลักษณ์นะคะ

๓. บุคคลวัต : ส่ิงทีไ่ม่ใช่มนุษย์แต่ทําอาการ กิริยาเหมอืน
มนุษย์
ex. ฟ้าร้องไห้ ต้นหญา้เต้นระบํา สายลมกระชิบ

๔. อติพจน์: กล่าวโอเวอร์ ย่ิงใหญ่เกินจริง
    * อวพจน์ เล็กเวอร์เกินจริง
ex. คิดถึงทุกลมหายใจเขา้ออก
อายุยนืหมืน่เท่าเสาศิลา

๕. สัญลักษณ์ : ส่ิงหน่ึงแทนส่ิงหน่ึง
ex. แสงสว่าง     แทน ปัญญา
      เมฆหมอก   แทน อุปสรรค
      จ้ิงจอก        แทน คนเจา้เล่ห์
      ดอกไม ้      แทน ผูห้ญิง

๖. นามนัย : ใช้ส่วนหน่ึงแทนท้ังหมด
ex. ชิงฉัตร  หมายถึง ชิงบัลลังก์
     เกา้อ้ี     หมายถึง  ตําแหน่ง

๗. สัทพจน์ : เลยีนเสียงธรรมชาติ * มักเขยีนแปลก ๆ
ex. หง่างแหง่งวังเวงแว่ว
      ออดเอียดเบียดออด
      กรอบแกรบ
      ต้อยตะริดต๊ิดตี่

โวหารการเขยีน
ภาพรวมของขอ้ความท้ังหมด

บรรยาย : เล่าเรือ่ง + ภาษาปกติ

อธิบาย : ข้ันตอน ช้ีแจง แจง้ให้ทราบ

พรรณนา : ภาษาสละสลวย ประณีต เห็นรูป รส 

สาธก      : ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ

เทศนา    : ส่ังสอน แนะนํา

อุปมา     : เปรียบเทียบ
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จนิตรภาพด้านการเคลื�อนไหว
       Ex. ไหล, ทิ�ง, เยื�องยา่ง
จนิตรภาพด้าานแสงสี
       Ex. กระจา่ง, สวา่งไสว, อรา่ม, พราว
ถ้อยคําแสดงอารมณ์
       Ex. สาํราญ, โศกาจาบลัย์
แนวคิด : ต้องแปลความหมายใหไ้ด ้จบัประเด็นใหถ้กู !
ความรูส้กึผูเ้ขยีน
       Ex. รูส้กึอยา่งไร, รงัเกียจสิ�งใดหรอืไม่
หาความหมายของคําในแต่ละวรรคที�ปรากฏ
หากถามเกี�ยวกับขอ้คิด
       Ex. พยายามหาคําในรอ้ยกรองที�มคีวามหมาย
เกี�ยวขอ้งกับสิ�งที�เลือกตอบ ในกรณแีปลความหมายไม่
ได้ทั�งหมด  

ภาษาไทย

ผดิหวงั, ขุน่เคือง, รงัเกียจ, หวาดกลัว,
ปลื�มใจ, เสยีหน้า, ตกใจ, ประหลาดใจ

เนื�อหา = ขอ้คิด, ความรูต่้าง ๆ
วรรณศิลป� = ลักษณะคําประพนัธ,์ เล่นเสยีง, 
เล่นคํา, โวหารภาพพจน์
สงัคม = ค่านยิม, ความเชื�อ, ประเพณ,ี 
วฒันธรรม, วถีิชวีติ

วรรณคด ี/ รอ้ยกรอง ชอบถามอะไร ? 

ชอบถาม ? 

อารมณ์ของตัวละคร

คณุค่าวรรณคดี



สรปุเนื�อหาภาษาไทย
มเีรื�องอะไรบา้ง ไปดกัูน!

อวจันภาษา
วรรณยุกต์

การสื�อสารโดย ไมใ่ช ้ถ้อยคํา 
แต่ใช ้สายตา / ท่าทาง / 

นํ�าเสยีง / การสมัผัส
 

Ex. สญัญาณไฟจราจร , สหีน้า
เวลาตกใจ หรอืดีใจ , นํ�าตาไหล ,

เดินคอตก

๔ รูป ๕ เสยีง
ป� ๖๑ ถาม"เสยีงวรรณยุกต์ และ

รูปวรรณยุกต์ตรงกัน ? " 

 

รูปตรงเสยีง 

อักษรกลาง = ไก่  รูป ( ่) เสยีง เอก
                   แจ ้รูป ( ้) เสยีง โท
อักษรสงู       ขา่  รูป ( ่) เสยีง เอก
                   ผึ�ง รูป ( ้) เสยีง โท

แต่ !!!

อักษรตํ�า = ง่วง รูป  ( ่) เสยีง โท
               นํ�า รูป ( ้) เสยีง ตรี

สื�อสารด้วย คําพูด / ตัวอักษร
(การเขยีน)

 

Ex. เขยีนจดหมาย, 
ขอ้ความในหนงัสอื, 

การอ่านออกเสยีง, การพูด

อักษรนาํ
พยญัชนะ ๒ ตัว (คล้ายคําควบกลํ�า)

แต่ให้สงัเกตที�การออกเสยีง 

 

อักษรนาํ แบง่เป�น ๒ แบบ
 

อ นํา ย (ม ี๔ คํานะจาํไว)้
อยา่ , อยู ่, อยา่ง , อยาก

 

ห นํา 
(ก็ม ี๒ แบบมองเห็น/มองไมเ่ห็น)

ห นํา (แบบมองเห็น) 
หมู , หมา , หญงิ , แหวน 

 

ห นาํ (แบบมองไมเ่ห็น)
ขนม , ตลิ�ง , องุ่น , ปรอท , 

จรวด , ถนอม

คําเป�น

๑. แม ่ก กา + สระเสยีงยาว 
เชน่ นา้, ป�, ด,ู เสยี

 

๒. มาตราตัวสะกด น ม ย ว ง
เชน่ กานต์, นุม่, แวว่, วา่ง

 

๓. ประสม สระ -ํา, ใ-, ไ-, เ-า
        -ํา  = ะ + ม   นํ�า, จาํ
        ใ ,ไ  = ะ + ย  ใจ, ใคร, ไว้
        เ-ว =  ะ + ว   เงา, เสาร์

ขอ้ควรระวงั !

   อะ กึ�งเสยีง (แยกพยางค์)
เชน่ ถนน = ถะ     (คําตาย)
                หนน  (คําเป�น)

คําตาย

๑. แม ่ก กา + สระเสยีงสั�น 

เชน่ เกะกะ, ด,ุ โต๊ะ
 

๒. มาตราตัวสะกด ก บ ด 

เชน่ เมฆ, รูป, อูฐ
 

เพิ�มเติมการสงัเกตคําเป�น
คําตาย
 ๑) สงัเกตที�ตัวสะกดเป�นหลัก 

 ๒) ไมม่ตัีวสะกด ให้ดวูา่ที�สระ
    (เสยีงสั�น) คําตาย  

    (เสยีงยาว) คําเป�น

วจันภาษา



เทคนิคง่าย ๆ เรื�อง การอ่านตีความ 

   ..... พบบอ่ยมาก โวหารภาพจน์ สญัลักษณ์.....

 ตีความคําศัพท์ / เนื�อหา / น�าเสยีง / อารมณ ์
หงส ์= ชนชั�นสูง   ดอกไม้ = ผู้หญงิ 
กา = ชนชั�นล่าง    สขีาว = ความบรสิทุธิ�

ทําความเขา้ใจความหมายแฝงที�เป�นแก่นของเรื�อง
  *** สงัเกตขอ้ความแวดล้อมหรอืบรบิท (Context)

ตคีวามได้ดังนี� 
ดอกหญ้า, ตะกั�ว, เหล็ก  = แทนคนต้อยต�าหรอืคนยากจน
สวรรค์, ทองคํา  =  แทนคําสงูศักดิ�หรอืคนรวย  

ตัวอยา่ง 
      เหยยีบย�าทําไมดอกหญา้นั�น      สวรรค์ประดับหล้าค่าเลิศล�า
สรรเสรญิเยนิยอแต่ทองคํา              ตะกั�วดําและเหล็กน้อยใจ

หลักการอ่านตคีวาม
    อ่านเรื�องราวให้ละเอียด / ทําความเขา้ใจคําศัพท์ สาํนวน 
คําแวดล้อมต่าง ๆ/ จับใจความสาํคัญคิดหาเหตผุลที�ปรากฏ
จากคํา ขอ้ความ / ตีความควบคู่ (เนื�อหาและน�าเสยีง)

เน้นย�า // สงัเกต
ขอ้ความแวดล้อม , เปรยีบเทียบ



สรุป O-NET ภาษาไทย ม.๖
การสร้างค าในภาษาไทย



เหน็ไมย้มก(ๆ) พหูพจน(์เดก็ๆ,พี่ๆ ,นอ้งๆ)
ไมเ่จาะจง(แถวๆบา้น,สสีม้ๆ)
เนน้(รีบๆหน่อย)

ต่อเนื่อง(ฝนตกบอ่ยๆ)

แยกส่วน(หยบิเป็นชิ้นๆ)

สรุป O-NET ภาษาไทย ม.๖
การสร้างค าในภาษาไทย

Ver.ไทย Ver.บ/ส

ค าประสม ค าซ  า้ค าซอ้น

สมาสแบบปกต(ิสมาส) สมาสแบบกลมกลนืเสยีง(สนธิ)

ค ามูล+ค ามูล=ความมหายใหม่
เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น,น ้าแขง็,ลูกช้ิน,นาฬิกาทราย

ค ามูล+ค ามูล=ความหมายคงเดิม
-ซอ้นเพื่อเสียง 

เสียงสระ = เพลิดเพลิน,แจกแจง
เสียงพยญัชนะ= วุน่วาย,เอะอะ,โยกเยก

ซอ้นเพื่อความหมาย

ความหมายบวกและลบ=ยากดีมีจน,ผิดชอบชัว่ดี,เทจ็จริง,แพช้นะ

ความหมายบวก=บา้นเรือน,อว้นพี,ถว้ยชาม,จิตใจ,เส่ือสาด,พดัวี

ความหมายลบ=เลงทราม,โง่เขลา,ซากศพ,อิจฉาริษยา

ความหมายเหมือน

ความหมายตรงกนัขา้ม

๑. น าค  าภาษาบาลีและสนัสกฤตมาต่อกนั เช่น
ถาวร (ม ัน่คง, ย ัง่ยนื) + วตัถุ (สิง่ของ) (บาลี + บาล)ี = ถาวรวตัถุ

๒. น าค าภาษาบาลสีนัสกฤตมาเชื่อมกนัเป็นค าเดยีวกนัอกีแบบ

หนึ่งบางครัง้เรียกว่า”สมาสมสีนธ”ิเช่น

ภตัต (อาหาร) + อาคาร (เรือน) (บาล ี+ บาล)ี = ภตัตาคาร



๑.๓ เปลีย่นสระพยางคท์า้ยของค าหนา้ อ ิอ ีเป็น ย อุ อู เป็น 

ว แลว้ใชส้ระ พยางคห์นา้ของค าหลงัแทน

สรุป O-NET ภาษาไทย ม.๖
การสร้างค าในภาษาไทย

Ver.บ/ส

๑.สมาสแบบปกติ(สมาส)

๒.สมาสแบบกลมกลนืเสยีง(สนธิ)

ex คุณภาพ,ธนบตัร,เศรษกิจ,เอกภาพ

ค าประสมvs

หนา้ตาคลา้ยกนั แต่ ค าใดค าหนึ่งไมใ่ช ้ ป,ส
ex ราชวงั=ราช(ป,ส)+วงั(ไทย)

พระขนง / พลเรือน / ภาพโปสเตอร์

(ข)       (ไทย)            (อ)

ป,ส ป,สเชื่อม ***หัน่ค าออกจากกนัไมไ่ด ้

๑. สระสนธิ

การสนธิสระท าได ้๓ วธีิ

๑.๑ ตดัสระพยางคท์า้ย แลว้ใชส้ระพยางคห์นา้ของค าหลงัแทน

๑.๒ ตดัสระพยางคท์า้ยของค าหนา้ แลว้ใชส้ระพยางคห์นา้ของ

ค าหลงัแต่เปลีย่นรูป อะ เป็น อา อ ิเป็น เออุ เป็น อู หรือ โอ 

๒. พยญัชนะสนธิ

พยญัชนะสนธิในภาษาไทยมนีอ้ย คือเมือ่น าค า ๒ ค ามาสนธิกนั ถา้หากวา่พยญัชนะ 

ตวัสุดทา้ย ของค าหนา้กบัพยญัชนะตวัหนา้ของค าหลงัเหมอืนกนั ใหต้ดัพยญัชนะที่

เหมอืนกนั ออกเสยีตวัหนึ่ง เช่น วทิยา+อาลยั=วทิยาลยั,ขปีน+อาวุธ=ขปีนาวุธ

,นร+อศิวร=นเรศวร,นย+อุบาย=นโยบาย,ธนู+อาคม=ธนัวาคม

๓. นิคหติสนธิ
นิคหติสนธใินภาษาไทย ใชว้ธิเีดยีวกบัวธิสีนธใินภาษาบาลแีละสนัสกฤต คอื ใหส้งัเกตพยญัชนะตวัแรก

ของค าหลงัว่าอยู่ในวรรคใด แลว้แปลงนิคหติเป็นพยญัชนะตวัสุดทา้ยของวรรคนัน้เช่น

ส สนธกิบั กรานต เป็น สงกรานต์

(ก เป็นพยญัชนะวรรค กะ พยญัชนะตวัสุดทา้ยของวรรคกะ คอื ง)

ส  สนธกิบั คม เป็น สงัคม

(ค เป็นพยญัชนะวรรค กะ พยญัชนะตวัสุดทา้ยของวรรคกะ คอื ง)



วิเคราะหข์อ้สอบ 9 วิชาสามญั ภาษาไทย ป ี2563 
 
ข้อ 1 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง การสะกดค า สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 2 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง การใช้ค าและส านวนให้ถูกต้องตามความหมาย สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 3 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ค าที่มีความหมายตรง / อุปมา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 4 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ประโยคก ากวม สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และ
ม.5 
ข้อ 5 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง การใช้ค าและส านวนให้ถูกต้องตามความหมาย สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 6 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง การใช้ค าและส านวนให้ถูกต้องตามความหมาย สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 7 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 ม.5 และ
ม.6 
ข้อ 8 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ระดับภาษา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 ม.5 และ
ม.6 
ข้อ 9 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ประโยคสมบูรณ ์สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 10 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ประโยคสมบูรณ ์สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 11 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคตามเจตนา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 12 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้น
ม.4 และม.5 
ข้อ 13 สาระที่ 4 : หลักภาษาไทย เรื่อง ราชาศัพท์ สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 ม.5 และ
ม.6 
ข้อ 14 สาระที่ 3 : การพูด การฟัง เรื่อง การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 15 สาระที่ 3 : การพูด การฟัง เรื่อง การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 16 สาระที่ 3 : การพูด การฟัง เรื่อง การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง 
สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 17 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง การล าดับข้อความ สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 18 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง การล าดับข้อความ สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 



ข้อ 19 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การจับใจความ / การสรุปสาระส าคัญของข้อสอบ สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 20 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง การเรียงความ สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 ม.5 และ
ม.6 
ข้อ 21 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 22 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 23 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /      
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 24 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /        
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 25 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /      
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 26 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /      
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 27 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /     
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 28 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /     
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 29 สาระที่ 2 : การเขียน เรื่อง ภาษากับเหตุผล (การใช้เหตุผล / การแสดงทรรศนะ / การโต้แย้ง /      
การโน้มน้าวใจ) สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.6 
ข้อ 30 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 31 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 32 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 33 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การจับใจความ / การสรุปสาระส าคัญของข้อสอบ สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 34 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การจับใจความ / การสรุปสาระส าคัญของข้อสอบ สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 35 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การจับใจความ / การสรุปสาระส าคัญของข้อสอบ สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 36 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 



ข้อ 37 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 38 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 40 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง ท่าที / น้ าเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน สอดคล้องกับ
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 41 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง ท่าที / น้ าเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน สอดคล้องกับ
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 42 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง ท่าที / น้ าเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน สอดคล้องกับ
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 
ข้อ 43 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 44 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 45 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 46 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 47 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทยชั้นม.5 
ข้อ 48 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 49 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
ข้อ 50 สาระที่ 1 : การอ่าน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน สอดคล้องกับโครงสร้าง
รายวิชาภาษาไทยชั้นม.4 และม.5 
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