
 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 

 

 สาระท่ี ๑ การอาน 

มฐ. ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ – ๘ 

๑. อานออกเสียงบทรอยแกว 

และบทรอยกรองไดถูกตอง 

๒. จับใจความสําคัญสรุป

ความและอธิบารายละเอียด

จากเรื่องที่อาน 

๓.เขียนผังความคิดเพ่ือแสดง 

ความเขาใจในบทเรียนตางๆ 

ที่อาน 

๔.อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

และขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่

อาน 

การใชกระบวนการอาน

วิเคราะหและประเมิน

คุณคาเพ่ือนาไปใช

แกปญหาในชีวิตและมี

นิสัยรักการอาน 

๑. อานไดถูกตองตาม

หลักการอาน (ม.๒/๑) 

๒. จับใจความสําคัญสรุป

ความและอธิบายรายละเอียด 

โดยเขียนแผนผังความคิด 

(ม.๒/๒, ม.๒/๓) 

๓. วิเคราะหและจําแนก

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจาก

เรื่องที่อานอยาสมเหตุสมผล

และแสดงความคิดเห็นขอโต 

แยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

(ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖) 

๑. Reading (อานออก) 

๒. (W)Riting (เขียนได) 

 

๑. Critical Thinking and 

Problem Solving 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 

 ๒. Creativity and 

Innovation  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม)

๓.  Collaboration, 

Teamwork and Leadership 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

ความรวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา) 
 

๔.๑. ความยืดหยุนและ

การปรับตัว (Flexibility 

and Adaptibility) 

๔.๒. การริเริ่มสรางสรรค

และกํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

 

๑. คุณลักษณะดานการทํางาน 

ไดแก การปรับตัวและความเปนผูนํา 

๒. คุณลักษณะดานการเรียนรู   

ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบ 

การเรียนรูของตนเอง 

๓. คุณลักษณะดานศีลธรรม      

ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความซื่อสัตย  

สํานึกพลเมือง 

 



 

 

สาระที ่๑ การอาน 

มฐ. ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

๕. วิเคราะหและจําแนก

ขอเท็จจริงขอมูลสนับสนุน

และขอคิดเห็นจากบทความ 

ที่อาน  

๖. ระบุขอสังเกตการชวนเช่ือ 

การโนมนาว หรือความ

สมเหตุสมผลของงานเขียน  

๗. อานหนังสือ บทความหรือ

คําประพันธอยางหลากหลาย

และประเมินคุณคาหรือ

แนวคิดที่ไดจากการอานเพ่ือ 

นําไปใชแกปญหาในชีวิต  

๘. มีมารยาทในการอาน  

 ๔. สังเกตและอานหนังสือ 

บทความหรือคําประพันธอยาง

หลากหลายและประเมินคุณคา 

หรือแนวคิดที่ไดจากการอาน

เพ่ือนาไปใชแกปญหาในชีวิต  

(ม.๒/๖,ม.๒/๗)  

๕. Communications, 

Information, and Media 

Literacy 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การสื่อสารสารสนเทศและ

รูเทาทันสื่อ) 

 

  

 

 

 

 



 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 

 

 สาระท่ี ๒ การเขียน  

มฐ. ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา  

อยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ –๘  

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง

บรรทัด  

๒.เขียนบรรยายและพรรณนา  

๓. เขียนเรียงความ  

๔. เขียนยอความ  

๕. เขียนรายงานการศึกษา

คนควา  

๖. เขียนจดหมายกิจธุระ  

๗. เขียนวิเคราะห วิจารณ 

และแสดงความรู ความ

คิดเห็น หรือโตแยงในเรื่องที่

อานอยางมีเหตุผล  

๘. มีมารยาทในการเขียน  

ใชกระบวนการเขียน

สื่อสารเขียนเรียงความ 

ยอความ และเขียน

เรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ แสดงความรู 

โดยใชขอมูสารสนเทศ

อยางมีเหตุผลและมี

มารยาทในการเขียน  

 

๑. คัดลายมือและเขียน

เรียงความเกี่ยวกับ

ประสบการณ  

(ม.๒/๑, ม.๒/๓)  

๒. เขียนบรรยายและ

พรรณนา (ม.๒/๒)  

๓. เขียนยอความ เขียน

วิเคราะห วิจารณอยางมี

เหตุผล จากสื่อตาง ๆ  

(ม.๒/๔, ม.๒/๗)  

๔. เขียนรายงาน โครงงาน

จากการศึกษาคนควา  

(ม.๒/๕)  

๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 

(ม.๒/๖)  

๑. Reading (อานออก) 

๒. (W)Riting (เขียนได) 
 

๑. Critical Thinking and 

Problem Solving 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 

 ๒. Creativity and 

Innovation  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการ

สรางสรรค และนวัตกรรม)

๓.  Collaboration, 

Teamwork and Leadership 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

ความรวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา) 

๔.๑. ความยืดหยุนและ

การปรับตัว (Flexibility 

and Adaptibility) 

๔.๒. การริเริ่มสรางสรรค

และกํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

๔.๔.การเปนผูสรางผลงาน 

หรือผลผลิตและความ

รับผิดชอบเช่ือถือได 

(Productivity and 

Accountability) 

 

๑. คุณลักษณะดานการทํางาน 

ไดแก การปรับตัวและความเปนผูนํา 

๒. คุณลักษณะดานการเรียนรู   

ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบ 

การเรียนรูของตนเอง 

๓. คุณลักษณะดานศีลธรรม      

ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความซื่อสัตย  

สํานึกพลเมือง 

 

 



 

 

 

สาระที ่๒ การเขียน  

มฐ. ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา  

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๕. Communications, 

Information, and Media 

Literacy 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การสื่อสารสารสนเทศและ

รูเทาทันสื่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 

 

 สาระที ่๓ การฟง การดูและการพูด  

มฐท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิดและความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑-๖  

๑. พูดสรุปใจความสําคัญ

ของเรื่องที่ฟงและดู  

๒. วิเคราะหขอเท็จจริงขอคิด 

เห็นและความนาเช่ือถือของ

ขาวสารจากสื่อตางๆ  

๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่อง

ที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล 

เพ่ือนาขอคิดมาประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิต  

๔. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรง

ตามวัตถุประสงค  

๕. พูดรายงานเรื่องหรือ

ประเด็นที่ศึกษาคนควา  

๖. มีมารยาทในการฟง  

การดูและการพูด  

วิเคราะหขอเท็จจริงและ 

ความนาเช่ือถือจากการฟง 

การดู การพูดและแสดง

ความรูสึกในโอกาสตางๆ

อยางมีวิจารณญาณและ

สรางสรรค  

๑. พูดสรุปความจากเรื่อง

ที่ฟงและดู (ม.๒/๑)  

๒. วิเคราะห วิจารณ  

แยกขอเท็จจริงขอคิดเห็น 

จากเรื่องที่ฟงและดูอยาง 

มีเหตุผลเพ่ือนํามาประยุกต 

ใชในการดาเนินชีวิต  

(ม.๒/๒, ม.๒/๓)  

๓. พูดในโอกาสตางๆ ตาม

วัตถุประสงค(ม.๒/๔)  

๔. พูดรายงานจากการ

คนควาจากแหลง เรียนรู 

(ม.๒/๕) 

๑. Reading (อานออก) 

๒. (W)Riting (เขียนได) 
 

๑. Critical Thinking and 

Problem Solving 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา) 

 ๒. Creativity and Innovation  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการ

สรางสรรคและนวัตกรรม)

๓.  Collaboration, 

Teamwork and Leadership 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปนทีมและ

ภาวะผูนํา) 

๔.๑. ความยืดหยุนและ

การปรับตัว (Flexibility 

and Adaptibility) 

๔.๒. การริเริ่มสรางสรรค

และกํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

๔.๓. ทักษะสังคมและ

สังคมขามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-

Cultural Skills) 

๔.๕. ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ (Leadership  

and Responsibility) 

 

๑. คุณลักษณะดานการทํางาน 

ไดแก การปรับตัวและความ

เปนผูนํา 

๒. คุณลักษณะดานการเรียนรู   

ไดแก การช้ีนําตนเอง การ

ตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

๓. คุณลักษณะดานศีลธรรม      

ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความ

ซื่อสัตย  สํานึกพลเมือง 

 

 

 



 

 

สาระที ่๓ การฟง การดูและการพูด  

มฐท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิดและความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๕. Communications, 

Information, and Media 

Literacy 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การสื่อสารสารสนเทศ และ

รูเทาทันสื่อ) 

 ๖. Computing and ICT 

Literacy  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 

 

สาระที ่๔ หลักการใชภาษาไทย  

มฐท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ   

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ – ๕  

๑.สรางคําในภาษาไทย  

๒. วิเคราะหโครงสราง

ประโยคสามัญ ประโยครวม 

และประโยคซอน  

๓. แตงบทรอยกรอง  

๔. ใชคําราชาศัพท  

๕. รวบรวมและอธิบาย

ความหมายของคําภาษาตาง 

ประเทศที่ใชในภาษาไทย  

 

หลักภาษาไทยและการ

เปลี่ยนแปลงของภาษา  

 

๑. สรางคําในภาษาไทย 

(ม.๑/๑)  

๒. วิเคราะหโครงสราง

ของประโยค (ม.๑/๒)  

๓.แตงคําประพันธ

ประเภทกลอนสุภาพ  

(ม.๒/๓)  

๔.ใชคําราชาศัพท  

(ม.๒/๔)  

๕. วิเคราะหและรวบรวม 

คําศัพทภาษาตางประเทศ 

ที่ใชในภาษาไทย 

 (ม.๒/๕)  

๑. Reading (อานออก) 

๒. (W)Riting (เขียนได) 

 

๑. Critical Thinking and 

Problem Solving 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา) 

 ๒. Creativity and Innovation  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการ

สรางสรรคและนวัตกรรม)

๓.  Collaboration, 

Teamwork and Leadership 

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปนทีมและ

ภาวะผูนํา) 

 

๔.๑. ความยืดหยุนและการ

ปรับตัว (Flexibility and 

Adaptibility) 

๔.๓. ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) 

๔.๔. การเปนผูสรางผลงาน

หรือผลผลิตและความรับผิด 

ชอบเช่ือถือได (Productivity 

and Accountability) 

 

๑. คุณลักษณะดานการทํางาน 

ไดแก การปรับตัวและความ

เปนผูนํา 

๒. คุณลักษณะดานการเรียนรู   

ไดแก การช้ีนําตนเอง การ

ตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

๓. คุณลักษณะดานศีลธรรม      

ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความ

ซื่อสัตย  สํานึกพลเมือง 

 

 

 



 

 

สาระที ่๔ หลักการใชภาษาไทย  

มฐท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ   
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๔.  Cross-cultural 

Understanding  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานความ

เขาใจความตางวัฒนธรรม  

ตางกระบวนทัศน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่๒ 

 

สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  

มฐท ๕.๑ เขาใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง   
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวช้ีวัด ๑ –๕  

๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและ  

วรรณกรรมที่อานในระดับ 

ที่ยากขึ้น 

๒. วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี วรรณกรรมรวมทั้ง

วรรณกรรมทองถิ่นที่อาน 

พรอมยกเหตุผลประกอบ  

๓.อธิบายคุณคาของวรรณคดี 

และวรรณกรรมที่อาน  

๔. สรุปความรูและขอคิด

จากการอาน ไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง  

๕. ทองจําบทอาขยานตาม 

ที่กําหนดและบทรอยกรองที่

มีคุณคาตามความสนใจ  
 

วิเคราะหและวิจารณ

วรรณคดี วรรณกรรม 

รวมทั้งวรรณกรรมทองถิ่น 

บทรอยกรองและนําขอ 

คิดจากการอานไปใชใน

ชีวิตจริง  

 

๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดี

และวรรณกรรมที่อาน 

(ม.๒/๑)  

๒. วิเคราะหวรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อานพรอมยก

เหตุผลประกอบ(ม.๒/๒)  

๓.อธิบายคุณคาจากเรื่องที่

อาน (ม.๒/๓)  

๔. สรุปความรู ความคิด

จากเรื่องที่อาน(ม.๒/๔)  

๕. ทองจําบทอาขยานที่มี

คุณคาตามความสนใจ  

(ม.๒/๕)  

๑. Reading (อานออก) 

๒. (W)Riting (เขียนได) 

๑. Critical Thinking and 

Problem Solving 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และทักษะในการแกปญหา) 

๒. Creativity and 

Innovation  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดานการ

สรางสรรคและนวัตกรรม) 

๓.  Collaboration, 

Teamwork and Leadership  

(ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะดาน

ความรวมมือ การทํางานเปน

ทีมและภาวะผูนํา) 

 

๔.๑. ความยืดหยุนและ

การปรับตัว (Flexibility 

and Adaptibility) 

๔.๒. การริเริ่มสรางสรรค

และกํากับดูแลตนเองได 

(Initiative and Self-

Direction) 

๔.๓. ทักษะสังคมและ

สังคมขามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-

Cultural Skills) 

๔.๕. ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ (Leadership 

and Responsibility) 

๑. คุณลักษณะดานการทํางาน 

ไดแก การปรับตัวและความเปนผูนํา 

๒. คุณลักษณะดานการเรียนรู   

ไดแก การช้ีนําตนเอง การตรวจสอบ

การเรียนรูของตนเอง 

๓. คุณลักษณะดานศีลธรรม      

ไดแก ความเคารพผูอ่ืน ความซื่อสัตย  

สํานึกพลเมือง 

 

 



 

 

สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  

มฐท ๕.๑ เขาใจวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง   
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core Skills) 

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๓R  ๗C ชีวิตและอาชีพ คุณลักษณะศตวรรษที่ ๒๑ 

   ๔.  Cross-cultural 

Understanding (ศตวรรษที่ 

๒๑ ทักษะดานความเขาใจ 

ความตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน) 

๗. Career and Learning 

Skills 

 (ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะอาชีพ 

และทักษะการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 


