
 

บทที่ ๒ 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 

คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 

 คําอธิบายรายวิชา หมายถึง เอกสารรายละเอียดของวชิาที่สอนในแตละปการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย ชื่อรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนชั่วโมงตอป ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระ 
การเรียนรูรายป 
 คําอธิบายรายวิชาชวยใหผูสอนจัดหนวยการเรียนรูในแตละชั้นป ไดสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู (รายละเอียดศกึษาไดจากบทท่ี ๓)   เน่ืองจากคําอธบิายรายวชิาจะรวมสาระการเรียนรู
ที่ผูเรียนตองเรียนรูตลอดทัง้ป (ยกเวนชวงชั้นที่ ๔ จะแยกเปนรายภาคเรียน)  กลุมของสาระ
การเรียนรูตลอดปจะมีจํานวนมาก ดังนั้น การจัดเปนหนวยการเรียนรูหลาย ๆ หนวย จะชวยให
กลุมของสาระการเรียนรูมีขนาดเล็กลง และบูรณาการไดหลากหลายมากขึ้น 
 การเขียนคําอธิบายรายวิชา นักศึกษาจะนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expectation learning 
outcomes) ซึ่งวิเคราะหจากกระบวนวิชา TL ๔๑๑ (TL ๓๑๑) พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ๑ 
ที่ประกอบดวยผลการเรยีนรูที่คาดหวัง และสาระการเรยีนรูมาเขยีนคาํอธบิายรายวชิา ซึ่งมีวธิีการ
เขียนหลายรปูแบบ ขึ้นอยูกับการเลือกใชของแตละสถานศึกษา แตควรเลือกใชรูปแบบเดียวกัน
ในทุกชั้น และกอนที่นักศกึษาจะเขียนคําอธิบายรายวิชา นักศึกษาตองทําความเขาใจในเรือ่ง
ของการกําหนดรหัสวิชากอน ดังนี้  
 

การกําหนดรหัสวิชา 
การจัดรายวิชาสอนในแตละชั้นป ผูสอนตองรวมกันกําหนดวา จะใหชื่อรหัสวิชาอยางไร 

โดยทั่วไปในชวงชั้นที่ ๓ ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จะจัดวิชาในแตละชั้นป
เปนวิชาพ้ืนฐานหนึ่งวิชา และวชิาเพ่ิมเติมสําหรับใหผูเรียนเลือกเรียนหลาย ๆ วิชา เน่ืองจาก
หลักสูตรใหจัดโครงสรางวิชาเปนรายป รหัสวิชาเปนสญัลักษณทีบ่อกใหรูวาการจัดลําดับวิชาใน
แตละชั้นปเปนอยางไร นักเรียนตองเรียนวิชาอะไรบาง จํานวนเทาไร วิชาใดเปนวิชาบังคบัหรือ
วิชาพ้ืนฐาน และวชิาใดเปนวิชาเพ่ิมเติมทีต่องเรียน เปนตน 

ครูภาษาไทยในแตละสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดรหัสวิชาเองในแตละชั้นป ซึ่งอาจจะ
กําหนดชื่อรหัสวิชาไมเหมือนกันไดในแตละสถานศึกษา แตในทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนแนวทาง
เดียวกนั จึงควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ีดวย คือ 
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๑. ชื่อรหัสวิชาตองสื่อความหมายไดวาเปนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

                                                                      
 
                                                                                                                                



๒. ชื่อรหัสวิชาควรกําหนดใหเปนแนวทางเดียวกันและมีความตอเน่ืองกันในทุกชวงชั้น 
 

รหัสวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยประกอบดวย ๒ สวน คอื สวนที่เปนรหัสวิชา
และสวนที่เปนชื่อรายวิชา ดังนี้ 

สวนที่ ๑ รหัสวชิา หมายถึง สัญลกัษณที่ใชแทนวชิาในช้ันปนั้น ๆ การกําหนดรหัสวชิา
สวนใหญนิยมกําหนดเปนกลุมของตัวอักษรและตวัเลข การกําหนดรหัสวิชาในลักษณะนี้ชวยให
สถานศึกษาแตละแหงมีชื่อรหัสวิชาสอดคลองกัน  เพ่ือความสะดวกในการรับยายหรือรับโอนผล
การเรียนรูของนักเรียนตางสถานศึกษา 

การแปลความหมายรหัสวิชาที่กําหนดดวย ตวัอักษรและตวัเลขนิยมเขียนเปน ๗ หลัก 
เชน ท ๓๑๑๐๑ ท ๓๒๑๐๑ ท ๓๓๑๐๑ ท ๓๑๒๐๑ เปนตน 

 

ความหมายของสัญลักษณ 
ตัวอักษร  
  หมายถึง กลุมสาระการเรียนรู กลาวคือ ใช ท หมายถึง ภาษาไทย 
เลขตวัแรกหลังตวัอักษร   

   หมายถึง ชวงชั้น เชน ถาใช เลข ๓ หมายถึงชวงชั้นที่ ๓ 
เลขตวัที่สองหลังตวัอักษร   

   หมายถึง ชั้นปที่ในชวงชั้น เชน ถาใช เลข ๑ หมายถึง ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑  
                                                           เลข ๒ หมายถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  
                                                           เลข ๓ หมายถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 เลขตวัที่สามหลังตวัอักษร   
   หมายถึง ลักษณะของวิชา เชน ถาใช เลข ๑ หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 

เลข ๒ หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม                                                         
เลขตวัที่สีแ่ละหาหลังตวัอักษร   

    หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในรายวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาเพิ่ม เชน ถาใช เลข ๐๑ 
หมายถึงเปนวิชาลําดับที่ ๑ หรือ เลข ๐๒ หมายถึงเปนวิชาลําดับที่ ๒ ในชั้นปนั้น ๆ 
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กล ียนรูภาษาไทย 

 
 
 
 

ท  ๑๑๐๑ ๓

ุมสาระการเร
ชวงชั้นที่ ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาลําดับที่ ๑ 
ท  ๓๒๒๐๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชวงชั้นที่ ๓ 
วิชาลําดับที่ ๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

รายวิชาเพ่ิม 

 



 
สวนที่ ๒ ชื่อรายวิชา หมายถึง ชื่อทีใ่ชอธิบายรหัสวชิานั้น ๆ ในทางปฏิบตัิเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจตรงกันจะใชชื่อกลุมสาระการเรียนรูเปนชื่อรายวิชา เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จะใชชื่อรายวชิาวา “ภาษาไทย” ซึ่งอาจจะมีคําอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนก็ได เชน 

- รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย 
- รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
- รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๑ ภาษาไทยเพิ่ม การอานเบื้องตน  
- รหัสวิชา ท ๓๑๒๐๒ ภาษาไทยเพิ่ม การอานขั้นสูง 

                                         ฯลฯ 
 สถานศึกษาตองจัดรายวิชาใหมีความสอดคลองกันตั้งแตชวงชั้นที่ ๑ ถึง ชวงชั้นที่ ๔ ใน
แตละชวงชั้นตองจัดรายวิชาใหนักเรียนเรียนแยกเปนรายชั้น ในแตละชั้นจะมีทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน 
และรายวชิาเพิ่มเติม 

รายวิชาพื้นฐาน หมายถึง รายวิชาที่กําหนดจากสาระการเรียนรูหลกัในหลักสูตรฯ ซึ่ง
ประกอบดวย สาระการอาน สาระการเขียน สาระการฟง การดูและการพูด สาระหลักการใชภาษา
และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม สวนรายวิชาเพ่ิมเติม “...สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการ
เรียนรูเพ่ิมเตมิ เปนหนวยการเรียนรูรายวิชาใหม ๆ รายวิชาที่มีความเขมขึ้นอยางหลากหลาย 
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยเลอืกสาระการเรียนรูจาก ๘ กลุม ในชวงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔–๖  ชวงชั้น
ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ และชวงชัน้ที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔-๖ และจัดทํามาตรฐาน  
การเรียนรูของสาระการเรียนรู หรือรายวิชานั้น ๆ ดวย สําหรับชวงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษา    
ปที่ ๑-๓ นั้น ยังไมควรใหเลือกเรียนรายวิชาทีเ่ขมขน ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐานกอน...” 
สําหรับ “...ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับมุงเนน
ใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง และพัฒนาบคุลิกภาพสวนตน พัฒนา
ความสามารถ ทักษะพ้ืนฐานดานการเรยีนรู และทกัษะในการดําเนินชีวติ ใหมีความสมดุล ทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสราง
สุขภาพสวนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอ...และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิด
ความคิด ความเขาใจ และรูจักตนเองในดานความสามารถ ความถนัด เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม” (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๔, หนา ๑๒-๑๖) 
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 การจัดสาระการเรียนรูเปนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาจกําหนด
รายวิชาใหเรยีน ดังนี้ 

ชั้น ลักษณะรายวชิา จํานวนวิชา รหัสวิชา 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - รายวิชาพ้ืนฐาน ๑ ท ๓๑๑๐๑ 
 - รายวิชาเพ่ิม ๑ ท ๓๑๒๐๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ - รายวิชาพ้ืนฐาน ๑ ท ๓๒๑๐๑ 
 - รายวิชาเพ่ิม ๑ ท ๓๒๒๐๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ - รายวิชาพ้ืนฐาน ๑ ท ๓๓๑๐๑ 
 - รายวิชาเพ่ิม ๑ ท ๓๓๒๐๑ 

 หมายเหตุ 
  สถานศกึษาอาจจัดรายวชิาเพิ่มใหนักเรียนเรียนมากกวา ๑ รายวชิาได เพ่ือสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล และความสนใจของผูเรียนที่จะเลือกเรียน ทั้งน้ี ตองขึ้นอยูกับศักยภาพ
ในการเปดสอนของแตละสถานศึกษาดวย 

แนวทางการเขียนคําอธิบายรายวชิา 
 คําอธิบายรายวิชาประกอบดวยสวนสําคญั ๆ คือ 
  - สวนตน ไดแก ชื่อกลุมสาระการเรียนรู ชั้นเรียน ปการศึกษา รหัสวชิา  
                                         ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงตอป และจํานวนชัว่โมงตอสัปดาห 
                                         จํานวนหนวยกิตตอป สําหรับชวงชัน้ที่ ๔ 
  - ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป (หรือรายภาค) 
  - สาระการเรียนรูรายป (หรือรายภาค)    

การเขียนคาํอธิบายรายวิชามีแนวทางการเขียนที่นิยมกันใน ๕ รูปแบบ คือ 
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  เขียนเปนความเรียงโดยนําเสนอภาพรวมของผลการเรยีนรูทีค่าดหวงั และสาระ
การเรียนรูใหครอบคลุมดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 

รูปแบบที่ ๒   เขียนเปน ๒ สวน  ประกอบดวย   
- สวนที่ ๑ เขยีนสรุปภาพรวมของผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนความเรียง 
- สวนที่ ๒ เขยีนสาระการเรียนรู เปนความเรียงของขอบขายเนื้อหา 

รูปแบบที่ ๓   เขียนเปน ๓ สวน ประกอบดวย 
  - สวนที่ ๑ เขียนขอบขายกิจกรรมกวาง ๆ ในลักษณะความเรียงสอดคลองกับ 
ผลการเรียนรู 
  - สวนที่ ๒ เขยีนขอบขายเนื้อหาเปนความเรียงสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
  - สวนที ่๓ เขยีนผลการเรียนรูกวาง ๆ ในลักษณะความเรียง 

รูปแบบที่ ๔   เขียนเปนความเรียง ประกอบดวย ๔ ยอหนา คือ 
  - จุดประสงคของรายวิชา 
  - ขอบขายสาระการเรียนรู 
  - กิจกรรมการเรียนรู 

                                                                                                                                                              

 



  - วิธีการวัดและประเมินผล 
รูปแบบที่ ๕   เขียนแยกเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

  - สวนที่ ๑ เขียนผลการเรยีนรูครอบคลมุดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยม แยกเปนขอ ๆ 
  - สวนที่ ๒ เขยีนเปนความเรียงครอบคลมุเน้ือหา 

 
การจัดทําคําอธิบายรายวิชาเขียนกันไดในหลายรูปแบบ ดังนั้น ครูผูสอนจึงเลือกใชได

ตามความเหมาะสม (การจัดทําหลักสูตรเปนสวนที่สถานศึกษามีหนาที่จัดทําไดเองตามความ
เหมาะสม) แตเน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – 
based curriculum) ที่ประกอบดวยมาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้น และผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 
ดังนั้น เอกสารนี้จึงไดนําเสนอคําอธิบายรายวิชาในรปูแบบที่ ๕ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรดังกลาว 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน จํานวน ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  จํานวน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห 

----------------------------------- 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

๑. อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็ว (ท ๑.๑.๑) 
๒. อานในใจและอานออกเสียงตามลักษณะคําประพันธประเภท กลอน โคลง กาพย บทกว ี

รวมสมัย และวรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น ตํานาน พงศาวดาร ไดอยางถูกตอง (ท ๑.๑.๓)  
๓. แสดงทรรศนะและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเรือ่งที่อาน ฟงและดู โดยใชแผนภาพ

ความคิด (ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 
๔. เลาเรื่อง และถายทอดความรู ความคิดจากการอานไปใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต 

และใชการอานในการตรวจสอบความรู (ท ๑.๑.๒) 
๕. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง 

ตรงจุดประสงคของการอาน เพ่ือพัฒนาตนดานความรูและการทํางาน (ท ๑.๑.๓) 
๖. เขาใจวงคาํศัพทที่กวางขึ้น สํานวนและโวหารการบรรยาย การพรรณนา และการ

อธิบาย (ท ๑.๑.๑) 

 



๗. เขาใจการสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา ระดับภาษาที่เปนทางการและ
ภาษาที่ไมเปนทางการ (ท ๔.๑.๑, ท ๔.๑.๔) 

๘. จําบทประพันธที่มีคุณคา นําไปใชอางอิงในการพูดและการเขยีน (ท ๑.๑.๓) 
๙. เขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนรายงานและ

เขียนโครงงาน รวมทั้งใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนางานเขียนใหมีประสิทธิภาพ (ท ๒.๑.๑) 
๑๐. รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลาํดับความคิด และขั้นตอน

ในการนําเสนองานเขียนประเภทตาง ๆ (ท ๒.๑.๒) 
๑๑. พูดนําเสนอความรู ความคิด พูดเชญิชวน พูดอวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม และใชภาษาถูกตอง ชัดเจน นาฟงตามหลักการพูด (ท ๓.๑.๒) 
๑๒. สรุปความ จับประเด็นสําคัญ และจุดประสงคของเรื่อง แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห

เรื่องที่ ฟง และดู (ท ๓.๑.๑) 
๑๓.สังเกตการใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การใชถอยคําของผูพูด และแสดงทรรศนะจาก

การฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ (ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 12                                                                         
๑๔. ใชภาษาแสดงความคิดเห็นและสรางความเขาใจ ดวยภาษาและกริิยาทาทางที่สภุาพ

คิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูดและเขียน (ท ๔.๑.๓) 
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๑๕. ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองตามหลักการใชภาษาอยางสรางสรรค เปน
ประโยชนตอสวนรวม และยกยองผูใชภาษาไทยอยางมีคุณธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนเห็น
คุณคาของการใชตวัเลขไทย (ท ๔.๒.๒, ท ๔.๒.๓) 

๑๖. ใชทกัษะทางภาษาในการแสวงหาความรู และใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู
และใชในชวีิตประจําวัน (ท ๔.๒.๑) 

๑๗. ใชบรบิทการอานสรางความเขาใจการอาน และใชแหลงความรูพัฒนาประสบการณ
และความรู (ท ๑.๑.๑) 

๑๘. ใชหลักการพินิจวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทั้งดานวรรณศิลป เน้ือหา และคุณคา
ทางสังคม และนําไปใชในชีวติจริง (ท ๕.๑.๑) 

๑๙. ใชประโยคสามัญและประโยคซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจนและสละสลวย   (ท ๔.๑.๒) 
๒๐. ใชคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล (ท ๔.๑.๓) 
๒๑. แตงบทรอยกรองประเภทกลอน และโคลง โดยแสดงความคิดเชิงสรางสรรค (ท ๔.๑.๕) 
๒๒. รองเลนหรือถายทอดบทกลอมเด็กในทองถิ่นอยางเห็นคุณคา (ท ๔.๑.๖) 
๒๓. มีมารยาทการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูด (ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 
๒๔. มีนิสัยรักการอาน การเขียนและการศึกษาคนควา (ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒) 

 
สาระการเรียนรูรายป 

การอานในใจ การอานออกเสียง การเลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศทั้งสื่อส่ิงพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การเลือกอานเพ่ือพัฒนาความรูและการทํางาน การพัฒนาการอานเพ่ือ

                                                                                                                                                              

 



การเขียนเรียงความ ยอความ การเขียนอธิบาย การเขียนชี้แจง การเขียนแสดงความ
คิดเห็น การจดบันทึก การเขียนรายงาน การเขียนโครงงาน กระบวนการเขียนและการพัฒนา
งานเขียน การเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ  การจัดลาํดับความคิดและขั้นตอนในการนําเสนอ 
 
งานเขียนประเภทตาง ๆ มารยาทในการเขียน การมีนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา 
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หลักการพูด การพูดนําเสนอความรู ความคิด การพูดเชิญชวน การพูดในโอกาสตาง ๆ 
การคิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูด การเลือกใชภาษา และการเลือกใชถอยคําในการพดู 
การใชน้ําเสียงและการใชกิริยาทาทางในการพูด 
  การสรุปความ การจับประเด็นสําคัญและจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู การแสดงทรรศนะ
จากการฟงและการดู วิจารณญาณในการฟงและดู มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
  ธรรมชาตขิองภาษา  การสรางคําไทย  ประโยคและการใชประโยค  การใชคําราชาศัพท 
การแตงคําประพันธ การใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การใชเทคโนโลยีการส่ือสาร
การใชตวัเลขไทย ลักษณะคําประพันธประเภทกลอน โคลง และกาพย บทรอยกรองรวมสมัย 
วรรณกรรมประเภท เรื่องสัน้ ตํานาน และพงศาวดาร บทกลอมเด็กในทองถิ่น และการทองจํา
บทประพันธทีมี่คุณคา  
  หลักการพินิจวรรณกรรม ทั้งดานวรรณศิลป ดานเน้ือหา และคุณคาทางสังคม และการ
ยกยองผูใชภาษาไทยอยางมีคุณธรรมและวัฒนธรรม 

----------------- 
 
คําชี้แจงเพ่ิมเติม 
 ๑. ผูสอนเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังไดหลายลักษณะ เชน เขยีนเรียงลําดับขอตาม
มาตรฐานการเรียนรู ตั้งแตมาตรฐาน ท ๑.๑ – ท ๕.๑ หรือ เขียนเรียงลําดับขอใหม โดยแยก
เปนดาน ๆ คือ ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ หรืออาจเขียนโดยจัดกลุมพฤติกรรม
การเรียนรูที่เหมือนกันไวดวยกัน คือ ใช อาน เขยีน มี เปนตน 
 ๒. ผลการเรยีนรูแตละขอใหเขียนมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกํากับไวดวย เพ่ือชวยให
การสรุปผลการประเมินในแตละผลการเรยีนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 ๓. การเขียนสาระการเรียนรูนิยมเขียนแยกตามสาระการเรียนรู และเขยีนเปนยอหนา 
ในแตละยอหนาใชการเวนวรรคขอความเพ่ือแยกเน้ือหาออกจากกัน   

 
*********************** 

 



 
 
 
บทสรุป 
 
 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําอธิบายรายวิชา เปนเอกสารประกอบหลักสูตรทีเ่ก่ียวกับรายละเอียด 

ของวิชาที่สอนในแตละปการศึกษา ประกอบดวย ชื่อรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวน
ชั่วโมงตอป ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และสาระการเรียนรูรายป  
  การเขียนคําอธิบายรายวิชาใหนําผลการวเิคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
ชวงชั้นซ่ึงประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูมาเขียน 
โดยใชวธิีการเขียนรูปแบบใดก็ไดที่เหมาะสม แตตองเปนรูปแบบเดียวกันทั้ง 
สถานศึกษา 

นักศึกษาตองศึกษาบทเรียน ฝกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพือ่น 
นักศึกษาและอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และทักษะที่ถูกตอง 
สามารถนําไปปรับใชในการฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝกหัด 
   

คําสั่ง    จากผลการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นตอไปน้ี ใหเขียนคําอธบิายรายวชิา 
           (Course description) ชวงชั้นที ่๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
 
   
คําอธิบายรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
คําอธิบายรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................
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..............
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................



                                                                      
 
                                                                                                                                

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ชวงชั้นที่ ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ชวงชั้นที่ ๓ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ๑ –– ชั้นมั ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ธยมศึกษาปที่ ๓๓  
สาระที่ ๑ :   การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑ :  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสัยทศันในการดําเนินชีวติ   
                          และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. สามารถอานอยางมีสมรรถภาพ
และอานไดเร็วยิ่งขึ้น เขาใจวง
คําศัพทกวางขึ้น เขาใจสํานวน
และโวหาร การบรรยาย การ
พรรณนา อธิบาย อุปมา และ
สาธก สามารถใชบรบิทการอาน 
สรางความเขาใจการอาน และใช
แหลงความรูพัฒนาประสบการณ 

๑. อานถูกตอง คลองแคลว 
อยางมีสมรรถภาพ 

๑. อานอยางมีสมรรถภาพและ
อานไดเร็ว 

๑. อานอยางมีสมรรถภาพและอาน 
ไดเร็วยิ่งขึ้น  

๒. เขาใจวงศพัทในระดับ 
ชั้น สํานวนและโวหาร การ
บรรยาย การพรรณนา 

๒. เขาใจวงศพัทในระดับชัน้
กวางขึ้น สํานวนและโวหาร  
การพรรณนา การอธิบาย 

๒. เขาใจวงศพัทในระดับชัน้กวางขึ้น 
เขาใจสํานวนและโวหาร อุปมาและ
สาธก 

๓. ใชบริบทการอาน สราง
ความเขาใจการอาน 

๓. ใชบริบทการอาน สรางความ
เขาใจการอานและใชแหลงความรู
พัฒนาความรูกวางขวางขึ้น  

 และความรูกวางขวางขึ้น 

๓. ใชบริบทการอาน สรางความเขาใจ
การอานและใชแหลงความรูพัฒนา
ประสบการณและความรูกวางขวางขึ้น 

๒. สามารถแสดงความคิดเห็น ๑. แสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะหเรื่องที่อาน โดยใช
แผนภาพความคิดและ 

๑. แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห
เรื่องที่อาน ประเมินคาทั้งขอดี
และขอดอย โดยใชแผนภาพ 

เชิงวิเคราะหเรื่องที่อาน ประเมิน
คาทั้งขอดีและขอดอยอยางมี 

๑. แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเรื่อง
ที่อาน ประเมินคาทั้งขอดีและขอดอย
อยางมีเหตุผล โดยใชแผนภาพความคิด 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

และกระบวนการคิดวิเคราะหอยาง 
หลากหลาย 

เหตุผล โดยใชแผนภาพความคิด
และกระบวนการคิดวิเคราะห
อยางหลากหลาย พัฒนาการอาน 
สามารถเลาเรื่อง ยอเรื่อง ถายทอด
ความรู ความคิดจากการอานไป
ใชเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต 
และใชการอานในการตรวจสอบ
ความรู 

กระบวนการคดิวิเคราะหอยาง
ถูกตอง 

ความคิดและกระบวนการคดิ
วิเคราะหอยางหลากหลาย 
๒. พัฒนาการอาน สามารถเลา
เรื่อง ถายทอดความรู ความคิด
จากการอานไปใชเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต 

๒. พัฒนาการอาน สามารถ 
ถายทอดความรู ความคิดจาก 
การอานไปใชเปนประโยชนใน 
การดําเนินชีวิต 

๒. พัฒนาการอาน สามารถเลา
เรื่อง ยอเรื่องจากการอานไปใช
เปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวติ 

๓. ใชการอานในการตรวจสอบ
ความรู 

๓. ใชการอานในการตรวจสอบ
ความรู 

๓. ใชการอานในการตรวจสอบ
ความรู 

๓. สามารถอานในใจและ อาน ๑. อานในใจและ อานออกเสียง
ตามลักษณะคาํประพันธใน
ระดับชั้น และวิเคราะหคุณคา
ดานภาษา 

๑. อานในใจและอานออกเสียงตาม ๑. อานในใจและอานออกเสียงตาม
ลักษณะคําประพันธในระดับชั้น 
และวเิคราะหคณุคาดานภาษา เนื้อหา 
และสังคม 

ออกเสียงตามลักษณะคําประพันธ
ที่หลากหลาย และวเิคราะหคุณคา
ดานภาษา เนื้อหา และสังคม     

ลักษณะคําประพันธในระดับชั้น 
และวเิคราะหคุณคาดานภาษา
และเนื้อหา  

จําบทประพันธที่มีคุณคานําไปใช ๒. จําบทประพันธที่มีคุณคา
นําไปใชอางอิงได 

๒. จําบทประพันธที่มีคุณคานําไป ๒. จําบทประพันธที่มีคุณคานําไป 
ใชอางอิงได อางอิงได เลือกอานหนังสือและ

สื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง  

ใชอางอิงได 
๓. เลือกอานหนังสือและสื่อ
สิ่งพิมพเพื่อพัฒนาตนดาน 

๓. เลือกอานหนังสือ และสื่อ
สิ่งพิมพอยางกวางขวาง เพื่อ 

๓. เลือกอานหนังสือ และสื่อ 
สารสนเทศ ทัง้สื่อสิ่งพิมพและ  
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เพื่อพัฒนาตนดานความรูและ
การทํางาน มีมารยาทการอาน 

ความรูและการทํางาน พัฒนาตนดานความรูและการ
ทํางาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง 
เพื่อพัฒนาตนดานความรูและ 
การทํางาน 

 
 และนิสัยรักการอาน  
๔. มีมารยาทการอานและนิสัย 
รักการอาน 

๔. มีมารยาทการอานและนิสัย 
รักการอาน 

๔. มีมารยาทการอานและนิสัยรัก
การอาน 

 
สาระที่ ๒ :  การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ :  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขยีนเรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูล 
                          สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธภิาพ 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. เขียนแสดงความคิดเห็น แสดง
การโตแยง เขยีนรายงาน และ
เขียนเชิงสรางสรรค 

๑. สามารถเขยีนเรียงความ  
ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง 
แสดงความคิดเห็น แสดงการโตแยง 

๑.เขียนเรียงความ ยอความ 
อธิบายและเขยีนรายงาน  

๑. เขียนชี้แจง แสดงความคดิเห็น 
แสดงการโตแยง และเขียนรายงาน  
  
๒. ใชกระบวนการเขียนพัฒนา
งานเขียน 

เขียนรายงาน และเขียนเชิง
สรางสรรค รวมทั้งใชกระบวนการ 

๒. ใชกระบวนการเขียนพัฒนา
งานเขียน 

๒. ใชกระบวนการเขียนพัฒนา 
งานเขียน 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

เขียนพัฒนางานเขียน    
๒. มีมารยาทการเขียนและนิสัย 
รักการเขียน และการศึกษาคนควา 
รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียง
ขอความไดอยางประณีต สนใจ
การศึกษาคนควา รวบรวมบันทึก
ขอมูล นําวิธีการของแผนภาพ
ความคิด จัดลําดับความคิดและ
พัฒนางานเขียนตามขั้นตอนใน 

๑. มีมารยาทการเขียนและนิสัย 
รักการเขียนและการศึกษาคนควา 

๑. มีมารยาทการเขียนและนิสัย 
รักการเขียนและการศึกษาคนควา 

๑. มีมารยาทการเขียนและนิสัย 
รักการเขียนและการศึกษาคนควา 

๒. เลือกใชภาษาเรียบเรียง
ขอความไดอยางประณีต 

๒. เลือกใชภาษาเรียบเรียง
ขอความไดอยางประณีต 

๒. เลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความ
ไดอยางประณีต 

๓. สนใจการศึกษาคนควา  
นําวิธีการของแผนภาพความคิด 
จัดลําดับความคิด นําเสนอ ใน
รูปแบบของงานเขียนประเภท 

๓. สนใจการศึกษาคนควา 
รวบรวมบันทกึขอมูล นําวิธกีาร
ของแผนภาพความคิด จัดลําดับ
ความคิด นําเสนอในรูปแบบของ 

๓. สนใจการศึกษาคนควา รวบรวม
บันทึกขอมูล นําวิธีการของแผนภาพ
ความคิดจัดลําดับความคิด และ
พัฒนางานเขียนตามขั้นตอนในการ 

การนําเสนอในรูปแบบของงาน
เขียนประเภทตาง ๆ   

ตาง ๆ งานเขียนประเภทตาง ๆ นําเสนอในรูปแบบของงานเขียน
ประเภทตาง ๆ 

 
สาระที่ ๓ :  การฟง การดู และการพดู 
มาตรฐาน ท ๓.๑  :  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณ 
                          และสรางสรรค 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. สามารถสรุปความจับประเด็น
สําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และจุดประสงคของเรื่อง
ที่ฟงและดู สังเกตการใชน้ําเสียง 

๑. สรุปความจับประเด็นสําคัญ 
และจุดประสงคของเรื่องที่ฟง
และดู 

๑. สรุปความจับประเด็นสําคัญ 
วิเคราะห  วินิจฉัยขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นของเรื่องที่ฟงและดู 
 

๑. สรุปความจับประเด็นสําคัญ 
วิเคราะห  วินจิฉัยขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและจุดประสงคของเรื่อง 
ที่ฟงและดู 

กิริยาทาทาง การใชถอยคําของ 
ผูพูด และสามารถแสดงทัศนะ 

๒. สังเกตการใชน้ําเสียง กิรยิา
ทาทาง การใชถอยคําของผูพูด 

๒. สังเกตการใชน้ําเสียง กิรยิา
ทาทาง การใชถอยคําของผูพูด 

๒. สังเกตการใชน้ําเสียง กิรยิา
ทาทาง การใชถอยคําของผูพูด 

จากการฟงและดูสื่อรูปแบบตาง ๆ 
อยางมีวิจารณญาณ 

๓. แสดงทัศนะจากการฟงและดู
สื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
วิจารณญาณ 

๓. แสดงทัศนะจากการฟงและดู
สื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
วิจารณญาณ 

๓. แสดงทัศนะจากการฟงและ 
ดูสื่อรูปแบบตาง ๆ อยางมี
วิจารณญาณ 

๒. สามารถพูดนําเสนอความรู 
ความคิด การวิเคราะห และการ
ประเมินเรื่องราวตาง ๆ  พูดเชญิชวน 

๑. พูดนําเสนอการวิเคราะห การ
ประเมินเรื่องราวตาง ๆ และพูด
ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

๑. พูดนําเสนอความรู ความคิด 
พูดเชิญชวน อวยพร ไดอยาง
เหมาะสม มีเหตุผล 

๑. พูดนําเสนอการวิเคราะห การ
ประเมินเรื่องราวตาง ๆ และพูด 
ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
มีเหตุผล อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ    

ไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล  
ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน นาฟง
ตามหลักการพูด มีมารยาท 
การฟง การดู  และการพูด 

  
๒. ใชภาษาถูกตอง ชัดเจนนาฟง
ตามหลักการพูด 

๒. ใชภาษาถกูตอง ชัดเจนนาฟง
ตามหลักการพูด 

๒. ใชภาษาถกูตอง ชัดเจนนาฟง
ตามหลักการพูด 

๓. มีมารยาทการฟง การดู 
และการพูด 

๓. มีมารยาทการฟง การดู และ
การพูด 

๓. มีมารยาทการฟง การดู และ
การพูด 
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สาระที่ ๔ :  หลักการใชภาษา 
มาตรฐาน ท ๔.๑ :  เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา 
                               และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. เขาใจการสรางคําไทยตาม
หลักเกณฑของภาษา 

๑. เขาใจการสรางคําไทยตาม
หลักเกณฑของภาษา 

๑. เขาใจการสรางคําไทยตาม
หลักเกณฑของภาษา 

๑. เขาใจการสรางคําไทยตาม
หลักเกณฑของภาษา 

๒. สามารถใชประโยคสามัญและ
ประโยคซับซอนในการสื่อสารได
ชัดเจนและสละสลวย 

๒. ใชประโยคสามัญและประโยค
ซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจน 

๒. ใชประโยคสามัญและประโยค
ซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจน
และสละสลวย 

๒. ใชประโยคสามัญและประโยค
ซับซอนยิ่งขึ้นในการสื่อสารได
ชัดเจนและสละสลวย 

๓. สามารถใชภาษาแสดง 
ความคิดเห็น สรางความเขาใจ 
โนมนาวใจ ปฏิเสธ เจรจาตอรอง
ดวยภาษาและกิริยาทาทางที่สุภาพ 
ใชคําราชาศัพทไดถูกตองตาม
ฐานะของบุคคล คิดไตรตรองและ
ลําดับความคดิกอนพูดและเขียน 

๑. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
สรางความเขาใจ ดวยภาษาและ
กิริยาทาทางที่สุภาพ 

๑. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
สรางความเขาใจ โนมนาวใจ  
ดวยภาษาและกิริยาทาทางที่
สุภาพ 

๑. ใชภาษาแสดงความคิดเห็น 
สรางความเขาใจ โนมนาวใจ 
ปฏิเสธ เจรจาตอรองดวยภาษา 
และกิริยาทาทางที่สุภาพ  

๒. ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
ตามฐานะของบุคคล 

๒. ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
ตามฐานะของบุคคล 

๒. ใชคําราชาศัพทไดถูกตอง 
ตามฐานะของบุคคล 

๓. คิดไตรตรองและลําดับ
ความคิดกอนพูดและเขียน 

๓. คิดไตรตรองและลําดับความคิด
กอนพูดและเขียน 

๓. คิดไตรตรองและลําดับความคิด
กอนพูดและเขียน 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๔. เขาใจธรรมชาติของภาษา  ๑. เขาใจธรรมชาติของภาษา 
และการนําคําาษาตางประเทศ
มาใชในภาษาไทย 

๑. เขาใจธรรมชาติของภาษา และ
การนําคําภาษาตางประเทศมา
ใชในภาษาไทยทําใหภาษาไทย
มีวงคําศัพทเพิ่มขึ้น 

การนําคําภาษาตางประเทศมาใช
ในภาษาไทย ทําใหภาษาไทยมี
วงคาํศัพทเพิ่มขึ้นตามความเจริญ
ทางวิชาการและเทคโนโลย ี

๑. เขาใจธรรมชาติของภาษา และ
การนําคําภาษาตางประเทศมาใช
ในภาษาไทยทําใหภาษาไทยมีวง
คําศัพทเพิ่มขึน้ตามความเจริญทาง
วิชาการและเทคโนโลย ี

๕. สามารถแตงบทรอยกรอง
ประเภทกาพย กลอน และโคลง    
โดยแสดงความคิดเชิงสรางสรรค 

๑. แตงบทรอยกรองประเภท
กาพย กลอน และโคลง โดย
แสดงความคดิเชิงสรางสรรค 

๑. แตงบทรอยกรองประเภท
กาพย กลอน และโคลง โดย
แสดงความคดิเชิงสรางสรรค 

๑. แตงบทรอยกรองประเภทกาพย 
กลอน และโคลง โดยแสดงความคิด
เชิงสรางสรรค 

๖. สามารถรองเลนหรือถายทอด
เพลงพื้นบาน และบทกลอมเด็ก 

๑. รองเลนหรือถายทอด 
บทกลอมเด็กในทองถิ่นอยาง 
เห็นคุณคา 

๑. รองเลนหรือถายทอดเพลง
พื้นบาน และบทกลอมเด็กใน
ทองถิ่นอยางเห็นคุณคา ในทองถิ่นอยางเห็นคุณคา 

๑. รองเลนหรือถายทอดเพลง
พื้นบาน และบทกลอมเด็กในทองถิ่น
อยางเห็นคุณคา 

 
มาตรฐาน  ท ๔.๒ :  สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม   
                           อาชีพ สังคม และชีวติประจําวัน 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. สามารถใชทักษะทางภาษาใน 
การแสวงหาความรู ระดมความคิด 
การประชุม การวิเคราะห การประเมิน 

๑. ใชทักษะทางภาษาในการ 
แสวงหาความรู ระดมความคิด 
และการประชมุ 

๑. ใชทักษะทางภาษาในการ
แสวงหาความรู ระดมความคิด
การประชุม และการวเิคราะห 

๑. ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหา
ความรู ระดมความคิด การประชุม 
การวิเคราะห การประเมินการทํางาน 

การทํางาน และใชเทคโนโลย ี
การสื่อสารพัฒนาความรูและใช
ในชีวติประจําวัน 

๒. ใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาความรูและใชในชวีิต 

๒. ใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา
ความรูและใชในชีวติประจําวัน 

ประจําวัน 

๒. ใชเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา
ความรูและใชในชีวติประจําวัน 

๒. เขาใจระดับของภาษาทีเ่ปน
ทางการและภาษาที่ไมเปน
ทางการ และใชภาษาพูดและ
ภาษาเขียนไดถูกตองตาม
หลักการใชภาษา ใชภาษาใน
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ใน
การพัฒนาความรู เห็นคุณคา 
การใชตวัเลขไทย 

๑. เขาใจระดับของภาษาทีเ่ปน
ทางการและภาษาที่ไมเปนทางการ 

๑. ใชภาษาพดูและภาษาเขยีน 
ไดถูกตองตามหลักการใชภาษา 

๑. ใชภาษาพูดและภาษาเขยีน 
ไดถูกตองตามหลักการใชภาษา 

๒. ใชภาษาพดูและภาษาเขยีน
ไดถูกตองตามหลักการใชภาษา 

๒. ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ ในการพัฒนาความรู 

๒. ใชภาษาในกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ  ในการพฒันาความรู 

๓. เห็นคุณคาการใชตวัเลขไทย ๓. เห็นคุณคาการใชตวัเลขไทย 
 

๓. เห็นคุณคาการใชตัวเลขไทย 

๓. ใชภาษาอยางสรางสรรค เปน
ประโยชนตอสวนรวม และพัฒนา 

๑. ใชภาษาอยางสรางสรรค  
เปนประโยชนตอสวนรวม 

๑. ใชภาษาอยางสรางสรรค เปน
ประโยชนตอสวนรวมและพัฒนา 

๑. ใชภาษาอยางสรางสรรค เปน
ประโยชนตอสวนรวมและพัฒนา 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
ยกยองผูใชภาษาไทยอยางมี
คุณธรรมและวัฒนธรรมเขาใจ
การใชภาษาของกลุมบุคคลใน
วงการตาง ๆ ในสังคม 

 
 

บุคลิกภาพสอดคลองกับขนบ- บุคลิกภาพสอดคลองกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒. ยกยองผูใชภาษาไทยอยาง
มีคุณธรรมและวัฒนธรรม 

๒. ยกยองผูใชภาษาไทยอยางมี
คุณธรรมและวัฒนธรรม 

๒. ยกยองผูใชภาษาไทยอยางมี
คุณธรรมและวัฒนธรรม 

๓. เขาใจการใชภาษาของกลุม
บุคคลในวงการตาง ๆ ในสังคม 

๓. เขาใจการใชภาษาของกลุม
บุคคลในวงการตาง ๆ ในสังคม 

๓. เขาใจการใชภาษาของกลุม
บุคคลในวงการตาง ๆ ในสงัคม 

 
สาระที่ ๕ :  วรรณคดแีละวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ :  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา และนาํมาประยุกตใชในชวีิตจริง 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

๑. สามารถอานบทกวีนิพนธ 
ประเภท กลอน โคลง กาพย  

๑. อานบทกวนีิพนธ ประเภท 
กลอน โคลง กาพย บทละคร  
บทกวีรวมสมัย และวรรณกรรม
ประเภท เรื่องสั้น สารคดี บนัทึก 
และเลือกอานไดตรงจุดประสงค 

๑. อานบทกวนีิพนธ ประเภท 
กลอน โคลง กาพย บทละคร 
และวรรณกรรมประเภท นวนิยาย
สารคดี บทความ พงศาวดาร และ
เลือกอานไดตรงจุดประสงคของ 

บทละคร บทกวีรวมสมัย และ
อานไดตรงจุดประสงคของการ
อาน ใชหลักการพินิจคุณคาของ 

๑. อานบทกวนีิพนธ ประเภท 
กลอน โคลง กาพย บทละคร 
และวรรณกรรมประเภท นวนิยาย 
สารคดี บันทึก บทความ พงศาวดาร 
และเลือกอานไดตรงจุดประสงค 
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 312)  

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

วรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณา
คุณคาทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา 
และคุณคาทางสังคม และนําไปใช 
ในชีวติจริง 

ของการอาน 
๒. ใชหลักการพินิจคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณา
คุณคาทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา
และคุณคาทางสังคม  

การอาน 
๒. ใชหลักการพินิจคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณา
คุณคาทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา
และคณุคาทางสังคม และนําไปใช 
ในชีวติจริง 

ของการอาน 
๒. ใชหลักการพินิจคุณคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณา
คุณคาทั้งดานวรรณศิลป เนื้อหา
และคุณคาทางสังคม และนําไปใช 
ในชีวติจริง 
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แนวทางการตรวจสอบการเขียนคาํอธิบายรายวิชา 
   จากแบบฝกหัดการเขียนคําอธิบายรายวิชาขางตน นักศึกษาอาจตรวจสอบความ
ถูกตองโดยใชแบบประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

แบบประเมินตนเอง 
การเขียนคําอธิบายรายวชิา (Course description) 

 
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  หนารายการที่นักศึกษาปฏบิัติแลว 
 
........... ๑. เขียนชื่อกลุมสาระการเรียนรู ชั้นเรียน ปการศึกษา 
........... ๒. เขียนชื่อรหัสวิชา และชือ่รายวิชาวชิา 

๓. เขียนจํานวนชัว่โมงตลอดป และจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห ........... 
........... ๔. เขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปโดยเรียงลําดับขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ... 
........... ๕. จัดกลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปโดยเรียงตามพฤติกรรมการเรียน 
     ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ กระบวนการ (Performance or Process)  
     และดานเจตคติ (Attitude) หรือคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
........... ๖. รวมผลการเรียนรูที่คาดหวังในลักษณะเดียวกันไวดวยกัน เชน เขาใจ ... ใช... 
........... ๗. เขียนสาระการเรียนรูถูกตอง (ขึ้นตนดวยคํากริยาทีแ่สดงพฤติกรรมการเรียนรู 
     เชน เขาใจ เปรียบเทยีบ ใช เขียน มี ฯลฯ) 
........... ๘. ระบุสาระการเรียนรู (เน้ือหาของรายวิชา) ครบทั้ง ๕ สาระ 
........... ๙. เขียนสาระการเรียนรูถูกตอง (ไมขึ้นตนสาระการเรียนรูดวยคํากริยา) 
........... ๑๐. ภาษาที่ใชเขียนมีความกระชับ เขาใจงาย สะกดการันตถูกตอง 
  
  
  
  

 
 

                                                                      
 
                                                                                                                                

TL 412 (TL 312)                                                                                                             27 



บรรณานุกรม 
 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๔). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
  ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
___________. (๒๕๔๖). การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตร 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ ดวนมาก  
  ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๒๓๙๓ ลงวนัที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการใช 
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