
ชื่อเรื่อง/วิชา รายละเอียด ที่มา ระดับชั้น Link รายการ/ดาวนโหลด

ตอนที่ 1 การวิเคราะห

ความนาเชื่อถือจากการฟง 

ดูสื่อโฆษณาและขาวสาร

ประจําวันอยางมีเหตุผล

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน     วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

องคประกอบของสื่อโฆษณา และขาวสารประจําวัน 

ลักษณะของขอเท็จจริง และขอคิดเห็นของเรื่องที่ฟง 

และดูตัวอยางสื่อโฆษณา 

ตัวอยางขาวสารประจําวันที่นาเชื่อถือและไมนาเชื่อถือ 

มารยาทในการฟงและดู

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/jxN4l9yumLc

ตอนที่ 2 การสรุปความ

จับประเด็นสําคัญ

จากเรื่องที่ฟงและพูด

รูปแบบรายการ : บรรยาย                         

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

หลักการจับใจความสําคัญจากเรื่อง

ที่ฟงและดู ตัวอยางเรื่องที่ฟงและดู เชน 

การเลาเรื่องราวของนักพูดที่มีชื่อเสียง  

คลิปวิดีโอสารคดีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/H1xkUs8cfJ4

ตอนที่ 3 การอานในใจ

รูปแบบรายการ : บรรยาย                        

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

ความสําคัญของการอานในใจ หลักการอานในใจ 

บทบาทสมมุติเกี่ยวกับการอาน

ในใจ เชน แอบอานขอความทางไลน

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/q4PeRVs-XQQ

ตอนที่ 4 การเขียนและการอานกลอนสี่

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

แผนผังกลอนสี่ และกลอนสุภาพ 

ลักษณะคําประพันธในการแตงกลอนสี่ และกลอนสุภาพ 

ตัวอยางกลอนสี่ และกลอนสุภาพ

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/Y0D0PyLhyT4

ตอนที่ 5 การเขียนและการอาน

กลอนแปด

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน       วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

แผนผังกลอนแปด  หลักการอานกลอนแปด 

การสาธิตการอานกลอนแปด

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/_pesNnLYsR8

ตอนที่ 6 การเขียนและการอาน

โคลงสี่สุภาพ

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

แผนผังโคลงสี่สุภาพ หลักการอานโคลงสี่สุภาพ 

การสาธิตการอานโคลงสี่สุภาพ

   

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/Yu0Iqv9doV4

ตอนที่ 7 การเขียน การอานกาพยยานี 11 

และอินทรวิเชียรฉันท

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน       วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

การเขียน การอานกาพยยานี 11 และอินทรวิเชียรฉันท

   

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/sKFzEEDGAEo

ตอนที่ 8  การเขียนและการอาน

กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค 28

รูปแบบรายการ : บรรยาย                           

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน    วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

แผนผังกาพยฉบัง 16 หลักการอานกาพยฉบัง 16 

การสาธิตการอานกาพยฉบัง 16แผนผังกาพยสุรางคนางค 28 

หลักการอาน

กาพยสุรางคนางค 28 การสาธิตการอาน

กาพยสุรางคนางค 28

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/iPTujSnvxtQ

https://youtu.be/Y0D0PyLhyT4


ตอนที่ 9 การเขียนรอยแกว

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

ความสําคัญของการอานออกเสียงรอยแกว 

หลักการอานออกเสียงรอยแกว ตัวอยางบทความ สารคดี 

นิทาน คําปราศรัย คํากลาว

รายงาน ฯลฯ

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/ok3BMX8UHyo

ตอนที่ 10 การเขียนเรียงความและการเขียน

แผนภาพความคิด

รูปแบบรายการ : บรรยาย                           

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน       วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

หลักการเขียนแผนภาพความคิด 

ตัวอยางการเขียนแผนภาพความคิด ประโยชน

ของการเขียนแผนภาพความคิด หลักการเขียนเรียงความ 

หลักการเขียนอางอิงแหลงความรู

ในการเขียนรายงานการคนควา (บรรณานุกรม  เชิงอรรถ)

    

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/E-hE016S9bo

ตอนที่ 11 การเขียนยอความ

รูปแบบรายการ : บรรยาย                           

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน       วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

หลักการเขียนประวัติตนเอง 

ยอความขาว กรอกแบบรายการตางๆ ตัวอยาง

การเขียนประวัติตนเอง ยอความขาว กรอกแบบรายการตางๆ 

มารยาทในการเขียน การจดบันทึก

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/LDVuzjIwW18

ตอนที่ 12 พยางคและคํา

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของพยางค  และคํา  ตัวอยางของพยางค  และคํา  

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/J2hv6oV2vyw

ตอนที่ 13 วลีและประโยค

รูปแบบรายการ : บรรยาย                           

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของวลีและประโยค ตัวอยางของวลีและประโยค

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/3PvPp2WxpQY

ตอนที่ 14 เครื่องหมาย

วรรคตอนและอักษรยอ

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

เครื่องหมายวรรคตอน  ตัวอยาง

การเขียน และการอานเครื่องหมายวรรคตอน อักษรยอ 

ตัวอยางการเขียน และการอานอักษรยอ 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/DB88qw8rJHo

ตอนที่ 16 วรรณคดีและ

วรรณกรรมปจจุบัน

รูปแบบรายการ : บรรยาย                           

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทยขอบขายเนื้อหา 

วรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน  ความหมาย  ความแตกตาง 

คุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน ตัวอยางวรรณคดี  

วรรณกรรมปจจุบัน     

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/EdoGuMD1WRQ

ตอนที่ 15 การใชวรรณยุกต

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน      วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

การใชวรรณยุกต ตัวอยางการใชวรรณยุกต 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/dEb5K3dMOcw



ตอนที่ 17 การพูดนําเสนอความรู 

แสดงความคิดเห็น และสรางความเขาใจ

รูปแบบรายการ : บรรยาย                          

ผูดําเนินรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน     วิทยากร : 

จักรกฤษ  โยมพยอม   (ครูทอม คําไทย)ขอบขายเนื้อหา 

หลักการพูดนําเสนอความรู 

แสดงความคิดเห็น และสรางความเขาใจ

ตัวอยางการพูดนําเสนอความรู แสดงความคิดเห็น 

และสรางความเขาใจ มารยาทในการพูด

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/yT2Ut5dX6-A

ประโยคความซอน

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                 

วิทยากร : จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : กฤต ทรีแมนดาวน                

ขอบขายเนื้อหา  ชนิดหนาที่ของคํา พยางค วลี ประโยค 

                                                         

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/O-75ApXUiZY

หนาที่ของประโยค

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                   

วิทยากร : จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : กฤต ทรีแมนดาวน                 

ขอบขายเนื้อหา  ชนิดหนาที่ของคํา พยางค วลี ประโยค                                                      

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/hWoz4YC1VSg

การสรางคํา คํามูล 

คําประสม

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : กฤต ทรีแมนดาวน                

ขอบขายเนื้อหา  ชนิดหนาที่ของคํา พยางค วลี ประโยค

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/_XSwUYwnPp8

การสรางคํา คําซํ้า 

คําซอน 

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)

ผูรวมรายการ : กฤต ทรีแมนดาวน                 

ขอบขายเนื้อหา  ชนิดหนาที่ของคํา พยางค วลี ประโยค 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/4zTZrup1ZDc

การสรางคํา คําสมาส

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา               วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา  ชนิดหนาที่ของคํา พยางค วลี ประโยค

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/QUMfsIi4nWE

คํายืมและคําไทยแท ตอน 1

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา               วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                      ขอบขายเนื้อหา 

คํายืมและคําไทยแท

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/v33qYzC31qU

คํายืมและคําไทยแท ตอน 2

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย) 

ผูรวมรายการ :                                      ขอบขายเนื้อหา 

คํายืมและคําไทยแท

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/dPCm6mYGSyY

คํายืมและคําไทยแท ตอน 3

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :   สารัช  ลิ้มผาสุก (นองลีโอ)      

ขอบขายเนื้อหา คํายืมและคําไทยแท

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/e2ra6fzBN-w

การใชพจนานุกรม การสรางคํา 

คํามูล คําประสม

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :   สารัช  ลิ้มผาสุก (นองลีโอ)      

ขอบขายเนื้อหา  การใชพจนานุกรม

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/GaaZ_nePifo



 การอานพระนามในหลวงรัชกาลที่ 10 

และพระบรมวงศานุวงศ

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย) 

ผูรวมรายการ :  อนุโรจน  เกตุเลขา (นองเติรด Tillybird)

ขอบขายเนื้อหา การอานพระนามในหลวงรัชกาล

ที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/tfESIeGxv7Q

คําราชาศัพท

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา               วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : อนุโรจน  เกตุเลขา (นองเติรด Tillybird)          

ขอบขายเนื้อหา คําราชาศัพท ตัวอยางการใชคําราชาศัพท 

คําสุภาพ ตัวอยางการใชคําสุภาพ

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/LQdZQ8Z0lm8

การเขียนอีเมลเพื่อกิจธุระ

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา               วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : สารัช  ลิ้มผาสุก (นองลีโอ)       

ขอบขายเนื้อหา ความสําคัญของการเขียน 

การเขียนเพื่อการประกอบอาชีพ (การเขียนประวัติสวนตัวหรือ 

Resume การเขียนจดหมาย สมัครงานจดหมายธุรกิจ 

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธฯลฯ) 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/tX3UU2blNC4

โวหารภาพพจน 

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                   วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ : สารัช  ลิ้มผาสุก (นองลีโอ)          

ขอบขายเนื้อหา วรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน  

และวรรณกรรมทองถิ่น ความหมาย ความแตกตาง 

คุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถิ่น ตัวอยางวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน  

และวรรณกรรมทองถิ่น 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/7_Puc9uVdqU

รสวรรณคดีไทย  

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา             

วิทยากร : จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ : สารัช  ลิ้มผาสุก (นองลีโอ)        

ขอบขายเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถิ่น ความหมาย ความแตกตาง 

คุณคาของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถิ่น ตัวอยางวรรณคดี  

วรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรมทองถิ่น 

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/ZHItsU2TxpA

สํานวน สุภาษิต

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                   วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :  อนุโรจน  เกตุเลขา (นองเติรด Tillybird)         

ขอบขายเนื้อหา สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย ความหมาย 

ประเภท ตัวอยางการใชสํานวน สุภาษิต คําพังเพย

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/NYgyrCwDxyo

เพลงกลอมเด็ก

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ : อนุโรจน  เกตุเลขา (นองเติรด Tillybird)           

ขอบขายเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถิ่น ความหมาย ความแตกตาง คุณคา

ของวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น 

ตัวอยางวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/NCe4Iu80zCo



เพลงพื้นบาน

รูปแบบรายการ บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :  อนุโรจน  เกตุเลขา (นองเติรด Tillybird)       

ขอบขายเนื้อหา วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน 

และวรรณกรรมทองถิ่น ความหมาย ความแตกตาง คุณคา

ของวรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น 

ตัวอยางวรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน และวรรณกรรมทองถิ่น

สถานี

ETV
ม.ตน https://youtu.be/HDlRSWTq1rg

 เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 1   

หลักการจับใจความสําคัญ 

การใชวิจารณญาณในการรับสาร

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ : อนุรักษ  บุญเพิ่มพูล (คุณบอม)   

ขอบขายเนื้อหา ความหมายของการจับใจความ

สําคัญ หลักการจับใจความสําคัญ 

ความหมายและหลักการสรุปความ 

ความหมายและความแตกตางของขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

หลักการพิจารณา

ความนาเชื่อถือ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/gOjo7it1XXM

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 2  

การพูดในที่สาธารณะ

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)

ผูรวมรายการ : ธนภัทร  ศุภวรรณาวิวัฒน 

(คุณแจนโล) 

ขอบขายเนื้อหา การพูดในโอกาสตางๆ 

การพูดในที่ชุมชนการกลาวคําอวยพร (งานวันเกิด 

งานขึ้นบานใหม งานปใหม งานแตงงาน) 

การกลาวแสดงความยินดี (การเลื่อนตําแหนง 

การตอนรับสมาชิกใหมของ

ครอบครัว การตอนรับสมาชิกใหมของหนวยงาน )

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/KA9BY4jYcsg

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 3  การแปรความ 

การตีความ และการขยายความ

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา การอานแปลความ 

การอานตีความการอานขยายความ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/bzTxQZl6tog

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 4      

วิจารณญาณในการอาน

และการวิเคราะห

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา               วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา ความหมายของวิจารณญาณ

ในการอาน หลักการขั้นตอนการอานอยางมีวิจารณญาณ 

วิเคราะหความสมเหตุสมผล

ของเรื่องที่อานจากสื่อโซเซียลมีเดีย 

และสื่อสิ่งพิมพ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/dfY7aWcOBtI

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 5    การเขียน 

แผนภาพความคิด

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                  วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา แผนภาพความความคิด การเขียนเรียงความ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/Hy75jDJZ06Y

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 6           การเขียน 

จดหมายราชการ ธุรกิจ กิจธุระ

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :                                      ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของจดหมายราชการ 

จดหมายธุรกิจและจดหมายกิจธุระ องคประกอบ

ของจดหมายราชการ จดหมายธุรกิจและจดหมาย

กิจธุระ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/lX_lhKCk3js

https://youtu.be/gOjo7it1XXM
https://youtu.be/KA9BY4jYcsg
https://youtu.be/bzTxQZl6tog
https://youtu.be/dfY7aWcOBtI
https://youtu.be/Hy75jDJZ06Y
https://youtu.be/lX_lhKCk3js


เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 7           การเขียน 

จดหมายสมัครงาน

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา จดหมายสมัครงาน ใบประวัติยอ 

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/tHU7861P_QY

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 8        

หลักการใชภาษา พยางค คํา วลี ประโยค

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย) 

ผูรวมรายการ :                                      ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของพยางค คํา วลี และประโยค ประเภทของวลี 

และประโยค

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/w2pQ9TNZX6c

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 9       

หลักการใชภาษา ชนิดของประโยค

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา ชนิดของประโยค

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/VSt34U974j8

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 10              

คําราชาศัพท

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา คําราชาศัพท ความหมายของคําราชาศัพท 

ลักษณะของคําราชาศัพท

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/fFl7GwaBNCc

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 11     

คํายืมภาษาตางประเทศ

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :                                     ขอบขายเนื้อหา 

สาเหตุการยืมคําภาษาตางประเทศ 

คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย คําภาษาอังกฤษ คําภาษาจีน 

คําภาษาเขมร คําภาษาบาลี-สันสกฤต คําภาษาเปอรเชีย 

คําภาษาชวา

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/E4f8I6LxAUI

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 12   

หลักการใชภาษา รายสุภาพ     

และอินทรวิเชียรฉันท 11

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา   วิทยากร : จักรกฤต  

โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : ธนบดี  อินหาดกรวด (คุณเติ้ล)   

ขอบขายเนื้อหา แผนผังรายสุภาพ หลักการอาน

รายสุภาพ การสาธิตการอานรายสุภาพ

แผนผังอินทรวิเชียรฉันท 11 หลักการอาน อินทรวิเชียรฉันท 

11 การสาธิตการอาน อินทรวิเชียรฉันท 11

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/I1skqSf48Eg

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 13    

วรรณคดีและวรรณกรรม        

วรรณกรรมทองถิ่น

และภาษาถิ่น

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ :                                       

ขอบขายเนื้อหา ความหมายของภาษาถิ่น 

ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น

ตัวอยางภาษาถิ่น 

และความหมายของคําที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่น

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/i1iy0viJ_8w

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 14 

วรรณกรรมและวรรณคดี ความหมาย   

การพินิจและองคประกอบของวรรณกรรม

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : -       ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของวรรณกรรม ความหมายของคําวา 

“พินิจวรรณกรรม”

หลักการพินิจวรรณกรรม องคประกอบของวรรณกรรม

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/gjCvmKdfupU

https://youtu.be/tHU7861P_QY
https://youtu.be/w2pQ9TNZX6c
https://youtu.be/VSt34U974j8
https://youtu.be/I1skqSf48Eg
https://youtu.be/i1iy0viJ_8w


เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 15 

วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย 

ประเภทและ

รสวรรณคดี

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :  -  ขอบขายเนื้อหา 

หลักการวิเคราะหคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรม 

ความหมายและการประเมินคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น  

หลักการ

ประเมินคุณคาของวรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรมทองถิ่น 

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/8jqBCXil3-I

เพลินพาภาษาไทย   ตอนที่ 16   

วรรณคดีและวรรณกรรม 

ความหมายและหลักการวิเคราะหการประเมินคุ

ณคาวรรณคดี 

วรรณกรรมปจจุบันและวรรณกรรมทองถิ่น

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา                 วิทยากร : 

จักรกฤต  โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)   

ผูรวมรายการ :                                      ขอบขายเนื้อหา 

ความหมายของรสวรรณคดี ประเภทของรสวรรณคดี 

การสรุปความรูสึก

ของตัวละครหรือผูประพันธ (การตีความ)

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/64KSA6G4v2U

 เพลินพาภาษาไทย ตอนที่ 17      ภาษาไทย

กับการประกอบอาชีพ

รูปแบบรายการ  บรรยาย/สนทนา    วิทยากร : จักรกฤต  

โยมพยอม (ครูทอม คําไทย)  

ผูรวมรายการ : นทธัญ  แสงไชย (คุณโจ)   ขอบขายเนื้อหา 

การใชภาษาไทยในการพูดเพื่อประกอบอาชีพ 

นักจัดรายการวิทยุ พิธีกร 

ผูประกาศ ครูสอนภาษาไทยกับประชาคมอาเซียน  ฯลฯ 

การใชภาษาไทยในการเขียนเพื่อประกอบอาชีพ นักขาว 

นักเขียนบทวิทยุ-

โทรทัศน นักเขียนนิทาน ฯลฯ

สถานี

ETV
ม.ปลาย https://youtu.be/38fiLht-b2A

https://youtu.be/8jqBCXil3-I
https://youtu.be/64KSA6G4v2U
https://youtu.be/38fiLht-b2A















