
โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๑        รายวิชาประวัติวรรณคดี ท ๓๑๒๐๓ 
จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา ๖๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 
๑. วรรณคดีสมัยสุโขทัย - การอ่านตีความ วรรณคดีสมัยสุโขทัยตาม

หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
- การแปลความ วรรณคดีสมัยสุโขทัยตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีสมัยสุโขทัย
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๑๐  

๒. วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนต้น 

- การอ่านตีความวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
 - การแปลความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนต้นตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๑๐  

สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ 
 
 

-  วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
-  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 

๒๐  

๓. วรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนปลาย 

- การอ่านตีความวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
- การ แปลความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
สมัยอยุธยาตอนปลายตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น 

๒๐  

๔. วรรณคดีสมัยธนบุรี - การอ่านตีความ แปลความ วรรณคดีสมัยธนบุรี
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีสมัยธนบุรี
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๑๐  

๕. วรรณคดี 
สมัยรัตนโกสินทร์  
 

- การอ่านตีความ แปลความ วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
- การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

๑๐  

 
สอบปลาย 

ภาคเรียนที่ ๑ 

-  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
-  วรรณคดีสมัยธนบุรี 
-  วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์  

๒๐  

 รวม ๑๐๐  
 



 

โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    ภาคเรียนที่ ๒       รายวิชาการแต่งค าประพันธ์  ท ๓๒๒๐๗                  
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  เวลา ๔๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 
การแต่งค าประพันธ์ประเภท
ร่าย 

ค าประพันธ์ประเภทร่าย ๑๐  

การแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ 

ค าประพันธ์ประเภทกาพย์  ๒๐  

สอบกลางภาคเรียน -ค าประพันธ์ประเภทร่าย 

-ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ 

๒๐  

การแต่งค าประพันธ์ประเภท
กลอน 

ค าประพันธ์ประเภทกลอน ๑๐  

การแต่งค าประพันธ์ประเภท
โคลง 

ค าประพันธ์ประเภทโคลง ๑๐  

การแต่งค าประพันธ์ประเภท
ฉันท์ 

ค าประพันธ์ประเภทฉันท์ ๑๐  

สอบปลายภาค -ค าประพันธ์ประเภทกลอน 

-ค าประพันธ์ประเภทโคลง 

-ค าประพันธ์ประเภทฉันท์ 

๒๐  

รวม ๑๐๐ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๑      รายวิชาการพินิจวรรณคดีมรดกเฉพาะเร่ือง ท ๓๒๒๐๓                                                                                        
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  เวลา ๔๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 
หน่วย 

การเรียนรู ้
เรื่อง คะแนน  หมายเหตุ 

 
๑. เข้าใจวรรณคดี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพินิจวรรณคดีมรดก ๕  
๒. บารมีในเวสสันดร - การพินิจมหาเวสสันดรชาดก ๔ กัณฑ์ คือ 

กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์มหาพน  
และกัณฑ์มัทรี 

๑๕  

สอบกลางภาค - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพินิจวรรณคดี
มรดก 

- การพินิจมหาเวสสันดรชาดก ๔ กัณฑ์ คือ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์มหาพน 
และกัณฑ์มัทรี 

๒๐  

๓. สุนทรภู่ครูกว ี การพินิจนิราศเมืองแกลง ๑๐  
๔. เจดีย์มีประวัติ การพินิจนิราศภูเขาทอง ๑๐  
๕. ร้อยรัดค าฉันท์ การพินิจสามัคคีเภทค าฉันท์ ๑๐  
๖. วรรณคดีมีประโยชน์ น าความรู้ด้านวรรณศิลป์ สภาพสังคม และ

แนวคิดจากวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ 
๑๐  

สอบปลายภาค - การพินิจนิราศเมืองแกลง 

- การพินิจนิราศภูเขาทอง 

- การพินิจสามัคคีเภทค าฉันท์ 

- การน าความรู้ด้านสภาพสังคม ค่านิยม 
วัฒนธรรม แนวคิด ฯลฯ ที่ปรากฏใน
วรรณคดีมาประยุกต์ใช้ 
 

 
๒๐ 

 
 

รวม ๑๐๐  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    ภาคเรียนที่ ๒       รายวิชา พูดอย่างมืออาชีพรหัส   ท ๓๒๒๐๘                                                                                       
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  เวลา ๔๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมายเหตุ 

๑. รอบรู้เรื่องการพูด -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการพูด 
-ผลสัมฤทธิ์ของการพูด 

๑๐  

๒. พูดกระจ่างอย่างมี
ศาสตร์และศิลป์ 

-ศึกษาศาสตร์การพูด 
-ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปะการพูด 

๑๐  

๓. พูดเสนาะเหมาะ
กาลเทศะ 

-การพูดกับกาลเทศะ 
-ประเภทการพูดตามกาลเทศะ 

๑๐  

 
 

สอบกลางภาค 

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวการพูด 
-ผลสัมฤทธิ์ของการพูด 
-ศึกษาศาสตร์การพูด 
-ศึกษาและวิเคราะห์ศิลปะการพูด 
-การพูดกับกาลเทศะ 
-ประเภทการพูดตามกาลเทศะ 

 
๒๐ 

 
 

๕. พูดงามตามโอกาส -ความรู้เพื่อการพูดในโอกาสในโอกาสต่าง ๆ 
-การพูดในโอกาสที่เป็นทางการ 

๑๐  

๖. ภาษากับอาชีพ -ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างภาษากับอาชีพ ๑๐  
๗. พูดเก่งเล็งเห็น
อาชีพ 

-ศึกษาและเขียนบทการพูดในงานอาชีพ 
-ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษากับ
อาชีพ 

๑๐  

 
 

สอบปลายภาค 

-ความรู้เพื่อการพูดในโอกาสในโอกาสต่าง ๆ 
-การพูดในโอกาสที่เป็นทางการ 
-ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างภาษากับอาชีพ 
-ศึกษาและเขียนบทการพูดในงานอาชีพ 
-ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษากับ
อาชีพ 
 

 
๒๐ 

 
 

รวม ๑๐๐  
 
 



 

 

โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๑       รายวิชา หลักภาษา  ท ๓๓๒๐๕                                                                                     
จ านวน ๑ หน่วยกิต  เวลา ๔๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

   

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง 

คะแนน หมายเหตุ 

๑. ธรรมชาติของภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

- เรียนรู้ธรรมชาติของภาษา  
- ความส าคัญของภาษา 

๑๐  

๒. สะกดค าไทย - เรียนรู้การเขียนสะกดค า 
- ลักษณะของพยางค์ในภาษาไทย  
- ลักษณะของค าท่ีใช้ในภาษาไทย 

๑๐  

๓. การสร้างค าใน
ภาษาไทย 

- เรียนรู้เรื่องค ามูล  
- การสร้างค าในภาษาไทย 
- ลักษณะและหน้าที่ของค า และลักษณะและหน้าที่
ของกลุ่มค า 

๑๐  

 
 
 

สอบกลางภาค 

- ธรรมชาติของภาษา และความส าคัญของภาษา 
- การเขียนสะกดค า 
- ลักษณะของพยางค์และค าในภาษาไทย 
- ค ามูล 
- การสร้างค าในภาษาไทย 
- ลักษณะและหน้าที่ของค าและกลุ่มค า 

๒๐  

๔. ประโยค - ศึกษาโครงสร้างของประโยค   
- ชนิดของประโยคและประโยคที่มีความซับซ้อน 

๑๕  

๕. การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร 

- ศึกษาการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันให้
สัมฤทธิ์ผล  

๑๕  

 
 

สอบปลายภาค 

- โครงสร้างของประโยค 
-  ชนิดของประโยค 
-  ประโยคที่มีความซับซ้อน 
- การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันให้สัมฤทธิ์
ผล 

๒๐  

รวม ๑๐๐  
 
 



 
โครงการสอน วิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    ภาคเรียนที่ ๒      รายวิชา Extra Thai 
จ านวน - หน่วยกิต  เวลา ๒๐ ชั่วโมง      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง 

คะแนน หมายเหตุ 

๑. การใช้ภาษา                
ในการเขียน 

- เรียนรู้การใช้ค าและส านวนให้ตรงตามความหมาย
และหน้าที่ 

-ระดับของภาษา 
-การสร้างประโยค 

๑๐  

๒. การเขียนย่อหน้า - การเขียนย่อหน้า ๑๐  
๓. เขียนแจ้งแถลงไข - เขียนประกาศ 

- การเขียนแจ้งความ 
- การเขียนแถลงการณ์ 

๑๐  

 
 
 

สอบกลางภาค 

- เรียนรู้การใช้ค าและส านวนให้ตรงตามความหมาย
และหน้าที่ 

-ระดับของภาษา 
-การสร้างประโยค 
- การเขียนย่อหน้า 
- เขียนประกาศ 
- การเขียนแจ้งความ 
- การเขียนแถลงการณ์ 

๒๐  

๔. การเขียนสื่อสาร - ฝึกการเขียนบันทึก 
-การเขียนย่อความ 
-การเขียนเรียงความ 

๑๕  

๕. การเขียน             
โฆษณา 

-ฝึกใช้ภาษาโน้มน้าวอย่างสร้างสรรค์ ๑๕  

 
 

สอบปลายภาค 

- ฝึกการเขียนบันทึก 
-การเขียนย่อความ 
-การเขียนเรียง 
-ฝึกใช้ภาษาโน้มน้าวอย่างสร้างสรรค์ความ 

๒๐  

รวม ๑๐๐  
 


