
 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

32 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ท21201    การใช้ห้องสมุด 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรียนที ่ 1               เวลา   20   คาบ  จ านวน   0.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

  ศึกษากฎระเบียบ  วิธีการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด    ลักษณะและวิธีใช้
ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสาร 
 โดยใชก้ระบวนการศึกษา   ส ารวจ   สังเกต  การใชห้อ้งสมุด   การอ่าน   และการคน้หา 
สารนิเทศจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ  วธีิการแสวงหาความรู้  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนและชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม     
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ใชบ้ริการแหล่งการเรียนรู้  และหอ้งสมุดเพื่อการศึกษาคน้ควา้ได ้

 2.  ปฏิบติัตามระเบียบการใช ้ หอ้งสมุดได ้

 3.  อธิบายลกัษณะและวธีิการใชท้รัพยากรสารนิเทศได้ 
 4.  คน้หาความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสารท่ีตอ้งการจากทรัพยากรสารนิเทศได ้

 

รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

33 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ท21202    การใช้ห้องสมุด 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคเรียนที ่ 2               เวลา   20   คาบ  จ านวน   0.5  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือ   การจดัเรียงหนงัสือบนชั้น   และการใชเ้คร่ืองมือ 
สืบคน้สารนิเทศภายในหอ้งสมุด 
 โดยใชก้ระบวนการศึกษา   ส ารวจ   สังเกต  การใชห้อ้งสมุด   และการฝึกทกัษะใชเ้คร่ืองมือ 
สืบคน้สารนิเทศภายในหอ้งสมุด 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความเขา้ใจ    วธีิการแสวงหาความรู้    การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนและชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณธรรม  จริยธรรม     
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  อธิบายประเภทและลกัษณะของหนงัสือได ้

 2.  เลือกอ่านสารนิเทศท่ีมีประโยชน์ได ้

 3.  อธิบายระบบการจดัหมวดหมู่หนงัสือได ้

 4.  บอกเลขหมู่ของหนงัสือท่ีตอ้งการคน้หาได ้

 5.  คน้หาหนงัสือภายในหอ้งสมุดได ้
 6.  อธิบายวธีิสืบคน้สารนิเทศในหอ้งสมุดได้ 
 7.  สืบคน้สารนิเทศท่ีตอ้งการได ้

 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

34 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ท22201    เสริมทกัษะภาษาไทย 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2     ภาคเรียนที ่ 1  เวลา   40   คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาหลกัการฟัง    เพื่อจบัใจความส าคญั  สรุปความ  สามารถอธิบายรายละเอียด  วิเคราะห์และ
จ าแนกขอ้เทจ็จริงจากเร่ืองท่ีไดฟั้งอยา่งมีเหตุผล และมีมารยาทในการฟัง 
 ศึกษาหลกัการเขียนร้อยแกว้  บทบรรยาย   เขียนเรียงความ  เขียนพรรณนา  เขียนนิทาน  เร่ืองสั้น 
เขียนเร่ืองแต่งเองตามจินตนาการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย ์ กลอน  โคลง  ไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
ฉนัทลกัษณ์  และมีมารยาทในการเขียน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนบอกหลกัการอ่านร้อยแกว้ และอ่านไดถู้กตอ้งชดัเจนเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

2.  นกัเรียนมีมารยาทในการอ่าน 
3.  นกัเรียนบอกหลกัการเขียนร้อยแกว้และเขียนค าขวญั เขียนแสดงความคิดเห็น 
     เขียนเรียงความได ้
4.  นกัเรียนบอกหลกัการเขียนร้อยกรองและแต่งค าประพนัธ์ประเภทกาพยแ์ละกลอนไดถู้กตอ้ง 
     ตามฉนัทลกัษณ์ 
5.  นกัเรียนมีมารยาทในการเขียน 
6.  นกัเรียนบอกหลกัการฟัง จบัใจความส าคญั สรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง 
7.  นกัเรียนมีมารยาทในการฟัง 
8.  นกัเรียนบอกหลกัการพดู  พดูแนะน าตนเอง พดูเล่าประสบการณ์  พดูอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ได ้
     ถูกตอ้งชดัเจน เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีพดู 

             9.  นกัเรียนมีมารยาทในการพดู 
 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

35 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ท22202    เสริมทักษะภาษาไทย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2     ภาคเรียนที ่ 2          เวลา   40   คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาหลกัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้  ร้อยกรอง  ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน  ตามท่วงท านอง และจงัหวะลีลา  
อารมณ์เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีอ่าน และมีมารยาทในการอ่าน 
 ศึกษาหลกัการพูดประเภทต่าง ๆ  เช่น  บุคลิกท่าทาง  การใชเ้สียง  ส าเนียง  การใช้ภาษา และอ่ืน ๆ   
สามารถเล่าประวติัตนเอง     เล่านิทาน  เล่าประสบการณ์    เล่าเร่ืองแต่งเอง    พูดสดุดี  อวยพร  โอวาท  
สุนทรพจน์   ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน   สามารถวจิารณ์การพดูไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ และมีมารยาทในการพดู 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนบอกหลกัการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ได ้
2.  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง มีท่วงท านอง ลีลา จงัหวะ  อารมณ์   
      เหมาะกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
3.  นกัเรียนบอกหลกัการเขียนบรรยาย  บทพรรณนา และเขียนบทบรรยาย  บทพรรณนา  
     เขียนนิทาน  เขียนเร่ืองจากจินตนาการได ้ 
4.  นกัเรียนแต่งโคลงส่ีสุภาพไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   
5.  นกัเรียนสามารถพดูอธิบายรายละเอียด  พดูวเิคราะห์  พดูจ าแนกขอ้เทจ็จริงจากเร่ืองท่ีฟังได้ 
     อยา่งมีเหตุผล 
6.  นกัเรียนบอกหลกัการพดูสดุดี  พดูสุนทรพจน์  และสามารถพดูไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง เหมาะสม 
     ตามหลกัการพดู  
7.  นกัเรียนสามารถวิจารณ์การพดูไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 

รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

36 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ท23201    ความเรียงข้ันสูง 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3     ภาคเรียนที ่ 2           เวลา   20   คาบ        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา   และฝึกกระบวนการคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ   เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจจากสาระการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม   การถ่ายทอด / ส่ือความหมาย   แนวคิดและขอ้มูล   ลกัษณะเป็น
ความเรียงทางวิชาการ   การเขียนโครงร่าง   การเขียนค าน า   เน้ือเร่ือง   และสรุป   การเขียนเรียบเรียง   
เช่ือมโยงอยา่งเป็นขั้นตอน   สมเหตุสมผล   สละสลวย   ใชค้  าส าหรับการเขียนผลงานจ านวน  4,000  พนัค า 
 เน้นกระบวนการศึกษา   ค้นคว้า   ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
กระบวนการโตแ้ยง้   และสนบัสนุนอยา่งเป็นเหตุเป็นผล    

เพื่อให้มีความรู้   ความเขา้ใจในกระบวนการศึกษา   คน้ควา้ท่ีเหมาะสม   มีความคิดสร้างสรรค ์  มี
การคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์   มีวธีิการในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูงได ้
 2. มีความรู้   ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์   องคป์ระกอบและวธีิการเขียนความเรียงขั้นสูง 
 3. เลือกใชท้รัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในการคน้ควา้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   เหมาะสม 

 4. เขียนโครงเร่ืองได ้
 5. เขียนอา้งอิงและบรรณานุกรมได ้

 6. เขียนความเรียงขั้นสูงได ้
 7. มีมารยาทในการเขียน 

 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้ 
 


