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   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาไทยนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวิตและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ รักและภูมิใจในภาษาไทยในฐานะเป็นมรดก
ของชาติ 
 
 

 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  

เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
และมีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ 
เรียนรู้  

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม  

ทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีป๎ญญา มีความสุข                             
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย  
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ                     

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม      

    มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ 

หลักการ 
 

จุดมุ่งหมาย 
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โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ป๎ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกีย่วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการป๎ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทํางาน 
การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคําสั่งสอน 
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักด ีเทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ  
พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบัติ 
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อ่ืนรวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและคําม่ันสัญญา ความ
ประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกท่ีควร ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม รวมไปถึงการไม่คิดคดทรยศ 
ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคําพูดหรือคําม่ันสัญญาและ
การปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและ ด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะดําเนินไปด้วยความตั้งใจจริง
เพ่ือทําหน้าที่ของตนเองให้สําเร็จลุล่วง ด้วย ความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 
       3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมนํามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์

คํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด้วยการเก็บและนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 

6. มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพ่ือหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาคําตอบเพ่ือนําคําตอบที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การยกระดับ
ความรู้การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน หรือนํามาสรุปเป็นความจริงได้ 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมทําให้ทุกศาสนา 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็นคุณลักษณะ
ที่เก่ียวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความม ีกิริยามารยาท การปรับตัว ความตรงต่อ
เวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และ อ่อนน้อมถ่อมตน 

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่
คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทําที่แสดงออกมา 
ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําที่จะทําให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทําได้  และการ
เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิป๎ญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพ   
เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
 
 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

 1. การอ่าน  การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างการอ่านใน 
ใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่ อ่านเพ่ือนําไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

     2. การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
           3. การฟัง การดู และการพูด  การฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  
           4. หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
           5. วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูลแนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้าน
ที่เป็นภูมิป๎ญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของ
สังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมา
จนถึงป๎จจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จํานวน     
5 มาตรฐาน ดังนี้   
ภาษาไทย 
สาระท่ี 1 การอ่าน 
 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี 2 การเขียน 

มาตรฐาน ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิป๎ญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ                                   
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  1. อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอ และ มีมารยาทในการอ่าน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียนจดหมายลาครู  
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

3. เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟ๎ง  ดู และพูด 

4. สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่ของคํา ในประโยค 
มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา แต่งประโยคง่าย ๆ แต่ง คําคล้องจอง แต่งคําขวัญ 
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

คุณภาพผู้เรียน 
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5. เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง  อธิบายความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคําแนะนํา 
คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนํา
ความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และ
เห็นคุณค่าสิ่งทีอ่่าน 

2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพความคิด 
เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

3. พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟ๎งและดูตั้ง
คําถาม ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟ๎งและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟ๎งและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  
พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก การฟ๎ง การดู การสนทนา
และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

4. สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต  รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่
ของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้
อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี 11  

5. เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้านของ
ท้องถิ่น นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดได้ 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก สิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์  
วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

2. เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคํา
ขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์
ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

3. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟ๎งและดู นําข้อคิดไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีศิลปะในการพูด พูดใน
โอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีมารยาทในการฟ๎ง ดู และ
พูด 

4. เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คําทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติ
ในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน 
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ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และ
โคลงสี่สุภาพ 

5. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่าน วิเคราะห์ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับ
จากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยานพร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ  ตีความ       
แปลความ และขยายความเรื่องที่ อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอ
ความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  
บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้ความคิดจากการอ่านมา
พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ นําความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ป๎ญหาในการ
ดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 2. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เขียนบันทึก  
รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง ผลิตผลงานของ
ตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อ่ืนและนํามาพัฒนางานเขียน
ของตนเอ 
 3. ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟ๎งและดู  
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟ๎งและดู ประเมิน สิ่งที่ฟ๎งและดูแล้ว
นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
 ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ โน้มน้าว และเสนอ
แนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟ๎ง ดู และพูด  
 4. เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้คําและกลุ่มคําสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างคํา ในภาษาไทย อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 5. วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะ
เด่นของวรรณคดี ภูมิป๎ญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และนําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง 

2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง     
  มีข้อมูลและสาระสําคัญชัดเจน 

3. เขียนเพ่ือการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกแนวทางการเขียนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
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6. เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 
7. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเขียนอาชีพได้ 
8. รู้จักอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเขียนและชี้ความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพได้ 
9. อธิบายหลักการสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท ์และการใช้คําเหมาะสมตามความหมายได้ถูกต้อง 
10. รู้จักศัพท์เฉพาะวิชาชีพ สะกดคําและเขียนคําทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
11. อธิบายความสําคัญของการเขียนในงาอาชีพได้ 
12. ใช้คําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียบเรียงถ้อยคําเป็นประโยค และใช้สํานวนไทยได้อย่างถูกต้อง 
13. บอกความสําคัญของการเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ ได ้
14. เข้าใจองค์ประกอบรูปแบบของการเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาสต่างๆและเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาส   

ต่าง ๆ ได ้
15. อธิบายจุดปะสงค์ องค์ประกอบ ลักษณะภาษา และหลักในการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
16. เขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
17. บอกความสําคัญของการเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
18. เข้าใจหลักการและรูปแบบของการเขียนบทร้อยกรอง และเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
19. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
20. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
21. วิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
22. มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
23. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  
24. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
25. วิเคราะห์ เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
26. มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
27. อธิบายชนิดของคําในภาษาไทย หน้าที่ของคําและกลุ่มคํา ที่อยู่ในรูปประโยคได้ 
28. อธิบายความหมายและองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารได้ 
29. อธิบายลักษณะของสาร และจัดประเภทของการสื่อสารประเภทต่างๆได้ 
30. อธิบายอุปสรรคในการสื่อสารพร้อมยกตัวอย่างประกอบและบอกวิธีแก้ไขได้ 
31. อธิบายทักษะการรับสารและทักษะการส่งสารได้ 
32. จัดประเภทและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการสื่อสารได้ 
33. สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ

อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                      
34. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
35. ประเมินเรื่องท่ีฟ๎งและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
36. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีอ่าน ฟ๎งและดู    
37. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา ถูกต้อง

เหมาะสม 
38. มีมารยาทในการฟ๎ง การดู และการพูด 
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สาระท่ี 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 

2. บอกความหมายของคํา และข้อความที่อ่าน 
การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคํา  
คําคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย     
คําพ้ืนฐาน คือ คําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่น้อย 
กว่า 600 คํา  รวมทั้งคําท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา   
- คําท่ีมีอักษรนํา 

3. ตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
4. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
 - นิทาน 
 - เรื่องสั้นๆ 
 - บทร้องเล่นและบทเพลง 
 - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

6. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและนําเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
 - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

7. บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สําคัญที่
มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  
ประกอบด้วย 
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นใน 
ชีวิตประจําวัน 
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย 

8. มีมารยาท ในการอ่าน มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ทําลายหนังสือ 

 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 2 1. อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย 

กรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของ
คํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐานเพิ่ม 
 ป. 1 ไม่น้อยกว่า 800 คํา  รวมทั้งคําที่ใช้เรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา   
- คําท่ีมีอักษรนํา  
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- คําท่ีม ีรร 
- คําท่ีมีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 

3. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
5. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่ 
อ่าน 
 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องเล่าสั้น ๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น     
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 

6. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและนําเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
 - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

7. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
ข้อแนะนํา 

การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม 
คําสั่งหรือข้อแนะนํา 
- การใช้สถานที่สาธารณะ  
- คําแนะนําการใช้เครื่องใช้ที่จําเป็นในบ้านและ
ในโรงเรียน 

8. มีมารยาท ในการอ่าน มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ทําลายหนังสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่
ผู้อื่นกําลังอ่านอยู่ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 3 1. อ่านออกเสียงคํา ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรอง 

ง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
2. อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
คํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง 
ง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐานเพิ่มจาก  ป.2  
ไม่น้อยกว่า 1,200 คํา  รวมทั้งคําที่เรียนรู้ในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- คําท่ีม ีรร 
- คําท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
- คําพ้อง 
- คําพิเศษอ่ืนๆ เช่น คําที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ 

3. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4. ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
โดยระบุเหตุผลประกอบ 
5. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 
 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น 
- เรื่องเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันในท้องถิ่น
และชุมชน 

6. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและนําเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
 - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

7. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
ข้อแนะนํา 

การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม 
คําสั่งหรือข้อแนะนํา 
- คําแนะนําต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
- ประกาศ ปูายโฆษณา และคําขวัญ 

8. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูม ิ

การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูม ิ

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ทําลายหนังสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่
ผู้อื่นกําลังอ่าน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 4 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

2. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 

- คําท่ีม ีร ล เป็นพยัญชนะต้น 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มีสํานวนเป็นคําพังเพย  สุภาษิต 

ปริศนาคําทาย  และเครื่องหมายวรรค
ตอน 

การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 
3. อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผล 
ประกอบ 
6. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- เรื่องสั้น ๆ 
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 
- นิทานชาดก 
- บทความ 
- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 
- สารคดีและบันเทิงคดี 

7. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
 - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
 - หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ป. 5 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

2. อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความท่ีเป็น
การบรรยาย และการพรรณนา 
3. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย    

- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 
- ข้อความที่มีความหมายโดยนัย 

การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

5. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อ
นําไปใช้ ในการดําเนินชีวิต 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 

6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ข้อแนะนํา และปฏิบัติ
ตาม 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ข้อแนะนํา  
และปฏิบัติตาม เช่น 
- การใช้พจนานุกรม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- การอ่านฉลากยา   
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับนักเรียน 
- ข่าวสารทางราชการ 

7. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ป. 6 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

2. อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความที่เป็น
โวหาร 

การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ 
บทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ  
- สํานวนเปรียบเทียบ 
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

3. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
5. อธิบายการนําความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ป๎ญหา  ในการดําเนินชีวิต 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
- บทความ 
- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เรื่องสั้น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - งานเขียนประเภทโน้มน้าว 

- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์สําคัญ   

การอ่านเร็ว 

6. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ข้อแนะนํา และปฏิบัติ
ตาม 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ข้อแนะนํา  
และปฏิบัติตาม 
- การใช้พจนานุกรม 
- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการ
ใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น 

7. อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที ่
แผนภูม ิและกราฟ 

การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูม ิและ
กราฟ 

8. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1  1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา 
กาพยย์านี 11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์ 18  
และโคลงสี่สุภาพ 

2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่อง 
ที่อ่าน 
4. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ และคําที่มีหลาย 
ความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน 
5. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจาก 
บริบท 
6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
- บทความ     
- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่มีคํา ประโยค  และ

ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณา
ความหมาย 

- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ 
    เชิงสร้างสรรค ์

7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น 

การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 

8. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อนําไปใช้แก้ป๎ญหาในชีวิต 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน 

9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบท   
  พรรณนา 

    - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

2. จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน 

3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่
อ่าน 

4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นแลข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน 

5. วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และ
ข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน 

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อการโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 

    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

7. อ่านหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ์อย่างหลากหลาย 
และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพ่ือ
นําไปใช้แก้ป๎ญหาในชีวิต 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม 
  กับวัย 

   - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกําหนด 
ร่วมกัน 

8. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ม. 3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  

- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ   

   - บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอน
เสภา  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  และโคลง     
สี่สุภาพ 

2. ระบุความแตกต่างของคําท่ีมีความหมายโดยตรงและ 
ความหมายโดยนัย 
3. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ย่อความและรายงาน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์สําคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคด ี  
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวัติ 

    - ตํานาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้ 

กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    
6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่ 
อ่าน   
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลําดับความ และความ 
เป็นไปได้ของเรื่อง      
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่อง 
ที่อ่าน 

- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

9. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดท่ีได้จากงาน 
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนําไปใช้แก้ป๎ญหา  ในชีวิต 
 

การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัย 

ของนักเรียน 
   - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
กําหนด 

10. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ม. 4-6 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่าง

ถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ       
นวนิยาย และความเรียง  
   - บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 
ร่าย  และลิลิต 

2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน ในทุกๆ ด้านอย่างมี 
เหตุผล 
4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพ่ือ 
นําความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการ 
ดําเนินชีวิต 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่อง 
ที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 
6. ตอบคําถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่ 
กําหนด 
7. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก 
ย่อความ และรายงาน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน 
- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องสั้น    
- นวนิยาย 
- วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคด ี   
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  

    - เทศนา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

- คําบรรยาย 
- คําสอน      
- บทร้อยกรองร่วมสมัย       
- บทเพลง 
- บทอาเศียรวาท              

    - คําขวัญ   
9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท  2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

 
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆ 
 

การเขียนสื่อสาร 
- คําท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
- คําพ้ืนฐานในบทเรียน   
- คําคล้องจอง 
- ประโยคง่ายๆ 

3. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน เช่น 
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล 

ป. 2 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
3. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ 
4. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่  
และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือทําให้ผู้อื่นเสียหาย 

ป. 3 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ 
สิ่งของ สถานที่ 

3. เขียนบันทึกประจําวัน การเขียนบันทึกประจําวัน 
4. เขียนจดหมายลาครู การเขียนจดหมายลาครู 
5. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และ

หัวข้อทีก่ําหนด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือทําให้ผู้อื่นเสียหาย 

ป. 4 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทดั
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม การเขียนสื่อสาร เช่น 
- คําขวัญ 
- คําแนะนํา 

3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 

การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

4. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย    
คําสอน 

5. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
6. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก

การศึกษาค้นคว้า 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ป. 5 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด การคัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทดั
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม การเขียนสื่อสาร เช่น  
- คําขวัญ 
- คําอวยพร 
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงขั้นตอน 

3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 

การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

4. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน 
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์ จดหมาย คําสอน โอวาท คํา
ปราศรัย 

5. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

7. กรอกแบบรายการต่างๆ การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัติ 
- แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 

8. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ป. 6 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม การเขียนสื่อสาร เช่น  
- คําขวัญ 
- คําอวยพร 
- ประกาศ   

3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางานเขียน 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  

ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ ์ จดหมาย  คําสอน โอวาท            
คําปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คําสั่ง 

6. เขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

7. กรอกแบบรายการต่างๆ การกรอกแบบรายการ 
- แบบคําร้องต่างๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

8. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สละสลวย 

การเขียนสื่อสาร เช่น      
- การเขียนแนะนําตนเอง 
- การเขียนแนะนําสถานที่สําคัญๆ 

   - การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสําคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 

การบรรยายประสบการณ์ 

4. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น  เรื่องสั้น   

คําสอน โอวาท   คําปราศรัย สุนทรพจน์ 
รายงาน ระเบียบ คําสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่า
ประสบการณ์    

6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ 
 

การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
สื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ  
- หนังสืออ่านนอกเวลา  
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน  

    - เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ 

7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอความช่วยเหลือ 
- จดหมายแนะนํา 

การเขียนจดหมายกิจธุระ  
   - จดหมายสอบถามข้อมูล 

8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน การเขียนรายงาน ได้แก ่   
  - การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  - การเขียนรายงานโครงงาน 

9. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 2 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
2. เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนบรรยายและพรรณนา 
3. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
4. เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         

คําสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ ์ 
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
นิทานชาดก 

5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

    - การเขียนรายงานโครงงาน 
6. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ 

- จดหมายเชิญวิทยากร 
    - จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น 
หรือโต้แย้ง ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- สารคดี  

    - บันเทิงคดี 
8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ม. 3 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส 
ต่างๆ  เช่น 

- คําอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- คําขวัญ 
- คําคม 
- โฆษณา 
- คติพจน์ 

    - สุนทรพจน ์
3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ 
ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ 

การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ประวัติ  

ตํานาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชดํารัส  พระบรม
ราโชวาท  จดหมายราชการ 

5. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

    - จดหมายแสดงความขอบคุณ 
6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง
อย่าง   มีเหตุผล 

การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ 

7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง ในเรื่องต่างๆ 

การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   

    - บทความทางวิชาการ 
8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

การกรอกแบบสมัครงาน 

9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

    - การเขียนรายงานโครงงาน 
10. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 

ม. 4 - 6 1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
สาระสําคัญชัดเจน 

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โต้แย้ง   
- โน้มน้าว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธุระ   
- โครงการและรายงานการดําเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  

    - การกรอกแบบรายการต่างๆ 
2. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
3. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และเนื้อหา
หลากหลาย 

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เช่น 
 - กวีนิพนธ์ และวรรณคดี 

     - เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทาง 
วิชาการ และวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
5. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วนํามาพัฒนางาน
เขียนของตนเอง 

การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น 
- แนวคิดของผู้เขียน 
- การใช้ถ้อยคํา 
- การเรียบเรียง 
- สํานวนโวหาร                                                                                                

    - กลวิธีในการเขียน 
6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตาม
หลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนําไปพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ 

การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

8. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส 

 ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. ฟ๎งคําแนะนํา คําสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม การฟ๎งและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งง่ายๆ 

2. ตอบคําถามและเล่าเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และ 
ความบันเทิง 
3. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้ 
และความบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่าและสารคดีสําหรับเด็ก 
- นิทาน  
-  การ์ตูน 
-  เรื่องขบขัน 

4. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
- การแนะนําตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 
- การกล่าวคําขอบคุณ 
- การกล่าวคําขอโทษ 

 5. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง เช่น 
- ตั้งใจฟ๎ง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟ๎ง 
- ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ 
รับประทานขณะที่ฟ๎ง 
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟ๎ง  
มารยาทในการดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู้อ่ืน  
มารยาทในการพูด เช่น    
- ใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใช้น้ําเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูด 



27               
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 

 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 2 1. ฟ๎งคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซ้อน  และปฏิบัติตาม การฟ๎งและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซ้อน 

2. เล่าเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
3. บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟ๎งและดู 
4. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู 
5. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้
และความบันเทิง  เช่น 
- เรื่องเล่าและสารคดีสําหรับเด็ก 
- นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน 
- รายการสําหรับเด็ก 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 
- เพลง 

6. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
- การแนะนําตนเอง 
- การขอความช่วยเหลือ 
- การกล่าวคําขอบคุณ 
- การกล่าวคําขอโทษ 
- การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ 
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน 

7. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง เช่น 
- ตั้งใจฟ๎ง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟ๎ง 
- ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟ๎ง 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟ๎ง  
มารยาทในการดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู้อ่ืน  
มารยาทในการพูด เช่น 
- ใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใช้น้ําเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 3 1. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งที่เป็นความรู้

และความบันเทิง 
2. บอกสาระสําคัญจากการฟ๎งและการดู 
3. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู 
4. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ 
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งท่ีเป็นความรู้ 
และความบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่าและสารคดีสําหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
- รายการสําหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน 
- เพลง 

5. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
- การแนะนําตนเอง 
- การแนะนําสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะนํา/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้าน
ต่างๆ เช่น  การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน 
- การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดขอร้อง การพูด
ทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูด
ปฏิเสธ และการพูดชักถาม 

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง เช่น 
- ตั้งใจฟ๎ง ตามองผู้พูด 
- ไมร่บกวนผู้อื่นขณะที่ฟ๎ง 
- ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟ๎ง 
- ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว  
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟ๎ง  
มารยาทในการดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ 
ผู้อืน่  
มารยาทในการพูด เช่น 
- ใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช้น้ําเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 4 1. จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่

ฟ๎งและดู  ในชีวิตประจําวัน 
2. พูดสรุปความจากการฟ๎งและดู การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้  

ความคิดในเรื่องที่ฟ๎งและดู จากสื่อต่างๆ เช่น    
- เรื่องเล่า    
- บทความสั้นๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟ๎งและดู 
4. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

5. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง  
การด ู และการสนทนา 

การรายงาน เช่น 
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลําดับเหตุการณ์ 

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
ป. 5 1. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎ง

และดู 
2. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
3. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง ที่ฟ๎งและดูอย่างมี
เหตุผล 

การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ 
ความคิดในเรื่องที่ฟ๎งและดู จากสื่อต่างๆ เช่น 
- เรื่องเล่า   
- บทความ   
- ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู
ในชีวิตประจําวัน 

4. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง 
การด ู และการสนทนา 

การรายงาน เช่น 
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลําดับเหตุการณ์ 

5. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
ป. 6 1. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟ๎ง

และดู 
2. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ 
ของเรื่องที่ฟ๎งและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟ๎งและดูสื่อโฆษณา
อย่างมีเหตุผล 

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟ๎งและดู
สื่อโฆษณา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง 

การด ูและการสนทนา 
การรายงาน เช่น 
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลําดับเหตุการณ์ 

5. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  และน่าเชื่อถือ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่างๆ 
- การโต้วาท ี       

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
ม. 1 1. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟ๎งและดู 

2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎ง 
และดู 
4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

- การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด 
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
- การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
เนื้อหาโน้มน้าว 

5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง  
การด ู และการสนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
ม. 2 1. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟ๎งและดู การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของ 
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟ๎งและดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือนํา
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว - การพูดโฆษณา 

5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 3 1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจาก 

การฟ๎งและการดู 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟ๎งและดูเพ่ือนําข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่อง
จากการฟ๎งและการดู 
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง 
การด ูและการสนทนา 

การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
-  การพูดโต้วาที    
-  การอภิปราย 

    -  การพูดยอวาที 
5. พูดโน้มน้าวโดยนําเสนอหลักฐานตามลําดับเนื้อหาอย่างมี
เหตุผลและน่าเชื่อถือ 

การพูดโน้มน้าว 

6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
ม. 4-6 
 
 
 
 
 
 

1. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟ๎งและดู 

2. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องท่ีฟ๎งและดูอย่างมีเหตุผล 
3. ประเมินเรื่องที่ฟ๎งและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟ๎งและดู 

- การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
- การเลือกเรื่องที่ฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
- การประเมินเรื่องที่ฟ๎งและดูเพ่ือกําหนด
แนวทางนําไปประยุกต์ใช้ 

5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม 

การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดต่อที่ประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 

    - การพูดโน้มน้าวใจ 
6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
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สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    

ภูมิป๎ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย - พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

- เลขไทย 

2. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา - การสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็นคํา 
- มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
ตามมาตรา   
- การผันคํา 
- ความหมายของคํา 

3. เรียบเรียงคําเป็นประโยคง่าย ๆ - การแต่งประโยค 
4. ต่อคําคล้องจองง่ายๆ - คําคล้องจอง 

ป. 2 1. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย - พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
- เลขไทย 

2. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคํา - การสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็นคํา 
- มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
ตามมาตรา 
- การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา 
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
- คําท่ีมี รร 
- ความหมายของคํา 

3. เรียบเรียงคําเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการ
สื่อสาร 

- การแต่งประโยค  
- การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ 

4. บอกลักษณะคําคล้องจอง คําคล้องจอง 
5. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถ่ิน 

ป. 3 1. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา - การสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็นคํา 
- มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  - การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําท่ีประวิสรรชนีย์และคําที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
- คําท่ีม ีฤ ฤๅ 
- คําท่ีใช้ บัน บรร 
- คําท่ีใช้ รร 
- คําท่ีมีตัวการันต์ 
- ความหมายของคํา 

2. ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของคํา ได้แก่ 
- คํานาม 
- คําสรรพนาม 

  - คํากริยา 
3. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา การใช้พจนานุกรม 
4. แต่งประโยคง่ายๆ การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ 

- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคคําถาม 
- ประโยคขอร้อง 

  - ประโยคคําสั่ง 
5. แต่งคําคล้องจองและคําขวัญ   - คําคล้องจอง 

  - คําขวัญ 
6. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาถ่ินได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

 - ภาษาไทยมาตรฐาน 
 - ภาษาถ่ิน 

ป. 4 1. สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทต่างๆ  - คําในแม่ ก กา   
 - มาตราตัวสะกด 
 - การผันอักษร 
 - คําเป็นคําตาย 
 - คําพ้อง 

2. ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของคํา ได้แก่ 
 - คํานาม 
 - คําสรรพนาม 
 - คํากริยา   
 - คําวิเศษณ์ 

3. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา การใช้พจนานุกรม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 4. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทแต่ง
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 

ประโยคสามัญ 
  - ส่วนประกอบของประโยค                   
  - ประโยค  2  ส่วน 
  - ประโยค  3  ส่วน 

5. แต่งบทร้อยกรองและคําขวัญ  - กลอนสี่ 
 - คําขวัญ 

6. บอกความหมายของสํานวน สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 
7. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ - ภาษาไทยมาตรฐาน 

- ภาษาถ่ิน 
ป. 5 1. ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของคํา ได้แก่ 

  - คําบุพบท 
  - คําสันธาน 
  - คําอุทาน 

2. จําแนกส่วนประกอบของประโยค -ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
3. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น - ภาษาไทยมาตรฐาน 

- ภาษาถ่ิน 
4. ใช้คําราชาศัพท์ คําราชาศัพท์ 
5. บอกคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
6. แต่งบทรอ้ยกรอง กาพย์ยานี 11 
7. ใช้สํานวนได้ถูกต้อง สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

ป. 6 1. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของคํา 
  - คํานาม 
  - คําสรรพนาม 
  - คํากริยา 
  - คําวิเศษณ์ 
  - คําบุพบท 
  - คําเชื่อม 
  - คําอุทาน 

2. ใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  - คําราชาศัพท์ 
 - ระดับภาษา 
 - ภาษาถ่ิน 

3. รวบรวมและบอกความหมายของคําภาษาต่างประเทศ   
ที่ใช้ในภาษาไทย 

คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ระบุลักษณะของประโยค - กลุ่มคําหรือวลี 

- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

5. แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสํานวนที่เป็นคําพังเพย และ
สุภาษิต 

สํานวนที่เป็นคําพังเพย และสุภาษิต 

ม. 1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย เสียงในภาษาไทย 
2. สร้างคําในภาษาไทย การสร้างคํา 

 - คําประสม คําซ้ํา คําซ้อน 
 - คําพ้อง 

3. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดและหน้าที่ของคํา 
4. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน - ภาษาพูด  

- ภาษาเขียน 
5. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 
6. จําแนกและใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

ม. 2 1. สร้างคําในภาษาไทย การสร้างคําสมาส 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และ
ประโยคซ้อน 

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
 - ประโยคสามัญ 
 - ประโยครวม 
 - ประโยคซ้อน 

3. แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 
4. ใช้คําราชาศัพท์ คําราชาศัพท์ 
5. รวบรวมและอธิบายความหมายของคําภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย 

คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม. 3 1. จําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ประโยคซับซ้อน 
3. วิเคราะห์ระดับภาษา ระดับภาษา 
4. ใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ - คําทับศัพท์ 

- คําศัพท์บัญญัติ 
5. อธิบายความหมายคําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
6. แต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4-6 1. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะ

ของภาษา 
- ธรรมชาติของภาษา   
- พลังของภาษา 

- ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- ส่วนประกอบของภาษา 

     - องค์ประกอบของพยางค์และคํา 

2. ใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยค  
- คําและสํานวน 
- การร้อยเรียงประโยค 
- การเพ่ิมคํา   
- การใช้คํา 

     - การเขียนสะกดคํา 
3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล 
รวมทั้งคําราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 

- ระดับของภาษา 
- คําราชาศัพท์ 

4. แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 
6. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคําในภาษาไทย หลักการสร้างคําในภาษาไทย 
7. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ 

นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟ๎งวรรณกรรม 

ร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับเด็ก 
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับเด็ก  
เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่ายๆ 
- ปริศนาคําทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

2. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด  และบทร้อยกรอง 
ตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป. 1 1. ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือ การฟ๎งวรรณกรรม
สําหรับเด็ก เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสําหรับเด็ก  
เช่น 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่ายๆ 
- ปริศนาคําทาย 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 

2. ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น บทร้องเล่นที่มีคุณค่า 
 - บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
 - บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย 

3. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามที่กําหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป. 3 1. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน 
2. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝ๎ง
ความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี ที่อ่าน 

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน 
- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 
- เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคําทาย 
- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบ้าน 
- เพลงกล่อมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ  ตามความ
สนใจ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรอง 

ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป. 4 1. ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 
2. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความ
สนใจ 

3. ร้องเพลงพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน 
4. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป. 5 1. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความ
สนใจ 

2. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 

4. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ป. 6 1. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรม 
ที่อ่าน 
2. เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  และนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน
และนําไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความ
สนใจ 

4. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ     

- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคําสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคด ี  
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่านพร้อม 
ยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรอง  
ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม. 2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับ
ที่ยากขึ้น 

วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณ ี 
- พิธีกรรม 
- สุภาษติ คําสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคด ี  
- บันทึกการเดินทาง 

2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น 

5. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรม

ท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น 
วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคําสอน 
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี 

2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 
3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

4. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกําหนด  
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ
นําไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม. 4-6 1. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
เบื้องต้น 
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

2. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต 

3. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ 
วรรณกรรม 
- ด้านวรรณศิลป์ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

4. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

5. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้านและอธิบายภูมิป๎ญญา
ทางภาษา 

วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่แสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถ่ิน 

6. ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกําหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและ
นําไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง 

2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง     
มีข้อมูลและสาระสําคัญชัดเจน 

3. เขียนเพ่ือการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกแนวทางการเขียนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 
7. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
8. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
9. วิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
10. มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเขียนอาชีพได้ 

2. รู้จักอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเขียนและชี้ความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพได้ 
3. อธิบายหลักการสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท ์และการใช้คําเหมาะสมตามความหมายได้ถูกต้อง 
4. รู้จักศัพท์เฉพาะวิชาชีพ สะกดคําและเขียนคําทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
5. อธิบายความสําคัญของการเขียนในงาอาชีพได้ 
6. ใช้คําถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เรียบเรียงถ้อยคําเป็นประโยค และใช้สํานวนไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกความสําคัญของการเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ ได ้
8. เข้าใจองค์ประกอบรูปแบบของการเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาสต่างๆและเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาส   

ต่าง ๆ ได ้
9. อธิบายจุดปะสงค์ องค์ประกอบ ลักษณะภาษา และหลักในการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
10. เขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
11. บอกความสําคัญของการเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
12. เข้าใจหลักการและรูปแบบของการเขียนบทร้อยกรอง และเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
13. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  
14. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
15. วิเคราะห์ เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
16. มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1. อธิบายชนิดของคําในภาษาไทย หน้าที่ของคําและกลุ่มคํา ที่อยู่ในรูปประโยคได้ 

2. อธิบายความหมายและองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารได้ 
3. อธิบายลักษณะของสาร และจัดประเภทของการสื่อสารประเภทต่างๆได้ 
4. อธิบายอุปสรรคในการสื่อสารพร้อมยกตัวอย่างประกอบและบอกวิธีแก้ไขได้ 
5. อธิบายทักษะการรับสารและทักษะการส่งสารได้ 
6. จัดประเภทและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการสื่อสารได้ 
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 7. สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                      

8. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
9. ประเมินเรื่องท่ีฟ๎งและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
10. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีอ่าน ฟ๎งและดู    
11. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา ถูกต้อง

เหมาะสม 
12. มีมารยาทในการฟ๎ง การดู และการพูด 
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รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 
ท 11101 ภาษาไทย     จํานวน 200 ชั่วโมง 
ท 12101 ภาษาไทย     จํานวน 200 ชั่วโมง 
ท 13101 ภาษาไทย     จํานวน 200 ชั่วโมง 
ท 14101 ภาษาไทย     จํานวน 160 ชั่วโมง 
ท 15101 ภาษาไทย     จํานวน 160 ชั่วโมง 
ท 16101 ภาษาไทย     จํานวน 160 ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ท 21101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 
ท 21102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 
ท 22101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 
ท 22102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 
ท 23101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 
ท 23102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)  1.5  หน่วยกิต จํานวน  60  ชั่วโมง 

   ท 31101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
ท 31102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)   1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
ท 32101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
ท 32102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
ท 33101   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)  1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
ท 33102   ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 2)  1.0  หน่วยกิต จํานวน  40  ชั่วโมง 
รายวิชาเพิ่มเติม   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 4 - ม. 6 
ท 31201   การเขียน 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จํานวน  20  ชั่วโมง 
ท 31202   ประวัติวรรณคดี 1 (ภาคเรียนที่ 2) 0.5  หน่วยกติ จํานวน  20  ชั่วโมง 
ท 32201   การเขียน 2 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จํานวน  20  ชั่วโม 
ท 32202   ประวัติวรรณคดี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 0.5  หน่วยกิต จํานวน  20  ชั่วโมง 
ท 33201   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1 (ภาคเรียนที่ 1)0.5  หน่วยกิต จํานวน  20  ชัว่โมง 
ท 33202   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (ภาคเรียนที่ 2)0.5  หน่วยกิต จํานวน  20  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 

รายวิชาที่เปิดสอน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 11101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 5.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษาความหมายของคํา  คํ าคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วยคํา พ้ืนฐาน  คําที่ ใช้                             
ในชีวิตประจําวัน ไม่น้อยกว่า 600 คํา คําที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน คําที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มี
รูปวรรณยุกต์คําที่มีตัวสะกด ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา 
อ่านออกเสียง อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ อ่านนิทาน อ่านเรื่องสั้นๆ อ่านบทร้องเล่นและบทเพลง                      
อ่านเรื่องราวจากบทเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอ่านหนังสือตามความ
สนใจ อ่านหนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น                       
ในชีวิตประจําวัน อ่านเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ตามรูปการเขียนตัว อักษรไทย การเขียนสื่อสาร คําที่ ใช้                       
ในชีวิตประจําวัน คําพ้ืนฐานในบทเรียน คําคล้องจอง ประโยคง่ายๆ มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาเขียน
เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
 ฝึกการฟ๎งและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งง่ายๆ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เรื่องเล่าและสารคดีสําหรับเด็ก นิทาน การ์ตูนเรื่อง
ขบขัน การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การขอความช่วยเหลือ การกล่าวคําขอบคุณ                   
การกล่าวคําขอโทษ มารยาทในการฟ๎ง ตั้งใจฟ๎ง ตามองผู้พูด ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟ๎ง มารยาทในการดู ตั้งใจดู 
ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อ่ืน มารยาทในการพูดใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสม
กับกาลเทศะ ใช้น้ําเสียงนุ่มนวล ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกําลังพูด 
 ฝึกเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทยการสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็นคํา มาตรา
ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา การผันคํา ความหมายของคํา การแต่งประโยค คําคล้องจอง
 ฝึกอ่านวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสําหรับเด็ก อ่านนิทาน เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคําทาย                  
บทร้องเล่น บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนบทอาขยาน และบทร้อยกรอง              
บทอาขยานตามท่ีกําหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ อภิปราย 
เปรียบเทียบ เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีมารยาท มีนิสัยรัก              
การอ่าน ชื่นชมและเห็นคุณค่าของภาษาซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติ 

รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4, ป. 1/5, ป. 1/6, ป. 1/7, ป. 1/8 
ท 2.1   ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3 
ท 3.1    ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4, ป. 1/5 
ท 4.1    ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4 
ท 5.1    ป. 1/1, ป. 1/2 
รวมทั้งหมด  22  ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 11101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  จ านวน  20  หน่วย    
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

 เตรียมความ
พร้อม 

ท 3.1  ป.1/1,3 
ท 3.1  ป.1/4, 
         ป.1/5 
ท 4.1  ป.1/1 

- ฝึกทักษะในการฟ๎ง ฟ๎งคําแนะนํา คําสั่งง่ายๆและ
ปฏิบัติตาม ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย 

4 2 

1 ใบโบก ใบบัว ท 1.1  ป.1/1, 
          ป.1/2, 
          ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/2,5 
ท 4.1  ป.1/1-5 

- การฟ๎ง ดู และพูด           - การอ่านคํา   
- การคัดลายมือ          - การอ่านออกเสียง  
- การอ่านออกเสียงพยัญชนะ  - การแต่งประโยค 
- อ่านคล่อง ร้องเล่น      - การอ่านและเขียนสระ 
- การอ่านและเขียนคํา   - การเขียนคํา 

10 3 

2 ภูผา ท 1.1  ป.1/1-/5 
ท 2.1  ป.1/1-/3 
ท 3.1  ป.1/1, 
         ป.1/3, 
         ป.1/5 
ท 4.1  ป.1/1-3 

- รู้จักคํา นําเรื่อง          - การอ่านจับใจความ  
- คําสระอา สระอี สระอู - อ่านคล่อง ร้องเล่น 
- ชวนทํา ชวนคิด - อ่านบท ร้องเล่น  
-แต่งประโยคจากภาพ    - อ่านและคัดพยัญชนะ
ไทย 
- คําสระอา สระอี สระอู - แต่งประโยคจากคํา 

10 3 

3 เพ่ือนกัน ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 2.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง  - การอ่าน บทอ่าน  
- การอ่านพยัญชนะ   - การอ่านเลขไทย  
- จุดเน้นการอ่านสะกดคํา   - การอ่านสะกดคํา  
- อ่านคล่องร้องเล่น  - ชวนฟ๎ง ชวนร้อง  
- ระบําเสียงสัตว์ - ฝึกเขียน 

10 3 

4 ตามหา ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1, 
         ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง              - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านพยัญชนะ สระ     - การอ่านเลขไทย  
- จุดเน้นการอ่านสะกดคํา   - การอ่านสะกดคํา 
- อ่านคล่องร้องเล่น           - ชวนพูด ชวนฟ๎ง 
- การอ่านทบทวน             - ฝึกเขียน 

10 3 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

5 
 

เจ้าเนื้ออ่อน
เอย 

ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- เพลงกล่อมเด็ก         - บทร้อง“เจ้าเนื้อละมุน” 
- บทร้อง“เจ้าเนื้ออ่อน”    - เพลงของแม่ 
- ดอกไม้หลายชนิด         - ภาษาท่าทาง 
- บทร้อง“เด็กน้อย เนื้อละมุน” 
- เรามาเล่นเลี้ยงน้องกัน    - นิทานกล่อมน้อง  
- พา น้อง ร้อง เล่น 

10 2 

6 
 

ไปโรงเรียน 
 

ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/3 

- รู้จักคํา นําเรื่อง            - การอ่าน บทอ่าน  
- การอ่านพยัญชนะ สระ –รูปและเสียงวรรณยุกต์ 
- จุดเน้นการอ่านสะกดคํา  - การอ่านสะกดคํา  
- อ่านคล่องร้องเล่น         - ชวนร้อง ชวนเล่น 
- การอ่านทบทวน           - ฝึกเขียน 

10 3 

7 มาเล่นกันไหม ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/3 
ท 5.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- เล่น เป็น ลูก ไก่             - เพลง กุ๊ก กุ๊ก ไก่ 
- เพลง “ แม่ งู เอ๋ย”     - การเล่น “ แม่ งู เอ๋ย” 
- บทร้องประกอบการเล่น   - เพลงร้องเล่น
“โยกย้าย” 
- เรียงคําเป็นประโยค         - การคัดลายมือ 
- การใช้คํา                     - การแต่งประโยค 

10 3 

8 โรงเรียน
ลูกช้าง 

ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 4.1  ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/1 

- รู้จักคํา นําเรื่อง              - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านวิเคราะห์คํา   - การอ่านพยัญชนะ สระ 
- การผันวรรณยุกต์           - การอ่านสะกดคํา 
- อ่านคล่องร้องเล่น           - ชวนทํา ชวนคิด 
- การอ่านทบทวน             - ฝึกเขียน 

10 3 

9 ของเธอของ
ฉัน 

ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/5 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/3 
ท 5.1  ป.1/1-2  

- การอ่านบทร้องเล่น การท่องอาขยาน และคํา
คล้องจอง 
- การพูดและการฟ๎ง มา เรา มา ร้องเพลงกัน และ 
อ่าน คิด ตอบคําถาม 
- การแต่งประโยค - จุดเน้นการอ่านสะกดคํา 
- จุดเน้นการเขียนสะกดคํา 

5 2 

10 เพ่ือนรักเพ่ือน
เล่น 

ท 1.1  ป.1/1-2 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/5 
ท 4.1  ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/1-2    

- รู้จักคํา นําเรื่อง        - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านวิเคราะห์คํา  - การอ่านพยัญชนะ สระ 
- การผันวรรณยุกต์     - การอ่านสะกดคํา 
- อ่านคล่องร้องเล่น     - ชวนทํา ชวนคิด 
- การอ่านทบทวน       - ฝึกเขียน 

10 3 



47               
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

สอบกลางปี 1 10 
11 ฝนตกแดด

ออก 
ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- การอ่านบทร้องเล่น        - บทร้อยกรอง 
- คําคล้องจอง           - คําประพันธ์ในภาษาไทย 
- การอ่านบทร้อยกรอง     - การท่องอาขยาน 
- การอ่าน เขียน เรียน ร้อง - ฝึกอ่านเพ่ิมเติม 
- มา ร้องเพลง ด้วยกัน      - ลองเลียนเสียงอ่ืนๆ 
 

10 3 

12 พูดเพราะ ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/4 
ท 5.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง       - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านวิเคราะห์คํา - การอ่านพยัญชนะ สระ 
- การผันวรรณยุกต์    - จุดเนน้การสะกดคํา 
- การอ่านสะกดคํา     - อ่านคล่องร้องเล่น 
- ชวนทํา ชวนคิด      - การอ่านทบทวน 
- ฝึกเขียน               - จุดเน้นการเขียน 

12 3 

13 เรารัก
เมืองไทย 

ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/3 
ท 5.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- การอ่านบทร้องเล่น       - บทร้อยกรอง 
- คําคล้องจอง               - การท่องอาขยาน 
- การอ่านบทร้อยกรอง    - การอ่าน เขียน เรียน 
ร้อง 
- การอ่านและการสนทนา       - เด็กน่ารัก 
- การอ่านและการดูแลหนังสือ  - จุดเน้นการ
เขียน 

10 3 

14 เกือบไป ท 1.1  ป.1/2, 
         ป.1/7 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/4 
ท 5.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง การอ่าน บทอ่าน และการอ่าน
วิเคราะห์คํา 
- การอ่านพยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ 
- จุดเน้นการอ่านสะกดคํา   - อ่านคล่องร้องเล่น 
- จุดเน้นการเขียนสะกดคํา - การอ่านทบทวน 

10 3 

15 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่
กิน 

ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 4.1  ป.1/2, 
         ป.1/3 
ท 5.1  ป.1/1 
 
 
 

- การอ่านบทร้องเล่น         - บทร้อยกรอง 
- คําคล้องจอง                 - การท่องอาขยาน  
- การอ่านบทร้อยกรอง      - การพูดเล่าเรื่อง 
- การอ่าน การสนทนา       - คําบอกรูปร่าง 
- อ่าน เขียน เรียน ร้อง เล่น 

10 3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

16 เพ่ือนรู้ใจ ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/1, 
ท 2.1  ป.1/7 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/1 

- รู้จักคํา นําเรื่อง - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านวิเคราะห์คํา   - การอ่านพยัญชนะ สระ 
- การผันวรรณยุกต์      - การอ่านสะกดคํา 
- อ่านคล่องร้องเล่น      - ชวนทํา ชวนคิด 
- การอ่านทบทวน - ฝึกเขียน 

10 3 

17 แมวเหมียว ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/1, 
          ป.1/2 

- การอ่านบทร้องเล่น บทร้อยกรอง คําคล้องจอง 
- การท่องอาขยาน 
- การพูดเล่าเรื่อง 
- จุดเน้นการเขียนอ่านสะกดคํา 
 
 

6 3 

18 ช้างน้อยน่ารัก ท 1.1  ป.1/1, 
         ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/2 
         ป.1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง        - การอ่าน บทอ่าน 
- การอ่านวิเคราะห์คํา  - การอ่านผันวรรณยุกต์ 
- การผันวรรณยุกต์     - จุดเน้นการอ่านสะกดคํา 
 - การอ่านสะกดคํา         - เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์  
- อ่านคล่องร้องเล่น         - ชวนทํา ชวนคิด  
- จุดเน้นการเขียนสะกดคํา - ฝึกเขียน 

12 3 

19 กระต่ายกับ
เต่า 

ท 1.1  ป.1/1 
ท 2.1  ป.1/2 
ท 3.1  ป.1/2 
ท 5.1  ป.1/1 

- การอ่านออกเสียง          - การอ่านนิทาน 
- การแสดงบทบาทสมมุติ 
- การเล่าเรื่อง 
- คําบอกรูปร่าง 

6 3 

20 วันสงกรานต์ ท 1.1  ป.1/1 
         ป.1/8 
ท 2.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/4 
ท 4.1  ป.1/1, 
         ป .1/2 

- รู้จักคํา นําเรื่อง          – การอ่านคํา 
- การอ่านวิเคราะห์คํา    - การอ่านผันวรรณยุกต์ 
- การผันวรรณยุกต์       - การอ่านสะกดคํา 
- อ่านคล่องร้องเล่น       - ชวนทํา ชวนคิด 
- การอ่านทบทวน         - ฝึกเขียน 
- การสะกดคํามาตราแม่ กบ - มาตราตัวสะกด 

13 3 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 200 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 12101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 5.0 หน่วยกิต 

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําพ้ืนฐาน คําที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ ตั้งคําถามตอบ
คําถาม ระบุใจความสําคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน              
อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอ และนําเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ                 
ตามคําสั่งหรือข้อแนะนําและมีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน                 
ตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการ
เขียน ฟ๎งคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งที่เป็นความรู้และ                 
ความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระสําคัญ     เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษา              
เพ่ือการสื่อสารสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิป๎ญญาไทยและภูมิใจในภาษา
ประจําชาติ 

การบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การเขียนสะกดคําและบอกความหมายของ
คํา การสะกดคํา การแจกลูกและการอ่านเป็นคําที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา               
การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ํา คําที่มีตัวการันต์ คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา คําที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน คําที่มี รร การเรียบเรียงคําเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอก
ลักษณะคําคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านของเด็กไทย การท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรอง               
ที่มีคุณค่าตามความสนใจหรือฟ๎งวรรณกรรม สําหรับเด็กเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่นนิทาน เรื่องสั้นๆ 
ปริศนาคําทาย บทอาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน การร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็ก
ที่มีคุณค่า เช่น บทร้องเล่นในท้องถิ่น บทร้องเล่นในการละเล่น 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟ๎ง การดู และการพูด ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา ใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร หาความรู้ ความบันเทิง นําข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตน พัฒนางานคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการฟ๎ง การดู               
และการพูด มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ท 2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ท 3.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
ท 4.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
ท 5.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 
รวมทั้งหมด  27  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 12101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  จ านวน  5.0  หน่วยกิต  
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 การเตรียม
ความพร้อม 

ท 1.1  ป.2/1-3 
ท 2.1  ป.2/1 
ท 3.1  ป.2/1 
         ป.2/4-5 
         ป.2/7 
ท 4.1  ป.2/1 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- ค าง่ายๆ ในภาษาไทยมี
องค์ประกอบ ได้แก่ พยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ การฝึกจ าแนก
องค์ประกอบค าการเทียบเคียง  
ช่วยให้นักเรียนมีเครื่องมือเรียนรู้
ด้วยตนเองและสามารถน าไปใช้
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน 

5 1 

2 ทบทวน
ประสบการณ์ 

ท 1.1  ป.2/1-5 
         ป.2/8 
ท 3.1  ป.2/1 
         ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/1 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การรู้จักองค์ประกอบของคํา
สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้ได้ท้ังการสร้างคําการฟ๎งการ
พูดการอ่านและการเขียนเมื่อ
นํามารวมกับความสามารถในการ
คิดทําให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 1 

3 ร้อยกรอง...ร้อง
เล่น 

ท 1.1  ป.2/1-6 
         ป.2/8 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3-4 
ท 3.1  ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/1-3 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การเขียนเรื่องราวให้น่าสนใจ
ผู้เขียนต้องใช้ค า ประโยคที่ถูกต้อง 
และการเขียนเรียบเรียง น าเสนอ
น่าสนใจ ดังนั้นนักเรียนจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่
หน่วยค า ประโยค และการเรียบ
เรียงเรื่องราว รวมทั้งวิธีการในการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมด้วย 

5 1 

4 เล่าย้อน
สะท้อนคิด 

ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3-8 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3-4 
ท 3.1  ป.2/6-7 
ท 4.1  ป.2/1-2 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การถ่ายทอดเรื่องราวโดยการพูด
และการเขียนอิสระต้องมีการ
เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลและการ
นําเสนอได้อย่างน่าติดตาม 

5 1 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

5 สนุกกับการ
อ่าน 

ท 1.1  ป.2/1-6 
       ป.2/8 

ท 2.1  ป.2/1 
ท 3.1  ป.2/1 

       ป.2/5-6 
ท 4.1  ป.2/1-2 
         ป.2/4-5 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานอง
เสนาะการแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นจากบทร้อยกรองที่
อ่านทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ความงดงามของภาษา 

5 1 

6 ผันอย่างไรดีนะ ท 1.1  ป.2/1-8 
ท 2.1  ป.2/1-2  

       ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 

       ป.2/5 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การใช้กระบวนการอ่าน
กระบวนการเขียนการเข้าใจ
ธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย
ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การสร้างความรู้มีทักษะการใช้
ภาษาในการสื่อสารผ่านการพูด
การเขียนในรูปแบบต่างๆนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

5 1 

7 ไก่เอ๋ยไก่แจ้ ท 1.1  ป.2/1-8 
ท 2.1  ป.2/1 

       ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/1-7 
ท 4.1  ป.2/1-5 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- การเข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย
และหลักภาษาไทยเกี่ยวกับการผัน
วรรณยุกต์การสะกดคําการสร้าง
คําสามารถนําไปแต่งประโยคและ
การเขียนสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 1 

8 แม่กนแสน
สนุก 

ท 1.1  ป.2/1 
       ป.2/3-6 

ท 2.1  ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/3 

       ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 
ท 5.1  ป.2/1 

- การอ่านโดยการคาดคะเน
เหตุการณ์เรียงลําดับเหตุการณ์
สรุปแนวคิดจากเรื่องที่อ่าน
วิเคราะห์ลักษณะของคําจัด
หมวดหมู่คําจะช่วยให้นักเรียนนํา
ประสบการณ์ในการอ่านไปใช้ใน
การเรียงลําดับเหตุการณ์ในการ
เขียนเรื่องราวได้อย่างมีคุณภาพ 

5 1 

9 อักษร 3 หมู่ ท 1.1  ป.2/1 
       ป.2/3-8 

ท 2.1  ป.2/2-4 
ท 3.1  ป.2/3 

       ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 

- การเรียนรู้หลักภาษาอักษร3หมู่
รูปและเสียงวรรณยุกต์จะช่วยให้
นั ก เ รี ยน อ่ านและ เขี ยนคํ า ได้
ถูกต้องนักเรียนจะเขียนเรื่องราวได้
ดีจะเริ่มต้นจากการเขียนคําการ
แต่งประโยคที่ถูกต้องแล้วนํามา

5 1 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

ท 5.1  ป.2/1 เ รี ยบ เ รี ย ง ให้ สื่ อ ส า ร ได้ อย่ า ง
น่าสนใจถ้านักเรียนรู้จักเลือกอ่าน
หนังสือที่ เหมาะสมจะสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
ได ้

10 อักษรน า ท 1.1  ป.2/1-6 
       ป.2/8 

ท 2.1  ป.2/1 
       ป.2/4 

ท 3.1  ป.2/1 
       ป.2/3 
       ป.2/5-7 

ท 4.1  ป.2/2-4 

- การใช้หนําเป็นวิธีเพ่ิมเสียงต้นคํา
ในภาษาไทยที่ช่วยให้เกิดคําที่มี
ความหมายใหม่มากขึ้นส่วนคํา
คล้องจองเป็นการสร้างความ
ไพเราะของภาษาสามารถนําไปใช้
ประกอบการพูดได้อย่างน่าฟ๎งทั้งนี้
การฟ๎งและการพูดที่ดีนั้นจะต้องมี
มารยาทในการฟ๎งและการพูดด้วย 

5 1 

11 มาตรา
ตัวสะกด 

ท 1.1  ป.2-1-7 
ท 2.1  ป.2/3-4 
ท 3.1  ป.2/3 

       ป.2/5-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 
ท 5.1  ป.2/1 

- มาตราตัวสะกดแม่กกแม่กบ
ประกอบด้วยพยัญชนะหลายตัวที่
ออกเสียงตัวสะกดเดียวกันกับกบ 
ส่วนอักษรควบกล้ําในภาษาไทยมี3
ตัวคือรลวจะต้องอ่านออกเสียง
ควบพยัญชนะต้นกับอักษรควบ
กล้ําเสมอนักเรียนจึงควรออกเสียง
ให้ถูกต้องเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 1 

12 ตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา 

ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3-6 
ท 2.1  ป.2/3-4 
ท 3.1  ป.2/2-3 

       ป.2/5-7 

- การเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดจะ
ช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนคําได้
อย่ างถูกต้องนักเรียนจะเขียน
เรื่องราวได้ดีจะต้องเริ่มจากการ
เขียนคําประโยคแล้วนํามาเรียบ
เรียงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจส่วน
ก า ร เ ลื อ ก อ่ า น ห นั ง สื อ ที่ ดี มี
ประโยชน์จะสามารถพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาของนักเรียนได้ 

5 2 

13 สระเปลี่ยนรูป
ลดรูป 

ท 1.1  ป.2/1 
       ป.2/3-7 

ท 2.1  ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/2-7 
ท 4.1  ป.2/1-4 

- การคาดคะเนเหตุการณ์จากการ
อ่านการเรียงลําดับเรื่องราวสรุป
แนวคิดของเรื่องการจัดหมวดหมู่
คําการแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านจะนําไปสู่การสร้างรูปแบบ

5 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

ท 5.1  ป.2/1 การเรียนรู้และสรุปความรู้ที่คงทน
กล้าคิดกล้าแสดงออก 

14 อ่านดีมีสาระ ท 1.1  ป.2/17 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3-4 
ท 3.1  ป.2/4-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 

- การอ่านสารคดีและการลําดับ
เหตุการณ์แสดงความคิดเห็นสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านแล้ว
วิเคราะห์คําควบแท้และควบไม่แท้
คําที่สะกดด้วยมาตราแม่กดเมื่อ
สรุปหลักการวิธีการได้จะสามารถ
นําคําเหล่านั้นมาเรียบเรียงเขียน
เรื่องราวใหม่ได้ 

5 2 

สอบกลางปี 1 10 
15 การเขียนเรื่อง

จากจินตนาการ 
ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3-7 
ท 2.1  ป.2/2-3 
ท 3.1  ป.2/1-2 
         ป.2/5-6 
ท 4.1  ป.2/2-3 
ท 5.1  ป.2/1 

- การอ่านสารคดีและการลําดับ
เหตุการณ์แสดงความคิดเห็นสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านแล้ว
วิเคราะห์คําควบแท้และควบไม่แท้
คําที่สะกดด้วยมาตราแม่กดทําให้
ผู้เรียนสามารถสรุปหลักการและ
นําไปใช้ ในการเขียนเรื่ องจาก
จินตนาการได้อย่ างสละสลวย
นําเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจ 

6 2 

16 สนุกกับโฆษณา ท 1.1  ป.2/1-3 
         ป.2/5-7 
ท 2.1  ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/1-7 
ท 4.1  ป.2/1-3 
         ป.2/1/5 
ท 5.1  ป.2/1 

- การแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
คว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อ ของข่ า วและ
โฆษณาทํ า ให้ ผู้ เ รี ยนสามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือก
บริโภคข้อมูลการอ่านเรื่องราวแล้ว
สรุปใจความสําคัญวิเคราะห์คํา
ตามหลักการอ่านและการเขียน
หลักการใช้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6 2 

17 อ่านดีมีสาระ ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3-7 
ท 2.1  ป.2/34 
ท 3.1  ป.2/3-7 
ท 4.1  ป.2/2-3 
ท 5.1  ป.2/1 

- หลังการอ่านสิ่งสําคัญในการฝึก
ทักษะทางภาษาคือการเล่าเรื่อง
สะท้อนกลับการบอกเล่าเรื่องราว
รายละเอียดของเรื่องที่อ่านผ่าน
วิธีการที่หลากหลายซึ่งจะช่วย
พัฒนาทักษะและความสามารถใน

6 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

การอ่านได้ 
18 ไพเราะเพราะ

คําคล้องจอง 
ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3-5 
         ป.2/8 
ท 3.1  ป.2/2 
         ป.2/7 
ท 4.1  ป.2/4 
ท 5.1  ป.2/1-2 

- หลังจากการฟ๎งเรื่องราวต่างๆจาก
หลายทางนักเรียนควรฝึกทักษะ
การจัดการความรู้ในหลากหลาย
รูปแบบเช่นการตั้งคําถามและตอบ
คําถามการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือให้สามารถนํา
ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร ฟ๎ ง ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้ 

6 2 

19 คําควรรู้ ท 1.1  ป.2/1-7 
ท 4.1  ป.2/1-2 

- การเรียนรู้หลักภาษาสระเปลี่ยนรูป
ลดรูปมาตราตัวสะกดคําควบกล้ํา
อักษรนําอักษร3หมู่รูปและเสียง
วรรณยุกต์จะช่วยให้นักเรียนอ่าน
และเขียนคําได้ถูกต้องสามารถ
นําไปพัฒนาทักษะทางภาษาของ
ตนเองได้ 

6 2 

20 นกกางเขน ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/8 
ท 2.1  ป.2/1 
ท 3.1  ป.2/6 
ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 5.1  ป.2/1 
         ป.2/2 

- การอ่านคําที่มีความหมายตรง
ข้ามกันอักษรนําการจับใจความ
จากบทเพลงการพูดแนะนําตนเอง
การคัดลายมือมารยาทในการอ่าน
บทร้อยกรองบทร้องเล่นในท้องถิ่น
เป็นกระบวนการทางภาษาที่
นักเรียนต้องฝึกฝนให้เกิดเป็น
ทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษา 

10 3 

21 ชาวนากับงูเห่า ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/4 
         ป.2/6 
         ป.2/7 

- การอ่านคําอักษรนําการอ่านจับ
ใจความจากเรื่องที่อ่านมารยาทใน
การเขียนฟ๎งดูพูดการกล่าวคํา
ขอบคุณคําขอโทษบทอาขยานเป็น
องค์ความรู้ทางด้านภาษาท่ี
นักเรียนต้องมีทักษะเพ่ือการ
พัฒนาทางการใช้ภาษาและการรับ
รู้คุณคํ่าความงดงามของภาษา 

10 3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 5.1  ป.2/3 

22 จันทร์เอ๋ยจันทร์
เจ้า 

ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 2.1  ป.2/2 
         ป.2/4 
ท 3.1  ป.2/1 
         ป.2/6 
ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 5.1  ป.2/3 

- การอ่านการเขียนคําควบกล้ํา
นิทานประสบการณ์การฟ๎งการพูด
บทเพลงเป็นกระบวนการด้านการ
เรียนรู้ทางภาษาอันนําไปสู่การ
พัฒนาความสามารถของนักเรียน 

10 4 

23 คุณครูใจด ี ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/8 
ท 2.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/6 
ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 5.1  ป.2/1 

- การอ่านคําควบกล้ําการเขียน
เรื่องจากภาพการพูดแสดง
ข้อคิดเห็นจากการฟ๎งนิทานบท
ร้อยกรองบทร้องเล่นเป็น
กระบวนการที่นักเรียนใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ควรฝึกฝน
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้เพื่อให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 4 

24 สักวาดาว
จระเข ้

ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2    
         ป.2/3 
         ป.2/6 
         ป.2/8 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/4 
         ป.2/5 
ท 4.1  ป.2/2-3   

            ป.2/5 

- การอ่านออกเสียงคําควบกล้ําการ
จับใจความสําคัญจากนิทานการ
คัดลายมือการเขียนเรื่องจากภาพ
ภาษาไทยมาตรฐานบทร้อยกรอง
บทร้องเล่นเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่นักเรียนใช้แสวงหาเพื่อพัฒนาตน
ให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านภาษา 

12 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

25 กาดํา ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/6 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/5 
ท 5.1  ป.2/1 
         ป.2/3 

- การอ่านคําที่มีพยัญชนะและสระ
ที่ไม่ออกเสียง 
การจับใจความจากบทร้อยกรอง
การเลือกอ่านหนังสือตามความ
ส น ใ จ ก า ร เ ขี ย น เ รื่ อ ง ต า ม
จินตนาการภาษาถิ่นบทร้องเล่น
และบทร้ อยกรอง เป็ นการฝึ ก
ประสบการณ์การสร้างความรู้ผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาควรฝึกฝนให้
เกิดทักษะเพ่ือการใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

11 6 

26 กระต่ายเจ้าเล่ห์ ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/4 
         ป.2/5 
         ป.2/7 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/2 
ท 3.1  ป.2/4 
         ป.2/5 
ท 4.1  ป.2/2 
         ป.2/3 
         ป.2/5 
ท 5.1  ป.2/1 

- การอ่านคํามาตราตัวสะกดการ
จับใจความสําคัญของข่าวการอ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบายการเขียนเรื่อง
สั้นสารคดีสําหรับเด็กภาษาถิ่นและ
ปริศนาคําทายเป็นองค์ประกอบ
ทางการเรียนรู้ด้านภาษาควรฝึก
ทั ก ษ ะก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ ห้
หลากหลายรูปแบบเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ทางด้านภาษาให้เกิดการเรียนรู้ที่
คงทน 

12 6 

27 โพงเอ๋ย 
โพงพาง 

ท 1.1  ป.2/3 
 ป.2/4 
 ป.2/5 
 ป.2/7 

ท 2.1  ป.2/1 
 ป.2/2 
 ป.2/4 

ท 3.1  ป.2/3 
 ป.2/4 

ท 4.1  ป.2/3 

- การเข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย 
และ หลักภาษาไทย  เกี่ยวกับ
เครื่องหมายต่างๆ สามารถนําไปแต่ง
ประโยค การเขียนสื่อสารและการ
อ่านประโยคต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

11 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

ท 5.1  ป.2/1 
      ป.2/3 

28 กระต่ายกับเต่า ท 1.1  ป.2/1 
         ป.2/3 
ท 2.1  ป.2/1 
         ป.2/3 
ท 4.1  ป.2/2 
ท 5.1  ป.2/3 

- การอ่านคําที่มีรรการจับใจความ
สําคัญจากเรื่องที่มีในบทเรียนเรื่อง
ขบขันและการอ่านวรรณคดี
วรรณกรรมเป็นการเรียนรู้หลักทาง
ภาษาและการรับรู้เข้าใจธรรมชาติ
และความงดงามของภาษาเพ่ือใช้ใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 5 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 200 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 13101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 5.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมายของคํา คําคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ คําพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 1,200 
คํา รวมทั้งคําที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน คําที่มีตัวการันต์ คําที่มี รร คําที่มีพยัญชนะหรือสระไม่ออก
เสียง คําพ้อง คําพิเศษอ่ืนๆ เช่น คําที่ใช้ ฑ ฤ ฤา การอ่านจับใจความ จากสื่อต่างๆ นิทาน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่น เรื่องเล่าสั้นๆ บทเพลงและบทร้อยกรอง บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ข่าว และเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจําวัน ในท้องถิ่นและชุมชน การอ่านหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับ
วัย หนังสือที่นักเรียนและครูกําหนดร่วมกัน การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคําสั่งหรือข้อแนะนํา 
คําแนะนําต่างๆในชีวิตประจําวัน ประกาศ  โฆษณา และคําขวัญ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่ และ
แผนภูมิ มารยาทในการอ่าน ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน ไม่ทําลายหนังสือ ไม่ควรแย่ง
อ่าน หรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกําลังอ่าน  
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การคัดลายมือตัวบรรจง                
เต็มบรรทัดตามรูปแบบ การเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบันทึกประจําวัน การเขียนบรรยาย เกี่ยวกับลักษณะ
ของคนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพและหัวข้อที่
กําหนด  มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า  ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ ใช้ภาพเขียน
เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนให้เสียหาย  
 ฝึกการฟ๎ง การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟ๎งและดูทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง เรื่องเล่าและสารคดีสําหรับเด็ก นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน รายการสําหรับเด็ก                
ข่าว และเหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตัวเอง การแนะนํา
สถานที่โรงเรียนและในชุมชน การแนะนํา เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ การรักษาความสะอาด
ของร่างกาย การเล่าประสบการณ์ ในชีวิตประจําวัน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดขอร้อง การพูดทักทาย                          
การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดซักถาม มารยาทในการฟ๎ง ตั้งใจฟ๎ง มองตาผู้พูด              
ไม่รบกวนผู้ อ่ืนขณะที่ฟ๎ง ไม่ควรนําอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทานในขณะที่ฟ๎ง ไม่แสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสม ไม่โห่ ฮา หรือหาว ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟ๎ง มารยาทในการดู ตั้งใจ
ดู ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงอาการ รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน มารยาทในการพูด ใช้ถ้อยคําและกิริยาที่สุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้น้ําเสียวนุ่มนวล ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนกําลังพูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความ
อับอายหรือเสียหาย  
 ฝึกทักษะการสะกดคํา การแจกลูก และการอ่านเป็นคํา มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรง
ตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่ประวิสรรชนีย์ และคําที่
ไม่ประวิสรรชนีย์ และคําที่มี ฤ ฤา คําที่ใช้ บัน บรร คําที่ใช้ ร หัน คําที่มีตัวการันต์ ความหมายของคํา                 
ชนิดของคํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ประโยคบอก
เล่าประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคําสั่ง คําคล้องจอง คําขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถ่ิน  
 ฝึกอ่านวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก วรรณกรรม และวรรณคดีในบทเรียน 
และตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กําหนด บทร้อยกรองตาม
ความสนใจ  
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 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  อภิปราย 
เปรียบเทียบ เพ่ือให้ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีมารยาท มีนิสัยรักการ
อ่าน ชื่นชม และเห็นคุณค่าของภาษา ซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมประจําชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6,ป.3/7,ป.3/8,ป.3/9 
ท 2.2ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท 3.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท 4.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4,ป.3/5,ป.3/6 
ท 5.1ป.3/1,ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 
 
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 13101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เวลา 200 ชั่วโมง/ปี  จ านวน  5.0  หน่วยกิต   
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 กระต่ายไม่ตื่น
ตูม 

ท 1.1 
  ป. 3/1 
  ป. 3/2 
  ป. 3/5 
  ป. 3/9 

ท 2.1 
  ป. 3/1 

ท 3.1 
  ป. 3/3 

ท 4.1 
  ป. 3/1 

ท 5.1 
  ป. 3/1 

 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีพยัญชนะอักษรกลาง อักษร
สูง  อักษรต่ํา 
- คําท่ีมีพยัญชนะ ฑ 
- คําท่ีมีสระเดี่ยว  สระผสม  สระ
เปลี่ยนรูป 
- คําท่ีมีตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรง
มาตรา 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน ไม่ทําลายหนังสือ  
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน
อักษรไทย  
- การตั้งคําถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู เช่น เรื่อง
เล่า สารคดีสําหรับเด็กนิทาน  
การ์ตูน  เรื่องขบขัน ข่าวและ
เหตุการณ์ประจําวัน 
- การสะกดคํา การแจกลูกและการ
อ่านเป็นคํา 
- การผันอักษรกลาง  อักษรสูง  
และอักษรต่ํา 

35 15 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

- คําท่ีมีพยัญชนะ ฑ 
- สระเดี่ยว  สระผสม  สระเปลี่ยน
รูป 
- มาตราตัวสะกด 
- ความหมายของคํา 
- ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใชีวิตประ
จําวัน 

2 แม่ไก่อยู่ใน
ตะกร้า 

ท 1.1 
  ป. 3/1 
  ป. 3/2 
  ป. 3/3 
  ป. 3/9 

 
 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
- คําท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป 
- คําท่ีประวิสรรชนีย์ และคําที่ไม่
ประวิสรรชนีย์ 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําอักษรนํา 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน  
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้อย่างชัดเจน 
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
- มีมารยาทในการเขียน เช่น เขียน
ด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ 
เขียนสะกดคําถูกต้อง ไม่ขูด ขีด 
หรือฆ่าท้ิง ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
- พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
- มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและ
การพูด 
- คําท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูป 

35 15 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

- คําท่ีประวิสรรชนีย์ และคําที่ไม่
ประวิสรรชนีย์ 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําอักษรนํา 
- คําคล้องจอง 
- กลอนสี่ 
- คําขวัญ 
- ความหมายของคํา 
- ระบขุ้อคิดที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ในชีวิต 
ประจําวัน 

3 เด็กเอ๋ยเด็ก
น้อย 

ท 1.1   
  ป. 3/1 
  ป. 3/2 
  ป. 3/6 

  ป. 3/9 
 

 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ  
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
คําท่ีมี ฤ ฤๅ คําที่ใช้ บัน บรร คําท่ีใช้ 
รร (ร หัน) 
คําท่ีมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง คํา
พ้อง 
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อ่าน 
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน ไม่ทําลายหนังสือ 
 - คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  
- เขียนจดหมายลาครู  
- มีมารยาทในการเขียน เช่น เขียน
ด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ 
เขียนสะกดคําถูกต้อง 
- บอกสาระสําคัญจากการฟ๎งและ
การดู 
- มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและ
การพูด 

30 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

- คําท่ีมี ฤ ฤๅ 
- คําท่ีใช้ บัน บรร 
- คําท่ีใช้ รร (ร หัน) 
- คําท่ีมีพยัญชนะท่ีไม่ออกเสียง 
- คําพ้อง 
- คําภาษาไทยถิ่น 
- ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใชีวิต 
ประจําวัน 
- ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 สอบกลางปี 1 10 
4 ลูกแกะของ 

ซาฟียะห์ 
ท 1.1 

ป. 3/1 
ป. 3/2 
ป. 3/4 
ป. 3/5 
ป. 3/9 

ท 2.1 
ป. 3/1 
ป. 3/5 
ป. 3/6 

ท 3.1 
ป. 3/1 
ป. 3/2 
ป. 3/6 

ท 4.1 
  ป. 3/1 
  ป. 3/2 

ท 5.1 
  ป. 3/1 

         ป. 3/3 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ 
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
คําท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต  
- ลําดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน  
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
- มีมารยาทในการเขียน เช่น เขียน
ด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ 
เขียนสะกดคําถูกต้อง 
- เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ๎ง
และดูท้ังที่เป็นความรู้และความ

35 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

บันเทิง 
- บอกสาระสําคัญจากการฟ๎งและ
การดู 
- มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและ
การพูด 
- คําท่ีมีเครื่องหมายทัณฑฆาต 
- คํานาม 
 - คําสรรพนาม 
 - คํากริยา 
- คําวิเศษณ์ 
- ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 

5 กาเหว่าที่กลาง
กรุง 

ท 1.1 
 ป. 3/1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/7 
 ป. 3/8 
 ป. 3/9 

ท 2.1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/4 
 ป. 3/6 

ท 3.1 
 ป. 3/3 
 ป. 3/4 
 ป. 3/6 

ท 4.1 
 ป. 3/1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/4 

ท 5.1 
 ป. 3/2 

         ป. 3/3 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ 
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
- คําท่ีใช้ อํา และอัม 
- คําท่ีใช้ ใ_ ไ_ ไ_ย 
- อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือข้อแนะนํา 
- อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที ่และแผนภูมิ  
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน ไม่ทําลายหนังสือ  
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้อย่างชัดเจน 
- การเขียนคําอวยพร 
- เขียนจดหมายลาครู 
- มีมารยาทในการเขียน เช่น เขียน
ด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ 

35 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

เขียนสะกดคําถูกต้อง 
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟ๎งและดู 
- พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
    - มีมารยาทในการฟ๎ง การดู และ
การพูด 
    - คําท่ีใช้ อํา และอัม 
    - คําท่ีใช้ ใ_ ไ_ ไ_ย 
    - ประโยคเพื่อการสื่อสาร 
    - เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อม
เด็ก เพ่ือปลูกฝ๎งความชื่นชม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 

6 ธนูดอกไม้กับ
เจ้าชายน้อย 

ท 1.1 
  ป. 3/1 
  ป. 3/2 
  ป. 3/3 
  ป. 3/9 

ท 2.1 
  ป. 3/3 
  ป. 3/5 
  ป. 3/6 

ท 3.1 
 ป. 3/5 
 ป. 3/6 

ท 4.1 
ป. 3/1 
ป. 3/3 

ท 5.1 
         ป. 3/1 

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของคํา  คําคล้องจอง  
ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ 
ที่ประกอบด้วยคําพ้ืนฐาน รวมทั้งคํา
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
- ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่าน
เสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกัน
ขณะที่อ่าน ไม่ทําลายหนังสือ  
- เขียนบันทึกประจําวัน 
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
- มีมารยาทในการเขียน เช่น เขียน
ด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ 
เขียนสะกดคําถูกต้อง 
- พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
- มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและ
การพูด  
- สํานวน 
- ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย

30 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

ของคํา 
- เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
ของคํา 
- การใช้เครื่องหมายต่างๆ  
- ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 200 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 14101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 4.0 หน่วยกิต 

 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว   ร้อยกรอง  คําที่มี ร  ล  ว  เป็นพยัญชนะต้น         
ตัวควบกล้ํา  อักษรนํา  คําประสม  อักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  ตํานาน  สุภาษิต  อ่านจับใจความ       
เรื่องสั้น  เรื่องเล่าจากประสบการณ์  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่าน  คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน  
โดยมีเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  คัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  เขียนคําขวัญ  คําแนะนํา  แผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพ
ความคิดไปพัฒนาตนเอง  เขียนย่อความจากนิทาน  ความเรียง  ประกาศ  คําสอน  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน  
บิดา  มารดา  เขียนบันทึกความรู้หรือเรื่องราวจากจินตนาการ  จําแนกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากการฟ๎ง        
การด ู การตั้งคําถามตอบคําถามจากการฟ๎ง  การดูจากสิ่งต่างๆเช่น  เรื่องเล่า  บทความสั้นๆ  ข่าว  เหตุการณ์
ประจําวัน   โฆษณา    หรือเรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆ สามารถ
สะกดคํา และบอกความหมายจากคําแม่ ก กา  มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  คํา  ชนิดของคํา  การใช้
พจนานุกรม  ประโยค  บทร้อยกรอง  สํานวน  สุภาษิต  คําพังเพย  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น          
การอธิบายระบุข้อคิดจากการอ่านนิทานพ้ืนบ้าน  นิทานคติธรรม  เพลงพื้นบ้าน  ท่องจําบทอาขยาน   
บทร้อยกรองตามท่ีกําหนดและความสนใจ 
 ใช้ทักษะกระบวนการอ่าน  คิด  เขียน  ฟ๎ง  ดู  และพูด  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารนําความรู้จากทักษะ ด้านภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่าด้านภาษาไทย รักและหวงแหน
ภาษาไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1     ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8 
ท 2.1     ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8 
ท 3.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6 
ท 4.1   ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.4/5,ป.4/6,ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4 
 
รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68               
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 14101   รายวิชา ภาษาไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เวลา 160 ชั่วโมง/ปี   จ านวน  4.0  หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 
 

มาตรา ก กา... 
จําไว้หนาไม่มีตัวสะกด 

ท 4.1  ป.4/1 คําท่ีไม่มีตัวสะกดทุกคําจัดเป็นคําใน
มาตรา ก กา 

4 1 

2 มาตราตัวสะกด... 
มีทั้งหมด 8 มาตรา 

ท 4.1  ป.4/1 ตัวสะกดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคํา 
เสียงตัวสะกดมี 8 มาตรา บางมาตรามี
พยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดตัวเดียว บาง
มาตรามีพยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกดหลาย
ตัว 

4 1 

3 ไตรยางศ.์..สร้างคํา ท 4.1  ป.4/1 พยัญชนะไทย 44 ตัว แบ่งตามระดับ
เสียงของพยัญชนะได้เป็นอักษรสูง อักษร
กลาง และอักษรต่ํา ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
หนึ่งที่ใช้ในการผันอักษร 

4 2 

4 คําเป็น คําตาย... 
ดูง่ายไม่ยาก 

ท 4.1  ป.4/1 คําท่ีไม่มีตัวสะกดและประสมสระ 
เสียงยาวรวมทั้งคําท่ีประสมสระ อํา ใ-  
ไ- เ-า กับคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา กง 
กม เกย  เกอว กน ทุกคําเรียกว่า คําเป็น 
ส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดและประสมสระ
เสียงสั้นกับคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา 
กก กด กบ ทุกคําเรียกว่า คําตาย 

4 2 

5 วรรณยุกต์...สิ่งสําคัญ 
ผันอักษร 

ท 4.1  ป.4/1 วรรณยุกต์มีท้ังเสียงและรูปคําทุกคํามี
เสียงวรรณยุกต์แม้จะไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
ปรากฏ การผันคําตามเสียงวรรณยุกต์ 
จะทําให้คําเดิมมีเสียงเปลี่ยนไป และ
ความหมายก็เปลี่ยนไปด้วย 

4 
 
 

2 

6 
 
 
 

คําพ้อง... 
ต้องพิจารณา 
 
 

 

ท 4.1 ป.4/1 คําพ้องมีทั้งคําที่เขียนเหมือนกันและอ่าน
ออกเสียงเหมือนกัน การฝึกอ่านและเขียน 
เป็นประจําจะทําให้อ่าน เขียน และใช้คํา
ต่าง ๆ สื่อสารได้ถูกต้อง 

4 2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

7 อ่านเขียนอย่างไร...ต้อง
ใช้พจนานุกรม 

ท 4.1  ป.4/3 พจนานุกรมใช้อ้างอิงการเขียนสะกดคํา 
การอ่านคํา ความหมายของคํา รวมทั้ง
ชนิดและที่มาของคํา 

4 2 

8 ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถ่ิน...บอกความ
เป็นไทย 

ท 4.1  ป.4/7 ภาษาถ่ินเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะ
ท้องถิ่นคําที่มีความหมายอย่างเดียวกัน 
อาจใช้คําแตกต่างกันในแต่ละถิ่น 
การเข้าใจความหมายของภาษาถ่ิน  
ทําให้การสื่อสารกับคนในท้องถิ่นดีข้ึน 

4 2 

9 อ่านได้คล่อง... 
ต้องรู้วิธี 

ท 1.1  ป.4/1,  
         ป.4/2,  
         ป.4/4,  
         ป.4/8 
ท 3.1  ป.4/1 

- การอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจน 
จะทําให้การอ่านมีประสิทธิภาพ ผู้อ่าน
สามารถจับใจความได้ถูกต้อง  
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องแบ่ง
จังหวะให้ถูกต้อง การอ่านต้องมีเสียงสูง
ตํ่า หนักเบา เอ้ือนเสียงเพ่ือความไพเราะ 
- การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เป็นคนมีเหตุผล  
ไม่หลงเชื่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย  
- การมีมารยาทในการอ่าน ช่วยให้เป็น
ผู้อ่านที่ด ีและการอ่านมีประสิทธิภาพ 

3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

2 

10 เขียนชํานาญ... 
งานสร้างสรรค ์
 
 

ท 2.1  ป.4/1, 
         ป.4/2,  
         ป.4/3,   
         ป.4/4,  
         ป.4/5,   
         ป.4/6,  
         ป.4/7,   
         ป.4/8 

- การคัดลายมือได้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนตัวอักษรไทยและสวยงามช่วยให้
อ่านง่าย และเป็นการเชิดชูภาษาไทย 
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เป็นการจัดข้อมูลอย่าง
มีระบบ ทําให้เข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น 
- การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา ควรใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการ
ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ 
- การมีมารยาทในการเขียนจะช่วยให้
การถ่ายทอดความรู้ และความคิดของ
ผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
3 
 
 
1 

2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

11 ฟ๎ง ดู รู้สนทนา...ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1  ป.4/2,  
         ป.4/3,  
         ป.4/4,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6 

- การพูดสรุปความจากการฟ๎งและดู เป็น
การพูดใจความสําคัญของเรื่อง ซึ่งผู้พูด
ต้องฟ๎งและดูเรื่องนั้นอย่างตั้งใจ และมี
วิจารณญาณจึงจะทําให้พูดสรุปความได้ดี 
- การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทําให้
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องได้ 

3 
 
 
 
2 

2 

12 บทละครเรื่องเงาะปุา ท 1.1   ป.4/3,  
          ป.4/5,  
          ป.4/6, 
          ป.4/7,  
ท 5/1  ป.4/2,  
          ป.4/4 

บทละครเรื่อง เงาะปุา พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
มีเค้าเรื่องจริงของเงาะซาไก ซึ่งอาศัยอยู่
แถบจังหวัดพัทลุง ในเนื้อเรื่องมีการใช้
ภาษาก็อยที่เป็นภาษาเงาะด้วย 

8 2 

13 บทเห่กล่อมพระบรรทม
เห่เรื่องจับระบํา 

ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/1,  
         ป.4/2,  
         ป.4/4 

บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่องจับระบํา 
เป็นผลงานประพันธ์ของสุนทรภู่ เนื้อ
เรื่องกล่าวถึงนางเมขลากับรามสูร ซึ่งเป็น
ตํานานการเกิดฟูาแลบ ฟูาร้อง และ
ฟูาผ่าตามความเชื่อของไทย 

4 2 

14 คําประพันธ์สุภาษิต...ให้
ข้อคิดสอนใจ 

ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/2,  
         ป.4/4 

ความดีที่เรากระทําไว้ จะทําให้ผู้อ่ืน 
จดจําเราตลอดไป 

4 2 

15 เพลงพื้นบ้าน ท 5.1 ป.4/3 
 

เพลงพื้นบ้านจะใช้คําภาษาถ่ินเป็นเนื้อ
ร้อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่น 

4 2 

16 บทอาขยาน ท 5.1  ป.4/4 
 
 

การท่องจําบทอาขยาน นอกจากจะช่วย
ฝึกความจําแล้วยังเป็นการปลูกฝ๎ง
ความคิดและคําสอนดี ๆ ให้ฝ๎งแน่นอยู่ใน
ตัวเราด้วย 

2 2 

สอบกลางปี 1 10 
\ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 
 

คํานาม...ใช้เรียกตามชื่อ ท 4.1 ป.4/2 คําท่ีใช้เรียกชื่อคน พืช สัตว์ สิ่งของ 
สถานที่และสิ่งต่าง ๆ จัดเป็นคํานาม 

4 2 

2 คําแทนชื่อ...นี้ 
คือสรรพนาม 

ท 4.1 ป.4/2 คําท่ีใช้เรียกแทนคํานามในการสนทนา 
จัดเป็นคําสรรพนาม ซึ่งมีท้ังคําสรรพนาม 
สําหรับใช้แทนผู้พูด ผู้ฟ๎ง และผู้ที่กล่าวถึง
คําสรรพนามช่วยให้การสื่อสารกระชับ 
เพราะไม่ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ํา 

4 2 

3 คํากริยา...สื่ออาการ ท 4.1 ป.4/2 คําท่ีแสดงอาการหรือการกระทําของนาม
และสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยค 
เรียกว่า คํากริยา คํากริยาบางคํามีใจความ
สมบูรณ์ในตัว ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้าย แต่
คํากริยาบางคําต้องมีกรรมมาต่อท้าย 
จึงจะได้ใจความสมบูรณ์  

4 2 

4 คําวิเศษณ์... 
ขยายคําจําให้แม่น 

ท 4.1 ป.4/2 คําท่ีทําหน้าที่ขยายคําต่าง ๆ ให้มี
ความหมายชัดเจนขึ้น เรียกว่า คําวิเศษณ์ 
คําวิเศษณ์สามารถขยายได้ทั้งคํานาม  
คําสรรพนาม คํากริยา และคําวิเศษณ์ 

4 2 

5 ภาษาไทยน่าเรียน... 
ฝึกเขียนด้วยประโยค 

ท 4.1 ป.4/4 ประโยคเกิดจากการนําคําหรือกลุ่มคํา  
มาเรียบเรียงให้ได้ใจความเพ่ือใช้สื่อสาร 

4 2 

6 กลอนสี่...วรรคละ 
สี่คํา จําได้ง่าย 

ท 4.1 ป.4/5 กลอนสี่เป็นบทร้อยกรองที่มี 4 วรรค 
วรรคละ 4 คํา บทร้อยกรองจะมีสัมผัส
ระหว่างวรรคและระหว่างบททําให้เกิด
ความไพเราะ 

4 2 

7 คําขวัญเตือนใจ... 
ให้ทําความดี 

ท 4.1 ป.4/5 คําขวัญเป็นถ้อยคําที่มีเสียงคล้องจอง  
ทําให้ไพเราะ และมีความหมายกินใจ 
สามารถจดจําได้ง่าย 

4 2 

8 คําพังเพยและสุภาษิต...
ให้ข้อคิดสอนใจ 

ท 4.1  ป.4/6 คําพังเพยและสุภาษิตเป็นสํานวนที่ให้
ข้อคิด คติสอนใจในการดําเนินชีวิต 
ถ้อยคํามีลักษณะกระชับ กินใจ ไพเราะ 

4 2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

9 เขียนชํานาญ... 
งานสร้างสรรค ์

ท 2.1  ป.4/2,    
         ป.4/4, 
         ป.4/6,  
         ป.4/7 

- การเขียนสื่อสารต้องใช้คําให้ถูกต้อง
เหมาะสม สามารถสื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน 
- การเขียนย่อความเป็นการสรุปใจความ
สําคัญจากเรื่องที่อ่าน จะทําให้เข้าใจเนื้อ
เรื่องชัดเจน 
- การเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า 
ช่วยให้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
เขียนเพ่ิมมากขึ้น 
- การเขียนรายงานเป็นการนําเสนอข้อมูล
จากการศึกษาค้นคว้า การเขียนได้ถูกต้อง
ครบถ้วนจะทําให้รายงานมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
5 

2 

10 ฟ๎ง ดู รู้สนทนา...ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1  ป.4/3,   
         ป.4/5,  
         ป.4/6 

- การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟ๎งและดู ต้อง
พูดอย่างมีเหตุผล สุภาพ และมีมารยาท
จึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้พูด และผู้ฟ๎ง 
- การพูดรายงานเป็นการนําเสนอข้อมูล 
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างถูกต้องให้
ผู้ฟ๎งเข้าใจ ผู้พูดรายงานต้องมีทักษะใน
การพูด การพูดรายงานนั้นจึงจะ 
สัมฤทธิ์ผล และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
- การมีมารยาทในการฟ๎ง การดู และการ
พูด ทําให้ได้รับความรู้ที่ดี มีประโยชน์ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
1 

2 

11 พระอภัยมณ ี 
ตอน กําเนิดสุดสาคร 

ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/2,  
         ป.4/4 

เรื่องพระอภัยมณี เป็นนิทานคํากลอน 
ที่สุนทรภู่แต่งได้อย่างสนุกสนาน 
เรื่องราวการผจญภัยล้วนน่าตื่นเต้น 
ชวนให้ติดตาม และตื่นตาตื่นใจไปกับ
จินตนาการของกวี 
 
 
 

6 2 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

12 นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง 
น้ําผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ 

ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/1,  
         ป.4/2 

นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง น้ําผึ้งหยดเดียว
ก่อเหตุ แสดงถึงสาเหตุเพียงเล็กน้อยท่ี
ทําให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตเพราะความ
ขาดสติยั้งคิด 

4 2 

13 นิราศเดือน ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/4,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1  ป.4/2,  
         ป.4/4 

นิราศเดือนของนายมี เป็นวรรณคดี  
ที่กล่าวถึงประเพณีไทยทั้ง 12 เดือน  
โดยบรรยายให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ 
ความเป็นไทย 

6 2 

14 บทละครพูดคํากลอน 
เรื่อง พระร่วง 

ท 1.1  ป.4/3,  
         ป.4/5,  
         ป.4/6,  
         ป.4/7 
ท 5.1 ป.4/1,  
        ป.4/2,  
        ป.4/4 

บทละครพูดคํากลอนเรื่อง พระร่วง  
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ-
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวรรณคดีที่มี
เนื้อหายกย่องวีรบุรุษ ปลูกฝ๎งความรัก
ชาติและแสดงให้เห็น พลังของความ
สามัคคี 

6 2 

15 บทอาขยาน ท 5.1 ป.4/4 
 
 

การท่องจําบทอาขยาน นอกจากจะช่วย
ฝึกความจําแล้วยังเป็นการปลูกฝ๎ง
ความคิดและคําสอนดี ๆ ให้ฝ๎งแน่นอยู่
ในตัวเราด้วย 

2 2 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 160 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 15101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 4.0 หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมายของบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา คําที่มีตัว
การันต ์อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา ข้อความที่มีความหมาย
โดยนัยการอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ วรรณคดี ในบทเรียน  
บทความ บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
คําสั่ง ข้อแนะนํา และปฏิบัติตาม การใช้พจนานุกรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ การอ่านฉลากยา คู่มือและเอกสาร
ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ข่าวสารทางราชการ การอ่านหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียน
สน ใ จและ เหมาะสมกั บ วั ย  หนั ง สื อที่ ค รู แ ล ะนั ก เ รี ย นกํ า หนดร่ ว มกั น  ม า ร ย าท ในกา ร อ่ าน 
 ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย การเขียนสื่อสาร การเขียนคําขวัญ คําอวยพร คําแนะนํา และคําอธิบายแสดงขั้นตอน การนํา
แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ ย่อความจาก
นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ  ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คําสอน โอวาท คําปราศรัย  
การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ  
ใบฝากเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน 
 ฝึกจับใจความจากการฟ๎ง การพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟ๎งและดู จากสื่อต่างๆ เรื่องเล่า 
บทความ ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎ง
และดูในชีวิตประจําวัน การรายงาน การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลําดับเหตุการณ์ มารยาทใน
การฟ๎ง การด ูและการพูด 
 ฝึกการใช้คําบุพบท คําสันธาน คําอุทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น คําราชาศัพท์ คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11 สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 
 ฝึกอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพ้ืนบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียนและตามความสนใจ บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กําหนด บทร้อย
กรองตามความสนใจ 
 โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
แก้ป๎ญหา พัฒนากระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ จับใจความและเขียนสื่อความสําคัญและเขียนสื่อความ 
วิจารณ์ ศึกษาค้นคว้า ทําโครงงาน เลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมและเห็นคุณค่าของภาษา ซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาไทยที่เป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติ มีมารยาทที่ด ีและมีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้ภาษาสื่อสารอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
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รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 

ท 2.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 

ท 3.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ท 4.1ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4,ป.5/5,ป.5/6,ป.5/7   
ท 5.1ป.5/1, ป.5/2,ป.5/3, ป.5/4   

รวมทั้งหมด  33  ตัวช้ีวัด   
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 15101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลา 160 ชั่วโมง/ปี  จ านวน  4.0  หน่วยกิต    
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 บุพบทจดจํา 
นําหน้าคําหรือ
ข้อความ 

ท 4.1  ป.5/1 
  

- คําบุพบทอยู่หน้าคํานามหรือคําสรรพนาม
ในประโยคเพ่ือบอกเวลา บอกตําแหน่งที่ตั้ง
สถานที่ บอกความเป็นเจ้าของบอกความ
เกี่ยวข้องหรือความประสงค์ ทําให้ประโยค
สื่อสารนั้นมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4 3 

2 คําสันธาน 
สะพานเชื่อมประโยค 

ท 4.1  ป.5/1 
 

- คําสันธานใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยคให้
เป็นประโยคเดียวกัน เพ่ือให้มีใจความคล้อย
ตามกัน ขัดแย้งกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือเป็นเหตุเป็นผลกันตามจุดประสงค์ของผู้
ส่งสาร 

4 3 

3 คําอุทาน สื่อสาร
อารมณ์ 

ท 4.1  ป.5/1 
 

- คําอุทานเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแตกต่าง
จากเสียงของคําทั่ว ๆ ไปทําให้ทราบอารมณ์
ความรู้สึกของผู้พูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่
เน้นความหมายของคํา 

4 3 

4 ภาษาไทยน่าเรียน 
ฝึกเขียนประโยค 

ท 4.1  ป.5/2 
 

- การสื่อสารในชีวิตประจําวันต้องใช้ประโยค
เพ่ือสื่อความหมาย ดังนั้น การรู้จักจําแนก
และเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้อง มี
ส่วนประกอบของประโยคครบถ้วนสมบูรณ์จะ
ทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

4 3 

5 อ่านได้คล่อง ต้องรู้วิธี ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5, 
         ป.5/6, 
         ป.5/7, 
         ป.5/8 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
ได้ถูกต้องตามอักขรวิธี โวหารและประเภท
ของงานเขียน จะทําให้เกิดความไพเราะการ
อ่านมีประสิทธิภาพ ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้
ชัดเจน 
2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทํานอง
เสนาะได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ 
ของบทร้อยกรองนั้น ๆ รู้จักทอดจังหวะ  
เอ้ือนเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหา จะทําให้
ผู้ฟ๎งเข้าใจเรื่องได้ชัดเจน และบทร้อยกรอง
นั้นมีความไพเราะยิ่งขึ้น 

9 3 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

3. การอ่านจับใจความโดยสามารถแยกข้อ 
เท็จจริง ข้อคิดเห็น และสรุปความจากการ
อ่านทําให้เรามีเหตุผล ไม่หลงเชื่อสิ่งต่าง ๆ ได้
ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ รู้จักเลือก
พิจารณานําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
4. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคําสั่ง
ข้อแนะนํา ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน จะทําให้
ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน 
5. การเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและวัยทําให้ได้รับคุณค่าสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
6. การมีมารยาทในการอ่านทําให้เป็น 
ที่น่าชื่นชมต่อผู้พบเห็น 

6 เขียนชํานาญ 
งานสร้างสรรค ์

ท 2.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5, 
         ป.5/6, 
         ป.5/7, 
         ป.5/8, 
         ป.5/9 

1. การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัว
อักษรไทยให้สวยงามและถูกต้อง 
2. การเขียนสื่อสารควรเลือกใช้ถ้อยคํา
สํานวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมายได้ชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. แผนภาพโครงเรื่องใช้ในการวางโครงเรื่อง
ที่มีการดําเนินเรื่องเป็นไปตามลําดับ
เหตุการณ์ ส่วนแผนภาพความคิดใช้ในการ
วางโครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอดเป็นสําคัญ  
การนําแผนการโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดมาใช้ในงานเขียนทําให้งานเขียนมี
คุณภาพ และได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. ย่อความเป็นการนําใจความสําคัญของแต่
ละตอนจากเรื่องที่อ่านมาเรียบเรียงใหม่
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย
ยิ่งขึน้ 
5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ แสดงถึงความเคารพให้
เหมาะสมกับบุคคล 
6. การเขียนแสดงความรู้สึกและความ

24 3 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

คิดเห็น เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบโดยใช้เหตุผลประกอบ ซึ่งทํา
ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ 
7. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน ทําให้
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสะดวก
ในการติดต่อทําธุระ 
8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดี ต้อง
หมั่นฝึกการคิด การสังเกต และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
9. การมีมารยาทในการเขียนจะทําให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจสารที่ผู้เขียนถ่ายทอดได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7 ฟ๎ง ดู รู้สนทนา 
ภาษาสื่อสาร 

ท 3.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5 

1. การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ควรพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนพูด เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน เพราะในเรื่องเดียวกันแต่ละ
คนอาจมีมุมมองและความคิดเห็นแตกต่าง
กันได้ 
2. การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทําให้สามารถวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของเรื่อง และนําความรู้หรือ
ข้อคิดที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิต 
ประจําวัน 
3. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟ๎งและดูในชีวิตประจําวันต้องใช้เหตุผลมี
ข้อเท็จจริงและหลักฐานมาประกอบ 
4. การพูดรายงานตามหลักการที่ถูกต้องจะ
ทําให้การนําเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจและ
ผู้ฟ๎งได้รับประโยชน์จากการฟ๎งนั้น 
5. การมีมารยาทในการฟ๎ง การดู และการ
พูด ทําให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ
และเป็นมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ 

7 2 

8 บทละครเรื่อง สังข์ทอง 
ตอน กําเนิดพระสังข์ 

ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/5, 

- บทละครเรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิด 
พระสังข์ แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มี

8 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3,          
         ป.5/4          

ต่อลูกไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นเช่นไรก็ย่อมเป็น
ที่รักดั่งดวงใจของแม่เสมอ นอกจากนั้น ยัง
แสดงถึงความกตัญํูกตเวทีของพระสังข์ที่
รู้จักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของแม่เท่าท่ีเด็ก
จะทําได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนควรประพฤติ
ปฏิบัติตาม 

9 กระเช้าสีดา ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/5, 
         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3          

- นิทานเรื่อง กระเช้าสีดา มีเนื้อเรื่อง
สนุกสนาน ใช้ภาษาบรรยายได้สละสลวย 
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสําหรับเด็ก 
แฝงแนวคิดในเรื่องผลของการทําความดี คือ 
การเชื่อฟ๎งผู้ใหญ่ ความมีน้ําใจ และความ
สุภาพอ่อนโยน ซึ่งนักเรียนควรนําไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้
สม่ําเสมอจนเป็นนิสัย 

6 2 

10 บทประพันธ์ 
ร้อยกรองสุภาษิต 

ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/5, 
         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3,   
         ป.5/4                   

- บทประพันธ์ร้อยกรองสุภาษิตมีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และให้คติสอนใจเพ่ือประพฤติใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ผู้นําไปปฏิบัติย่อมประสบ
ความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิต 

4 2 

11 เพลงชาติไทย ท 1.1  ป.5/5 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3,   
         ป.5/4                   

เพลงชาติเป็นเพลงประจําชาติ ที่แสดงถึง
ความเป็นชาติ เอกราช ศิลปวัฒนธรรม และ
ลักษณะนิสัยของชนในชาติ เราจึงควรรู้
ประวัติ ตระหนักถึงความสําคัญของเพลง
ชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิ 

4 2 

12 บทอาขยาน ท 5.1  ป.5/4 
 

การท่องจําบทอาขยานสามารถนําไปใช้
อ้างอิงและนําข้อคิดไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

2 2 

สอบกลางปี 1 10 
13 ภาษาถ่ิน 

บอกความเป็นไทย 
ท 4.1  ป.5/3 
 

- ภาษาไทยในแต่ละท้องถิ่นมีการใช้ถ้อยคํา
สํานวนที่แตกต่างกันการรู้ 
และเข้าใจความหมายของคําจะทําให้การ
สื่อสารดียิ่งขึ้น 

5 3 

14 ใช้ให้ถูกพึงจํา ท 4.1  ป.5/4 - คําราชาศัพท์เป็นคําในภาษาไทยที่ต้อง 5 3 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

คําราชาศัพท์  เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลระดับต่าง ๆ 
15 คําในภาษาไทย 

ที่นํามาใช้จาก 
ภาษาต่างประเทศ 

  ท 4.1  ป.5/5 
 

- ภาษาไทยมีการนําคําจาก
ภาษาต่างประเทศมาใช้เป็นจํานวนมาก เรา
ควรทราบที่มาของคําเรียนรู้ การอ่าน การ
เขียน และการใช้คําเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

5 3 

16 กาพย์ยานีลํานํา... 
สิบเอ็ดคําจําได้ง่าย 

ท 4.1  ป.5/6 
 

- กาพย์ยานี 11 นิยมใช้ในการแต่งพรรณนา 
เรื่องต่าง ๆ ลักษณะของคําประพันธ์ทําให้บท
ร้อยกรองมีความไพเราะ งดงาม สละสลวย 
ผู้อ่านจดจําได้ง่ายและเกิดจินตนาการตามเนื้อ
เรื่องเป็นอย่างดี 

5 3 

17 สํานวน คําพังเพย 
สุภาษิต ให้ข้อคิด
สอนใจ 

ท 4.1  ป.5/7 - การใช้สํานวนได้ถูกต้องทําให้สื่อ
ความหมายชัดเจน ได้เรียนรู้ความงดงาม
ของภาษาไทย 
และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย 

5 3 

18 อ่านได้คล่อง ต้องรู้วิธี ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5, 
         ป.5/6, 
         ป.5/7, 
         ป.5/8 
 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี โวหารและประเภทของงาน
เขียน จะทําให้เกิดความไพเราะการอ่านมี
ประสิทธิภาพ ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ชัดเจน 
2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็น
ทํานองเสนาะได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและ
ฉันทลักษณ์ ของบทร้อยกรองนั้น ๆ รู้จัก
ทอดจังหวะเอ้ือนเสียงแสดงอารมณ์ตาม
เนื้อหา จะทําให้ผู้ฟ๎งเข้าใจเรื่องได้ชัดเจน 
และบทร้อยกรองนั้นมีความไพเราะยิ่งขึ้น 
3. การอ่านจับใจความโดยสามารถแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และสรุปความจาก
การอ่านทําให้เรามีเหตุผล ไม่หลงเชื่อสิ่งต่าง 
ๆ ได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ รู้จักเลือก
พิจารณานําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
4. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคําสั่ง
ข้อแนะนํา ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนจะทําให้
ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน 
5. การเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและวัยทําให้ได้รับคุณค่า

16 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
6. การมีมารยาทในการอ่านทําให้เป็นที่
น่าชื่นชมต่อผู้พบเห็น 

19 เขียนชํานาญ 
งานสร้างสรรค ์

ท 2.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5, 
         ป.5/6, 
         ป.5/7, 
         ป.5/8, 
         ป.5/9 

1. การคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัว
อักษรไทยให้สวยงามและถูกต้อง 
2. การเขียนสื่อสารควรเลือกใช้ถ้อยคํา
สํานวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมายได้ชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. แผนภาพโครงเรื่องใช้ในการวางโครงเรื่อง
ที่มีการดําเนินเรื่องเป็นไปตามลําดับ
เหตุการณ์ ส่วนแผนภาพความคิดใช้ในการ
วางโครงเรื่องท่ีมีความคิดรวบยอดเป็นสําคัญ  
การนําแผนการโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดมาใช้ในงานเขียนทําให้งานเขียนมี
คุณภาพ และได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. ย่อความเป็นการนําใจความสําคัญของแต่
ละตอนจากเรื่องที่อ่านมาเรียบเรียงใหม่
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 
5. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ แสดงถึงความเคารพให้
เหมาะสมกับบุคคล 
6. การเขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น เป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การตรวจสอบโดยใช้เหตุผลประกอบ ซึ่งทํา
ให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ 
7. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน ทําให้
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสะดวก
ในการติดต่อทําธุระ 
8. การเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดี ต้อง
หมั่นฝึกการคิด การสังเกต และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
9. การมีมารยาทในการเขียนจะทําให้ผู้อ่าน

11 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

สามารถเข้าใจสารที่ผู้เขียนถ่ายทอดได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

20 ฟ๎ง ดู รู้สนทนา 
ภาษาสื่อสาร 

ท 3.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3, 
         ป.5/4, 
         ป.5/5 

1. การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ควรพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนพูด เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน เพราะในเรื่องเดียวกันแต่ละ
คนอาจมีมุมมองและความคิดเห็นแตกต่าง
กันได้ 
2. การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทําให้สามารถวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของเรื่อง และนําความรู้หรือ
ข้อคิดที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิต 
ประจําวัน 
3. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟ๎งและดูในชีวิตประจําวันต้องใช้เหตุผลมี
ข้อเท็จจริงและหลักฐานมาประกอบ 
4. การพูดรายงานตามหลักการที่ถูกต้องจะ
ทําให้การนําเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจและ
ผู้ฟ๎งได้รับประโยชน์จากการฟ๎งนั้น 
5. การมีมารยาทในการฟ๎ง การดู และการ
พูด ทําให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ
และเป็นมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ 

8 3 

21 ราชาธิราช  
ตอนกําเนิดมะกะโท 

ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/5, 
         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3 

เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท  
แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมและคุณลักษณะ
พิเศษของมะกะโท ซึ่งจะเป็นผู้นําในภาย
หน้า เช่น ความกตัญํูความจงรักภักดี 
ความเมตตา ความมานะอุตสาหะ สติป๎ญญา
ไหวพริบอันชาญฉลาด มองเห็นการณ์ไกล 
และรู้จักแก้ป๎ญหาเมื่อเกิดเหตุยุ่งยากต่าง ๆ
นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากเนื้อ
เรื่องแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยในอดีต รวมทั้งข้อคิดต่าง ๆ ที่นําไปใช้
ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้คือ
ประโยชน์หลายประการที่ได้รับจากวรรณคดี 

8 2 

22 โคลงโลกนิติ ท 1.1  ป.5/1, -คําสอนจากโคลงโลกนิติพระนิพนธ์ของ 6 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้
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         ป.5/5, 
         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3,    
         ป.5/4 

สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาติศร ที่กรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมไว้
นั้นล้วนเป็นคําสอนที่เหมาะสมจะนําไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตป๎จจุบันได้
อย่างดี ทั้งให้ข้อคิดเตือนใจสําหรับตนเอง 
หรือใช้แนะนําสั่งสอนผู้อ่ืน คําสอนในโคลง
โลกนิติจึงทรงคุณค่าเสมอสําหรับผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติตาม 

23 นิทานคติธรรม 
เรื่อง พญาช้าง 
ผู้เสียสละ 

ท 1.1  ป.5/1, 
         ป.5/5, 
         ป.5/7 
ท 5.1  ป.5/1, 
         ป.5/2, 
         ป.5/3 

-นิทานคติธรรมเรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ  
ให้คติว่า “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” ในสังคม
ย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วเราจึงควรนํา
คุณธรรมของคนดีมาเป็นแบบอย่าง พร้อม
ทั้งใช้สติป๎ญญาพิจารณาให้รู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
ของคนชั่วเพ่ือหลีกเลี่ยงการคบหาอันอาจจะ 
นําภัยมาสู่ตนเอง  

4 2 

24 บทอาขยาน ท 5.1  ป.5/4 การท่องจําบทอาขยานสามารถนําไปใช้
อ้างอิงและนําข้อคิดไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

2 2 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 160 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      รายวิชาพื้นฐาน 

ท 16101  ภาษาไทย        ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6  
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)     จ านวน 4.0 หน่วยกิต 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง และอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง                     
เข้าใจความหมายของคํา  ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร  เข้าใจเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ของคําในประโยค  
ลักษณะของประโยคใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและเข้าใจความหมายของคํา
ภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรอง  เปรียบเทียบสํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต  อ่านเรื่องสั้นอย่าง
หลากหลาย  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  นําความรู้  ความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ป๎ญหา  ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้  เข้าใจความหมายของ
ข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  พูดแสดงความรู้ความเข้า  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟ๎ง 
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า      
พูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้อ่ืนน่าเชื่อถือ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนคํา
ขวัญ  คําอวยพร  ประกาศ  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  
เขียนจดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ  เขียนเรื่องรามจินตนาการ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน                   
การฟ๎ง  การด ูและการพูด  มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้อง
เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น 
 โดยใช้หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและคําประพันธ์ตามลักษณะของคําประพันธ์
เป็นทํานองเสนาะ  อ่านจับใจความ  ตีความ  แปลความ  วิเคราะห์ความ  อธิบายและสรุปความ  ทักษะการ
คัดลายมือ  การเขียนโดยใช้หลักการเขียนสื่อสาร  การเขียนเรื่องตามจิตนาการ  เขียนจดหมายและกรอกแบบ
รายการ  ทักษะการฟ๎ง  การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  การพูดวิเคราะห์เรื่องจาการฟ๎ง      
การดูสื่อโฆษณา  พูดรายงานและพูดโน้มน้าว 
 สามารถเลือกใช้คําได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลสามารถนําความรู้และข้อคิดไปใช้ในตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน  มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
ท 2.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6,ป.6/7,ป.6/8,ป.6/9 
ท 3.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
ท 4.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6 
ท 5.1ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 
 
รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท 16101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 160 ชั่วโมง/ปี  จ านวน  4.0  หน่วย    
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชือ่หน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 
 
 
 

คํานาม...ใช้เรียกตาม
ชื่อ 

ท 4/1  ป.6/1 คํานามเป็นคําชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์
สิ่งของและสถานที่คํานามทําหน้าที่เป็นได้ทั้ง
ประธานและกรรมในประโยคซึ่งใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

4 2 

2 คําแทนชื่อ... 
นี้คือสรรพนาม 

ท 4/1  ป.6/1 คําสรรพนามเป็นคําท่ีใช้แทนคํานามเพ่ือไม่
ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ําอีกคําสรรพนามเป็น
คําท่ีต้องใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวันจึง
ต้องเลือกใช้กับบุคคลต่างๆให้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

4 2 

3 คํากริยา...สื่ออาการ ท 4/1  ป.6/1 คํากริยาเป็นคําท่ีแสดงอาการหรือสภาพหรือ
การกระทําของประธานในประโยคซึ่งเป็น
คํานามหรือคําสรรพนามประโยคทุกประโยค
จะต้องมีคํากริยา 
 

4 2 

4 ขยายคํา...ควรจํา 
คําวิเศษณ์ 

ท 4/1  ป.6/1 คําวิเศษณ์เป็นคําที่ใช้ขยายหรือประกอบคํา
อ่ืนคือคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือ 
คําวิเศษณ์ด้วยกันเองเพ่ือให้ได้ใจความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 

4 2 

5 บุพบท...จดจํา 
นําหน้าคําหรือข้อความ 

ท 4/1  ป.6/1 คําบุพบททําหน้าที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคําหรือกลุ่มคําเพ่ือบอกเวลาตําแหน่ง
ที่ตั้งสถานที่ความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้อง
หรือความประสงค์จึงควรเลือกใช้คําบุพบท
แต่ละชนิดให้ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

4 2 

6 คําสันธาน...สะพาน
เชื่อมคําและประโยค 

ท 4/1  ป.6/1 คําสันธานใช้เชื่อมคําประโยคหรือข้อความให้
มีใจความต่อเนื่องกันประโยคที่มีคําสันธานจะ
สามารถแยกเป็นประโยคย่อยได้คําสันธานทํา
ให้ประโยคหรือข้อความสละสลวยขึ้น 
 

4 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

7 อ่านคล่อง...ต้องรู้วิธี 1 ท 1.1  ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/3 
         ป.6/4 
         ป.6/5 
         ป.6/9   

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องออก
เสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีเว้นวรรค
ตอนเหมาะสมใช้น้ําเสียงน่าฟ๎งมีเสียงหนัก
เสียงเบาการอ่านนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพเกิด
ความน่าสนใจผู้ฟ๎งสามารถจับใจความได้ง่าย
และถูกต้อง 
2. การอ่านออกเสียงบทร้อย-กรองได้ถูกต้อง
ตามลักษณะคําประพันธ์และอักขรวิธีรู้จัก
เอ้ือนเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาความจะ
ทําให้บทร้อยกรองนั้นเกิดความไพเราะน่าฟ๎ง
ยิ่งขึ้น 
3. การฝึกฝนการอ่านจับใจความตาม
หลักเกณฑ์อย่างสม่ําเสมอจะทําให้เข้าใจ
สาระสําคัญของเรื่องได้ถูกต้องและอ่านเรื่อง
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. การมีมารยาทในการอ่านแสดงถึงอุปนิสัย
ที่ดีซึ่งน่าชื่นชม 

17 4 

8 เขียนชํานาญ... 
งานสร้างสรรค ์1 

ท 2.1  ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/5 
         ป.6/9 

1. การคัดลายมือเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่
เสมอเพ่ือพัฒนาลายมือและเขียนหนังสือให้
ถูกต้องลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอาดนอกจากทําให้ผู้อ่านสบาย
ตาเกิดความรู้สึกอยากอ่านข้อความนั้นแล้ว
ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีความตั้งใจและมี
มารยาทที่ดีในการเขียน 
2. การเขียนสื่อสารต้องใช้ถ้อยคําสํานวน
ภาษารวมทั้งรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. การเขียนย่อความเป็นการนําใจความ
สําคัญของเนื้อเรื่องแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียง
ใหม่ใหต้่อเนื่องกันซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
4. การมีมารยาทในการเขียนจะช่วยให้การ
ถ่ายทอดความรู้และความคิดของผู้เขียนไปสู่
ผู้อ่านมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

9 4 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

9 ฟ๎งดูรู้สนทนา...ภาษา
สื่อสาร 1 

ท 3.1  ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/5 
         ป.6/6 

1.การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์
ของเรื่องที่ฟ๎งและดูต้องฟ๎งและดูเรื่องนั้นให้
ตลอดจึงจะสามารถพูดได้ถูกต้องและนํา
ความรู้หรือข้อคิดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
2. การตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟ๎งและดูทําให้สามารถวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือเพ่ือนําความรู้และข้อคิดที่ได้
จากเรื่องนั้นไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
3. การพูดโน้มน้าวเป็นการพูดจูงใจหรือเชิญ
ชวนให้ผู้ฟ๎งเกิดความรู้สึกคล้อยตามหรือเกิด
กําลังใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม 
4. การมีมารยาทในการฟ๎งการดูและการพูด
จะทําให้รับสารและส่งสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็น 

11 2 

10 บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ตอน 
ศึกไมยราพ 

ท 1.1  ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/5 
         ป.6/8 
ท 5.1  ป.6/1 
         ป.6/3 
         ป.6/4 

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยที่มีเค้าโครงเรื่อง
มาจากรามายณะของอินเดียเนื้อเรื่องเป็นการ
ทําสงครามอันยืดเยื้อระหว่างมนุษย์ลิงและ
ยักษ์มีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจโดยมี
แก่นสําคัญของเรื่องคือธรรมะย่อมชนะ
อธรรม 

8 2 

11 สุภาษิตสอนหญิง ท 1.1  ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/5 
         ป.6/8 
ท 5.1 
         ป.6/1 
         ป.6/3 
         ป.6/4 

สุภาษิตสอนหญิงเป็นวรรณคดีคําสอนแก่
หญิงไทยให้คติเตือนใจแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางกายวาจาใจที่ดีงาม
สอดคล้องกับค่านิยมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยซึ่งยังคงทันสมัยและใช้ได้ตลอด
กาล 

5 2 

12 
 
 
 
 
 

คํากลอนสอนสุภาษิต... 
ให้ข้อคิดสอนใจ 

ท 1.1 
         ป.6/1 
         ป.6/2 
         ป.6/5 
         ป.6/8 
 

การนําข้อคิดจากคํากลอนสุภาษิตไปปฏิบัติ
ทําให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

4 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

  ท 5.1 
         ป.6/1 
         ป.6/3 
         ป.6/4 

   

13 บทอาขยาน ท 5.1 
         ป.6/4 

การท่องจําบทอาขยานเพ่ือนําไปใช้อ้างอิง
และนําข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต 
 

2 2 

สอบกลางปี 1 10 
14 
 
 

คําอุทาน... 
สื่อสารอารมณ์ 

ท 4/1 
         ป.6/1 

คําอุทานใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้
พูดทําให้ผู้ฟ๎งเข้าใจสิ่งที่พูดชัดเจนยิ่งขึ้น 

4 2 

15 ระดับภาษาราชาศัพท์
ภาษาถ่ิน...ใช้ให้เคยชิน
และเหมาะสม 

ท 4/1 
          ป.6/2 

การเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารกับบุคคล
ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของชาติ 

6 2 

16 คําในภาษาไทย... 
ที่นํามาใช้จาก
ภาษาต่างประเทศ 

ท 4/1 
          ป.6/3 

การรู้ลักษณะของคําและความหมายของคํา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาทําให้อ่าน
เขียนและเข้าใจข้อความต่างๆได้ถูกต้อง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

5 2 

17 สังเกตอย่างไร...
ประโยคชนิดใด 
หรือกลุ่มคํา 

ท 4/1 
          ป.6/4 

ประโยคใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันการใช้
ประโยคได้ถูกต้องจะทําให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 

5 2 

18 กลอนสุภาพ...ซาบซึง้
ใจ 

ท 4/1 
          ป.6/5 

การแต่งบทร้อยกรองต้องคํานึงถึงลักษณะ
และข้อกําหนดของบทร้อยกรองแต่ละ
ประเภทรู้จักเลือกสรรถ้อยคําที่มีความหมาย
และเสียงคล้องจองเหมาะสมมาใช้จึงจะทําให้
บทร้อยกรองนั้นไพเราะสละสลวย 

4 2 

19 สํานวนไทย...สอนใจ 
ให้คิด 

ท 4/1 
         ป.6/6 

คําพังเพยและสุภาษิตเป็นสํานวนไทยที่มี
ความหมายในเชิงเปรียบเทียบและให้คติ
สอนใจ 

4 2 

20 อ่านคล่อง...ต้องรู้วิธี 2 ท 1.1 
         ป.6/6 
         ป.6/7                 
         ป.6/8 

1.การอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคําสั่ง
ข้อแนะนําและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจะทํา
ให้ได้รับประโยชน์ในการนําไปใช้อย่างเต็มที่ 
2. การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 

7 4 
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         ป.6/9 
 
 
 

และกราฟทําให้เข้าใจความหมายรวดเร็ว
ชัดเจนยิ่งขึ้นและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

3. การอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
ประเภทใดล้วนแต่มีความสําคัญในการสร้าง 

พฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
4. การมีมารยาทในการอ่านแสดงถึงอุปนิสัย
ที่ดีซึ่งน่าชื่นชม 

21 เขียนชํานาญ... 
งานสร้างสรรค ์2 

ท 2.1 
         ป.6/2 
         ป.6/3 
         ป.6/4 
         ป.6/6 
         ป.6/7 
         ป.6/8 
         ป.6/9 

1. การเขียนสื่อสารต้องใช้ถ้อยคําสํานวน
ภาษารวมทั้งรูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
2. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียนจะช่วยให้การ
นําเสนอข้อมูลมีระบบงานเขียนมีประเด็น
ชัดเจนและได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. การเขียนเรียงความมีรูปแบบเฉพาะคือมี
คํานําเนื้อเรื่องและสรุปเป็นการเขียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและ
ประสบการณ์ไปยังผู้อ่าน 
4. การเขียนจดหมายส่วนตัวเพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารกับบิดามารดาญาติพ่ีน้องหรือ
เพ่ือนควรเลือกใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาให้
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จะทําให้การ
สื่อสารนั้นประสบผลสําเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
5. การกรอกแบบรายการได้ครบถ้วนถูกต้อง
ด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจะทํา
ให้การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆประสบความสําเร็จ 
6. การเขียนเรื่องตามจินตนาการต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างดีจากนั้นจึงวาง
โครงเรื่องทีส่นุกและน่าสนใจแล้วเรียบเรียง 

20 4 

   เรื่องโดยใช้สํานวนภาษาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ 
ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความรู้สึกคล้อยตาม
เนื้อเรื่องที่อ่าน 
7. การมีมารยาทในการเขียนจะช่วยให้การ
ถ่ายทอดความรู้และความคิดของผู้เขียนไปสู่
ผู้อ่านมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 

  

22 ฟ๎งดูรู้สนทนา...ภาษา
สื่อสาร 2 

ท 3.1    
         ป. 6/3 

1. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก 
สื่อโฆษณาต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบ

6 2 
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         ป. 6/4 
         ป. 6/6 

เพ่ือจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพหรือใช้
บริการตามที่ต้องการอย่างคุ้มค่า 
2. การพูดรายงานที่ดีทําให้การนําเสนอข้อมูล
มีความน่าสนใจผู้ฟ๎งได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากการฟ๎ง 
3. การมีมารยาทในการฟ๎งการดูและการพูด
จะทําให้รับสารและส่งสารได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็น 
 

23 นิทานทองอินตอน 
นากพระโขนงท่ีสอง 

ท 1.1 
        ป. 6/1 
        ป. 6/2 
        ป. 6/3 
        ป. 6/5 
        ป. 6/8 
ท 5.1 
        ป.6/1 
        ป.6/2 
        ป.6/3 

นิทานทองอินตอนนากพระ-โขนงท่ีสอง
สะท้อนให้เห็นการเกิดข่าวลือขึ้นในสังคม
แม้กระทั่งได้เห็นสิ่งนั้นด้วยตาก็อาจไม่ใช่
ความจริงยิ่งผู้รับข่าว 
สารต้องมีวิจารณญาณไตร่ตรองเพ่ือไม่ให้หลง
ผิดหรือตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี 

7 2 

24 บทเสภาเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน 
ตอนกําเนิดพลายงาม 

ท 1.1 
        ป.6/1 
        ป.6/2 
        ป.6/5 
        ป.6/8 
ท 5.1 
        ป.6/1 
        ป.6/2 
        ป.6/3 
        ป.6/4 

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่
สะท้อนความเป็นไทยอย่างเด่นชัดทั้งสภาพ
สังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและยัง
สะท้อนความจริงของชีวิตที่ต้องพบกับความ
ทุกข์ความเสียใจความพลัดพรากสิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นคุณค่าของวรรณคดี 
ที่ผู้อ่านจะได้รับ 

6 2 

25 นิทานพื้นบ้าน 
และเพลงพ้ืนบ้าน 

ท5.1 
         ป.6/2 

การนําข้อคิดจากคํากลอน 
สุภาษิตไปปฏิบัติทําให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
ประจําวันและการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคม 
 
 
 

4 2 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

26 บทอาขยาน ท 5.1 
         ป.6/4 

การท่องจําบทอาขยานเพ่ือนําไปใช้อ้างอิง
และนําข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 

2 2 

สอบปลายปี - 30 
รวมตลอดทั้งปี 160 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 21101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา  ฝึกทักษะ การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง การจับใจความสําคัญ การแยกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์คุณค่างานเขียน  มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียน
จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ  การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การเขียนบรรยายประสบการณ์  การเขียน
เรียงความ การเขียนย่อความ  การพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟ๎งและการดู การเล่าเรื่องย่อจากเรื่อง      
ที่ฟ๎งและดู การประเมินคุณค่าของสื่อโน้มน้าวใจ ลักษณะของเสียงในภาษาไทย การสร้างคําในภาษาไทย   
การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค  การอ่านสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม การอธิบาย
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการจับใจความสําคัญ ทักษะการแสดงความ
คิดเห็น  ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์คุณค่างานเขียน ทักษะการ
เขียนเพ่ือสื่อสาร ทักษะการเขียนบรรยายประสบการณ์  ทักษะการเขียนเรียงความ ทักษะการเขียนย่อความ 
ทักษะการพูด การฟ๎ง การดู ทักษะการพูดเล่าเรื่องย่อทักษะการประเมินค่าทักษะการอธิบาย  ทักษะการสร้าง
คํา  ทักษะการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ทักษะการอธิบายวรรณคดีและวรรณกรรม  ทักษะ
การเขียนสื่อสาร  ทักษะการเขียนบรรยายประสบการณ์ ทักษะการเขียนเรียงความ  ทักษะการเขียน ย่อความ
ทักษะการพูด การฟ๎ง การดู ทักษะการพูดเล่าเรื่องย่อ     
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟ๎ง และการดู มุ่งมั่นใน
การทํางาน เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย รักความเป็นไทยและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ   
ของชาติ สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/8,  ม.1/9 
ท 2.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3,  ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/7 
ท 3.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/4 
ท 4.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 
ท 5.1    ม.1/1,  ม.1/3 
 
รวมทั้งหมด    19   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 21101    รายวิชา ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 นิราศภูเขา
ทอง 

ท 1.1 
ม.1/1, ม.1/2 
ท 2.1 
ม.1/1, ม.1/7 
ท 3.1 
ม.1/1 
ท 4.1 
ม.1/1, ม.1/2 
ท 5.1 
ม.1/1 
ม.1/5 

1. การเข้าใจประเภทของคําพ้องที่ใช้ในคําประพันธ์ทําให้เข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น และการใช้บริบทช่วย
พิจารณาความหมายของคําศัพท์บางคํา ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบ
ความหมายโดยตรงจากพจนานุกรม จะทําให้ผู้ อ่านเข้าใจ
ความหมายของคําประพันธ์นั้นได้ถูกต้องและชัดเจน 
2. คําประสมเกิดจากการนําคํามูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่ 2 
คําขึ้นไปมารวมกัน แล้วเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่ หรือยังคง
มีเค้าความหมายของคําเดิม การสร้างคําประสมทําให้ภาษาไทยมี
คําใช้เพ่ิมมากขึ้น 
3. คําซ้อนเกิดจากการนําคํามูลตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมารวมกัน แต่
ละคําที่นํามารวมกันต้องมีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน 
หรือตรงข้ามกันก็ได้คําที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่ หรือยังคงมี
เค้าของความหมายเดิม การสร้างคําซ้อนทําให้ภาษาไทยมีคําใช้
เพ่ิมขึ้น 
4. คําซ้ําเกิดจากการนําคํามูลคําเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ําอีกครั้ง
หนึ่ง  แล้วเกิดเป็นคําที่มีความหมายใหม่หรือยังคงมีเค้าของ
ความหมายเดิม ในการเขียนจะใช้ไม้ยมก (ๆ) แทนคําซ้ําการสร้าง
คําซ้ําทําให้ภาษาไทยมีคําใช้เพ่ิมมากขึ้น 
5. คําที่มีความหมายถึงบุคคล สัตว์  พืช วัตถุ ทั้งที่สามารถ
มองเห็นและมองไม่เห็นเป็นคํานาม 
6. คําที่ใช้แทนคํานามเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้คํานามนั้นซ้ําอีกเป็น
คําสรรพนามคํานามนั้นซ้ํา 
7. คํากริยาที่ใช้แสดงการกระทํา แสดงอาการ หรือแสดงสภาพ
ของคํานามหรือคําสรรพนามซึ่งเป็นประธานในประโยค 
8. คําซึ่งทําหน้าที่ขยายกริยาในประโยคเป็นคําวิเศษณ์ 
9.  คํ าที่ปรากฏหน้ าคํ านาม หรือคําสรรพนามเพ่ือบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างคํานั้นกับคําอ่ืนในประโยคเดียวกัน 
เป็นคําบุพบท 
10. คําที่ ใช้เชื่อมคํา กลุ่มคํา หรือประโยค เข้าด้วยกันเป็น
คําเชื่อม 

21 10 
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11. คําที่เปล่งออกมาเพ่ือแสดงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
สถานการณ์ขณะนั้นเป็นคําอุทาน 
12. การอ่านจับใจความเป็นการอ่านระดับพ้ืนฐาน  ซึ่ งมี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้ มีวัตถุ ประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความหรือเรื่องราวที่อ่าน ผู้ที่มีทักษะ
การอ่านจับใจความสูงจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในความ
หรือเรื่องที่อ่านอย่างรวดเร็ว และแม่นยําซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์หรือตีความเรื่องราวนั้น ๆ ต่อไป 
13. ในนิราศภูเขาทองมีคําประพันธ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับ
สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิตซึ่งควรวิเคราะห์ให้เข้าใจเพ่ือ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และควรศึกษากลวิธีการประพันธ์
สําหรับใช้ในการพินิจคุณค่าทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรม เพ่ือให้เห็นคุณค่าและสามารถนํามาใช้ในการแต่งคํา
ประพันธ์ได้ 
14. นิราศมีลักษณะคําประพันธ์เช่นเดียวกับกลอนสุภาพ การ
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ไพเราะควรคํานึงถึงการเอ้ือสัมผัส
ของคําให้มีเสียงคล้องจองกัน และใช้น้ําเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่อง 
15. นิราศภูเขาทองมีคําประพันธ์ไพเราะและมีความหมายดี
หลายบท สมควรนํามาเป็นบทฝึกคัดลายมือและท่องจําสําหรับ
ใช้สื่อสารอ้างอิงได้เป็นอย่างดี 
16. การท่องจําบทอาขยานทําให้มีตัวอย่างบทร้อยกรองที่ไพเราะ 
และให้ข้อคิดดี ๆ สําหรับสอนใจตนเอง และใช้อ้างอิงเพ่ือสื่อสาร
ในโอกาสต่าง ๆ 
17. จดหมายส่วนตัวเป็นการสื่อสารด้วยการเขียนประเภทหนึ่ง 
จากผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิด การเขียนจดหมายมีรูปแบบเฉพาะ และมีคําขึ้นต้น คําลง
ท้าย ซึ่งต้องเขียนและเลือกใช้คําให้ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้รับ 
18. การเขียนแนะนําสถานที่สําคัญ ผู้เขียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่นั้น ๆ เป็นอย่างดี และควรศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ จึงจะทําให้งานเขียนนั้นน่าสนใจและ
เพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้อ่านยิ่งขึ้น 
19. คุณค่าของนิราศภูเขาทองเด่นทั้งด้านวรรณศิลป์ที่ไพเราะ
งดงาม ด้านเนื้อหาที่สอดแทรกข้อคิดในการดําเนินชีวิตหลาย
ประการ และด้านสังคมที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย 
20. วรรณคดีทําให้ผู้อ่านได้เห็นความงามของภาษาทําให้จิตใจ
อ่อนโยน สื่อความคิดและจินตนาการทําให้เกิดป๎ญญา การอ่าน
วรรณคดีจึงช่วยจรรโลงใจ พัฒนาความคิด และปลูกฝ๎งคุณธรรม
ที่ดีงาม 
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2 โคลงโลกนิติ ท 1.1 
ม.1/1, ม.1/8,  
ม.1/9 
ท 2.1 
ม.1/2, ม.1/3 
ท 3.1 
ม.1/1 
ท 4.1 
ม.1/2, ม.1/3,  
ม.1/6 
ท 5.1 
ม.1/1, ม.1/5 

1. โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตที่มีการรวบรวมและชําระสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร เนื้อหาของโคลงเป็น
คติสอนใจในการดําเนินชีวิต การศึกษาความหมายของคําศัพท์ 
ทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน 
2. ความเปรียบเป็นการเปรียบเทียบสิ่งใดหนึ่งให้เห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้น เนื้อหาในโคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตคําสอนจึงใช้ความ
เปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน 
3. คําพ้องแบ่งเป็นคําพ้องรูปซึ่งเขียนเหมือนกัน อ่านออกเสียง
ต่างกัน คําพ้องเสียงเป็นคําที่ เขียนต่างกัน  อ่านออกเสียง
เหมือนกัน ส่วนคําพ้องรูปพ้องเสียงเป็นคําที่เขียนและอ่านออก
เสียงเหมือนกัน คําพ้องทั้ง3 ประเภทมีความหมายแตกต่างกัน 
การเข้าใจความหมายของคําพ้อง ต้องพิจารณาบริบทแวดล้อม
จึงจะทราบความหมายอย่างถูกต้อง ส่วนคําพ้องความหมายหรือ
คําไวพจน์เป็นคําที่เขียนต่างกัน อ่านออกเสียงต่างกัน  
แต่ความหมายเหมือนกัน การนําคําไปใช้ต้องเลือกใช้ 
ให้เหมาะสมกับบริบท  
4. คําแต่ละชนิดในประโยคทําหน้าที่แตกต่างกัน และคําชนิด
เดียวกันอาจทําหน้าที่ ในประโยคแตกต่างกันได้  ขึ้นอยู่กับ
ตําแหน่งและบริบทอ่ืน ๆ ในประโยค การรู้จักชนิดและหน้าที่
ของคําในประโยคทําให้เข้าใจเนื้อความในประโยคนั้นได้ชัดเจน 
การสื่อสารจึงมีประสิทธิภาพ 
5. คําประพันธ์ประเภทโคลงบังคับการใช้คําเอก คําโท บางคําจึง
ต้องใช้คําเอกโทษ โทโทษเพ่ือให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และสื่อ
ความหมายตามที่ผู้แต่งการ การเข้าใจคําเอกโทษ โทโทษทําให้
เข้าใจเนื้อหาในโคลงโลกนิติมากขึ้น และการอ่านคําโคลงโลกนิติ
อย่างถูกต้อง ทําให้ได้รับอรรถรสในการอ่าน และสื่อความหมาย
ได้ตรงตามต้องการ 
6. บทอาขยานในโคลงโลกนิติมีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาที่ให้ข้อคิด
และคุณค่าด้านภาษาท่ีไพเราะคมคาย การท่องจําบทอาขยานจึง
มีประโยชน์สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
7. กลวิธีการประพันธ์เป็นการเลือกใช้ถ้อยคําให้เกิดความ
ไพเราะงดงามและช่วยสื่อความหมายให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นกลวิธีการประพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้คําอุปมา 
อุปลักษณ์ การเล่นคํา และการเล่นเสียง การเข้าใจกลวิธีการ
ประพันธ์ทําให้เข้าใจเนื้อหาในคําประพันธ์  และตระหนักใน
คุณค่าของคําประพันธ์มากขึ้น 
 8.โคลงโลกนิติเป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีเนื้อหาให้คติสอนใจ 
ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน การเข้าใจ
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เนื้อหาในโคลงโลกนิติ ทําให้สามารถนําคําสอนไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
9. คําพังเพยและสุภาษิตเป็นถ้อยคําสํานวนที่มุ่งให้คติในการ
ดําเนินชีวิต โดยคําพังเพยมีความหมายกลาง ๆ ที่แฝงข้อคิด
เตือนใจให้นําไปปฏิบัติ ส่วนสุภาษิตมุ่งเน้นการสั่งสอนตักเตือน
ให้จดจํา ในโคลงโลกนิติมีคําสอนที่สอดคล้องกับคําพังเพยและ
สุภาษิต การเข้าใจเนื้อหาทําให้สามารถนําคําพังเพยและสุภาษิต
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
10.  การพินิจคุณค่าของโคลงโลกนิติแบ่ง เป็นคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ คุณค่าด้านแนวคิดคุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่าด้าน
สังคม ซึ่งคุณค่าแต่ละด้านนั้นมีประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณคดี
และการนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
11. การเขียนบรรยายประสบการณ์เป็นการเขียนอธิบาย
เรื่องราวต่าง ๆ ตามลําดับเหตุการณ์และตามความเป็นจริง 
ผู้เขียนจึงต้องใช้สํานวนภาษา ถ้อยคําอย่างเหมาะสม เรียบเรียง
เหตุการณ์ให้เป็นลําดับ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องและเกิดความรู้
คล้อยตามเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการเล่า 
12. การพูดแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการใช้ความคิด
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยเป็นความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 
และสร้างสรรค์สังคม ผู้พูดจึงต้องศึกษาเรื่องนั้นอย่างละเอียด
แล้วจึ งวิ เคราะห์  วิจารณ์หรือประเมินค่าเรื่องนั้นอย่างมี
หลักเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้ ฟ๎งได้รับประโยชน์  และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
13. การพูดหรือเขียนเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับคําสอนในโคลงโลก
นิติ เป็นการพูดหรือเขียนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าโคลงโลกนิติเป็น
สุภาษิตคําสอนที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตใน
ป๎จจุบัน ผู้พูดหรือเขียนเล่าเรื่องต้องเข้าใจเนื้อหาในโคลงโลกนิติ
จึงจะสามารถถนํามาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ 
14. การเขียนกระทู้บนกระดานสนทนาเป็นการสื่อสารประเภท
หนึ่งบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนควรเลือกใช้ถ้อยคําให้กระชับ 
สุภาพ สื่อความหมายได้ถูกต้อง และเขียนเรื่องที่สร้างสรรค์
เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
15. การเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นการเขียนความรู้  ความรู้สึก 
และความคิดเห็นจากการอ่านวรรณคดี เพ่ือพัฒนาความคิดของ
ผู้อ่าน 
สอบกลางภาคเรียน     -    10 

3 สุภาษิต 
พระร่วง 

ท 1.1 
ม.1/1,ม.1/5, 
ม.1/8,ม.1/9 

1. การศึกษาความหมายของคําศัพท์ในวรรณคดีทําให้เข้าใจ
เนื้อความของวรรณคดีเรื่องนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. คําซ้อนเกิดจากการนําคําที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียง

   11   10 
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ท 2.1 
ม.1/1 
ท 3.1 
ม.1/1 
ท 4.1 
ม.1/2, ม.1/3,  
ม.1/6 
ท 5.1 
ม.1/1 

กัน หรือตรงข้ามกัน มารวมกันให้เกิดคําใหม่ที่มีความหมาย 
3. สุภาษิตพระร่วงให้ข้อคิดคําสอนในการดําเนินชีวิ ตหลาย
ประการ ซึ่งสัมพันธ์กับโคลงโลกนิติและสุภาษิตไทย 
4. คําต่าง ๆ ที่อยู่ในเรื่องหรือข้อความ เรียกว่า บริบท บริบทจะ
ช่วยอธิบายให้เข้าใจคํายากบางคําได้ ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความ
จากเรื่องได้ชัดเจนขึ้น 
5. สุภาษิตพระร่วงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
6. การเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบและถูกต้องตาม
อักขรวิธี เป็นค่านิยมที่ดีงามและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย 
7.สุภาษิตพระร่วงให้ข้อคิดคําสอนดี ๆ ที่ควรนําไปปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต จึงมีคุณค่าควรแก่การท่องจําเพ่ือนําไปใช้สื่อสาร
อ้างอิง 
8. การเขียนแสดงความคิดเห็น เป็นการใช้เหตุผลและหลักฐาน
อ้างอิงมาประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รูปแบบการเขียน
แสดงความคิดเห็นอาจจะเป็นจดหมาย บทความ เรียงความ 
หรือการตอบข้อสอบอัตนัย 
9. การพูดที่ดีต้องมีสาระสําคัญ นําเสนออย่างเป็นลําดับขั้นตอน 
มีความชัดเจน เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ๎ง มีความคิดริเริ่มแปลกใหม่ 
และสร้างสรรค์สังคม 
10. สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่าทางด้านภาษา มี
แนวคิดในการดําเนินชีวิตและสะท้อนภาพของสังคมไทย 
11. การสืบค้นข้อมูลและการเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือนําข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 

4 กาพย์ 
พระไชย-
สุริยา 

ท 1.1 
ม.1/1,ม.1/2 
,ม.1/8,ม.1/9 
ท 2.1 
ม.1/1, ม.1/9 
ท 3.1 
ม.1/1, ม.1/2 
ท 4.1 
ม.1/1, ม.1/2 
ท 5.1 
ม.1/1 

1. การศึกษาความหมายของคําศัพท์ในวรรณคดีทําให้เข้าใจ
เนื้อความของวรรณคดีเรื่องนั้นได้ชัดเจนขึ้น 
2. การอ่านและจับใจความสําคัญได้  ทําให้สามารถลําดับ
เหตุการณ ์สรุปเนื้อเรื่องของวรรณคดีได้ชัดเจน 
3. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ สามารถนํามา
ประกอบให้เกิดคําที่มีความหมายเพื่อใช้ในภาษาไทย 
4. หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทยเป็นหน่วยเสียงตัวสะกด
ของคําซึ่งม ี9 หน่วยเสียง 
5. คําที่อยู่ในแม่ ก กา เป็นคําที่ประกอบขึ้นจากหน่วยเสียง
พยัญชนะต้น หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกต์  คําที่
ประสมหน่วยเสียงสระ อํา ไอ ใอ เอา จะออกเสียงเหมือนมีเสียง
พยัญชนะท้าย แต่ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะท่ีเป็นตัวสะกด 
6. คําซ้อนเป็นคําที่เกิดจากการนําคํามูลตั้งแต่ 2 คําขึ้นไปมา
รวมกัน คําท่ีนํามารวมกันอาจมีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึง

13   15 
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กัน หรือตรงข้ามกันก็ได้  คําที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่ หรือ
ยังมีเค้าของความหมายเดิม 
7. คําประสมเกิดจากจากการนําคํามูลตั้งแต่  2 คําขึ้นไปมา
ประสมเป็นคํ า ใหม่  ที่ มี ความหมายใหม่หรื อยั งคงมี เค้ า
ความหมายของคําเดิม 
8. การอ่านกาพย์เป็นทํานองเสนาะผู้อ่านต้องเข้าใจจังหวะ
วรรรคตอน เข้าใจฉันทลักษณ์ และเนื้อหา ออกเสียงถูกต้องตาม
อักขรวิธี ชัดเจน มีสมาธิในการอ่านและการควบคุมเสียง 
9. บทชมธรรมชาติในเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา มีความงดงาม
ไพเราะทางด้านวรรณศิลป์และสื่อจินตภาพ 
ที่งดงาม 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 21102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  ฝึกทักษะ การวิเคราะห์คําเปรียบเทียบและคําความหมายของคําตามบริบทต่าง ๆ การตีความ
คํายากในเอกสารวิชาการตามบริบท การวิเคราะห์งานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ การอ่านคู่มือแนะนํา
วิธีการใช้งานของเครื่องใช้ต่างๆ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การเขียน      
ย่อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มารยาทในการเขียน   
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู  การพูดเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟ๎งและดู  การพูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นจากการฟ๎ง ดู และสนทนา มารยาทในการฟ๎ง การด ู และการพูด การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่งร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 การใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต   
การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน การท่องจําบทอาขยานและ    
บทร้อยกรอง      
 โดยใช้ทักษะกระบวนการวิเคราะห์คําเปรียบเทียบและคําความหมายของคําตามบริบทต่าง  ๆ ทักษะ
การแสดงความคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์งานเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียนสื่อสาร ทักษะการเขียน
แสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ  ทักษะการเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและโครงงาน  ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟ๎งและดู  ทักษะการ
พูดรายงานหรือประเด็นจากการฟ๎ง ดู และสนทนา ทักษะการวิเคราะห์ความแตกต่างขอภาษาพูดและภาษา
เขียน  ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภท กาพย์ยานี 11ทักษะการใช้สํานวนที่เป็นคําพังเพย  และสุภาษิต  
ทักษะการวิเคราะห์วรรณคดี และวรรณกรรม ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ทักษะการท่องจํา
บทอาขยานและบทร้อยกรอง  ทักษะการวิเคราะห ์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน โดยใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟ๎ง  การดู และ การพูด เห็นคุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย มีความภูมิใจและธํารงรักษาภาษาไทย 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6,  ม.1/7  
ท 2.1    ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/6,  ม.1/5,  ม.1/8,  ม.1/9 
ท 3.1    ม.1/3,  ม.1/5,  ม.1/6 
ท 4.1    ม.1/4,  ม.1/5,  ม.1/6 
 
รวมทั้งหมด    16   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ท 21102    รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

5 สมิงพระราม
อาสา 

ท 1.1 
ม.1/4 
ท 2.1 
ม.1/6 
ท 3.1 
ม.1/3, ม.1/6 
ท 4.1 
ม.1/4 
ท 5.1 
ม.1/2, ม.1/3 

1. วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช แปลมาจากพงศาวดารมอญ และ
นํามาเรียบเรียงใหม่สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นไทย  เรื่อง
ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา มีคําศัพท์ที่ควรศึกษา
มากมาย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอ่านเรื่องให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
2. แนวทางท่ีจะทําให้อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นวรรณคดีได้
ดีนั้น ต้องศึกษาเนื้อเรื่องให้เข้าใจ สังเกตถ้อยคําและข้อความที่
เป็นใจความสําคัญเพ่ือเน้นเสียง และฝึกอ่านออกเสียงคําที่อ่าน
ยากให้ถูกต้อง 
3. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจะ
เป็นการอ่านโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ทักษะ
และความสามารถที่เคยฝึกฝนมาเพ่ือให้การอ่านออกเสียงนั้นมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ดี จึงต้อง
ฝึกฝนและพัฒนาตนอยู่เสมอ 
4. การเขียนย่อความเป็นการนําใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง 
หรือดู มาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับ เข้าใจง่าย และได้ใจความ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามเรื่องเดิม 
5.  คําซ้อน เป็นคําที่ เกิดจากการนําคํามูลที่มีความหมาย
เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือตรงข้ามกัน ตั้งแต่ 2 คํามารวมกัน 
ทําให้เกิดคําใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือมีเค้าของความหมายเดิม 
6. คําประสม เป็นคําที่เกิดจากการนําคําที่มีความหมายต่างกัน
ตั้งแต่ 2 คํามารวมกันเป็นคําใหม่ที่มีความหมายใหม่ หรือมีเค้า
ของความหมายเดิม 
7. ลักษณนาม เป็นคําที่ใช้บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือแสดง
รูปร่าง ลักษณะ หรือ ปริมาณของสิ่งนั้น 
8. การเข้าใจลักษณะและความหมายของคําพ้องที่ใช้ในวรรณคดี 
ทําให้เข้าใจเนื้อความที่อ่านได้ถูกต้อง 
9. ไม้ยมก (ๆ) จะใช้เมื่อเป็นคําซ้ํา และเมื่อต้องการซ้ําคํา วลี 
หรือประโยคเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องเป็นคําชนิดเดียวกันและอยู่ใน
เนื้อความเดียวกัน 
10. อุปมาเป็นการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบให้ เห็นภาพพจน์ที่

20 20 
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ชัดเจน ซึ่งมักมีคําว่า ดัง เหมือน ดุจ ในข้อความที่แสดงการ
เปรียบเทียบนั้น 
11. การพูดแสดงความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้ความคิดพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ แล้วจึงแสดงความคิดนั้นให้ปรากฏ เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฟ๎ง โดยเป็นความริเริ่ม แปลกใหม่และสร้างสรรค์
สังคม 
12. การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟ๎งและดู ทําให้ได้รับข้อมูลที่
กระชับ ประหยัดเวลา ได้สาระสําคัญครบถ้วน และทําให้การ
สื่อสารเกิดประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟ๎ง 
13. การเขียนแนะนําตนเองเป็นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองให้ผู้อ่ืนรับทราบเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดต้องเป็นความจริง 
14. พรรณนาโวหารเป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดของสิ่งต่าง 
ๆ หรือความรู้สึกอย่างประณีตละเอียดลออ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิด
ความซาบซึ้ง และเกิดจินตภาพ 
15. การเขียนเรียงความเชิงพรรณนาเป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มี
การแทรกเนื้อความที่กล่าวอย่างละเอียด และเลือกใช้ถ้อยคํา
เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพ มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยคํานํา เนื้อเรื่อง
และสรุป 
16.  จดหมายลาครู  เป็นจดหมายกิจธุ ระรูปแบบหนึ่ ง  มี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือขออนุญาตครูผู้ สอนเ พ่ือหยุด เรียน  อัน
เนื่องมาจากนักเรียนมีกิจธุระส่วนตัวจะต้องไปปฏิบัติหรือมี
อาการปุวยจนไม่สามารถมาเรียนได้ 
17. การถ่ายทอดวรรณคดีออกมาเป็นบทละครทําให้เข้าใจเนื้อ
เรื่องและความนึกคิดของตัวละครได้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
18. การแสดงละครจากวรรณคดีเป็นการสืบสานวรรณคดีไทยวิธี
หนึ่ง ซึ่งทําให้ผู้แสดงและผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่องและพฤติกรรมของ
ตัวละครได้ดียิ่งข้ึน 
19. วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ให้คุณค่า
ทั้งด้านสํานวนภาษาท่ีไพเราะจับใจ สละสลวยชวนอ่าน ให้ข้อคิด
เกี่ยวกับการรักษาคําพูด การรักชาติบ้าน-เมือง รักเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตนเอง 
20. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนและการบันทึก
ความรู้ทําให้ได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

6 กาพย์เห่ชม
เครื่องคาว
หวาน 

ท 1.1 
ม.1/3,ม.1/4,  
ม.1/6, 
ม.1/7 
ท 2.1 

1. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 
2 เนื้อความกล่าวถึงการชมอาหารคาวหวาน และงานนักขัตฤกษ์
ในแต่ละเดือนของไทย เป็นวรรณคดีที่สะท้อนการรับประทาน
อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบเนื่องจาก
อดีตจนถึงป๎จจุบัน 

20 20 
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ม.1/1, ม.1/8,  
ม.1/9 
ท 3.1 
ม.1/5, ม.1/6 
ท 4.1 
ม.1/5 
ท 5.1 
ม.1/3, ม.1/4 

2. บทร้อยกรองจากเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานมีความ
ไพเราะมาก การอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องทั้งจังหวะและทํานอง
จะทําให้บทร้อยกรองมีความไพเราะมากยิ่งขึ้น การนําบทร้อย
กรองที่ชอบมาคัดลายมือและท่องจํา ทําให้เกิดความซาบซึ้งและ
สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 
3. เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสูงต่ําที่เกิดขึ้นร่วมกับเสียงสระ เมื่อ
เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์หรือคํา  ความหมายก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย พยางค์ทุกพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์ แต่บางพยางค์
มีเสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ 
4. การประพันธ์บทร้อยกรองให้ไพเราะจะมีกลวิธีการเลือกใช้คํา
และการใช้โวหารภาพพจน์ต่าง ๆ ซึ่งต้องเรียนรู้และฝึกฝน 
5. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานเป็นวรรณคดีไทยที่มีคุณค่า การ
ฝึกแต่งกาพย์เห่เพ่ือชมอาหารไทยจึงเป็นการสืบทอดวรรณคดี
ไทยอย่างเห็นคุณค่าอีกทางหนึ่ง 
6.  การจับใจความและวิ เคราะห์ เรื่ องที่ อ่าน  ทําให้ เข้าใจ
สาระสําคัญของเรื่อง ทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ของผู้เขียน เป็นการขยายความรู้และความคิดของผู้อ่านให้กว้าง
ยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น และความสมเหตุสมผล
ของเรื่อง ทําให้ผู้รับสารสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่อง
นั้นได้ชัดเจนและแม่นยํา 
7. ป๎จจุบันการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ มีจํานวนมาก 
บางครั้งอาจเป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจหรือเชิญชวนให้
ปฏิบัติตามโดยมีจุดหมายแอบแฝง ดังนั้น จึงต้องรู้จักการ
ประเมินค่าเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อเหล่านี้  การพูดประเมินค่า
เกี่ยวกับสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้
พูดเพ่ือให้ฟ๎งทราบ และเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของตนที่ประเมินค่าข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
8. ภาษาพูดมีลักษณะไม่เป็นทางการ การใช้คําอาจไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ แต่ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง ส่วนภาษาเขียนเป็น
ภาษาระดับทางการ การใช้คําต้องถูกต้องตามแบบแผนใช้ในการ
สื่อสารที่เป็นทางการ 
9. การอ่านเอกสารคู่มือต้องอ่านอย่างละเอียดและทําความเข้าใจ
ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง การอ่านและ
ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือจะทําให้ผู้ อ่านสามารถใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และยัง
เป็นการถนอมอายุการใช้งานให้ยาวนาน ขณะเดียวกันเป็นการ
เพ่ิมความละเอียดรอบคอบให้แก่ผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึง
ควรอ่านเอกสารคู่มือก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้  เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
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10. การเขียนรายงานเป็นรายงานเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้าเป็นการพูด
เพ่ือให้ผู้ฟ๎งได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ซึ่งผู้พูดต้อง
รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ฟ๎งได้รับประโยชน์จาก
การฟ๎งอย่างเต็มที ่
11. การพูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าเป็นการพูดเพ่ือให้ผู้ฟ๎ง
ได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ซึ่งผู้พูดต้องรายงานข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ฟ๎งได้รับประโยชน์จากการฟ๎งอย่าง
เต็มที ่
12. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานมีความไพเราะจากการเลือกสรร
ถ้อยคํา และการใช้โวหารเปรียบเทียบที่คมคาย เนื้อหากล่าวถึง
อาหารไทยหลายชนิด ทําให้ผู้อ่านรู้จักอาหารเหล่านั้นซึ่งเป็นการ
อนุรักษ์ความเป็นไทยอีกทางหนึ่ง 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
7 นิทาน

พ้ืนบ้าน 
ท 1.1 
ม.1/4 
ท 2.1 
ม.1/8, ม.1/9 
ท 3.1 
ม.1/6 
ท 4.1 
ม.1/4 
ท 5.1 
ม.1/2, ม.1/4 

1. นิทานพ้ืนบ้านเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่ง และแพร่หลายไปยังท้องถิ่นอ่ืน จึงมักมีการใช้คํา
ภาษาถิ่นหรือคําที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นการ
เรียนรู้คําศัพท์เหล่านี้จะทําให้ศึกษานิทานพ้ืนบ้านได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 
2. คําพ้องความหมายหรือคําไวพจน์เป็นคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันแต่ใช้รูปเขียนต่าง ๆ กัน การเรียนรู้
คําไวพจน์ทําให้สามารถเลือกคํามาใช้ในบริบทต่าง  ๆ ได้
เหมาะสมและหลากหลาย 
3. สังข์ทองเป็นนิทานพ้ืนบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
เพราะเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตาม และให้ข้อคิดที่สะท้อน
ค่านิยมของคนไทยเรื่อง ความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและ
แสดงให้ เห็นว่าคุณค่าความดีของคนอยู่จิตใจไม่ใช่รูปกาย
ภายนอก 
4. นิทานพ้ืนบ้านเรื่องสังข์ทองมีความสัมพันธ์กับวิธีชีวิตของคน
ไทยในท้องถิ่นต่าง  ๆ ทั้ งด้านจิตรกรรม เพลงกล่อมเด็ก 
การละเล่นพื้นบ้าน ปริศนาคําทาย และสํานวนโวหาร 
5. นิทานพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ  
จะมีเรื่องราวแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
6. พระลอเป็นนิทานพ้ืนบ้านของภาคเหนือที่เล่าสืบต่อกันมา ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความ
เป็นมาของพระธาตุพระลอในจังหวัดแพร่ ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่
บรรจุอัฐิของพระลอและพระเพ่ือน พระแพง 
7.พญาคันคากเป็นนิทานพ้ืนบ้านของภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่
สะท้อนภาพความแห้งแล้งและการขอฝนอันเป็นต้นกําเนิดของ

20 20 
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ประเพณีบุญบั้งไฟ 
8. นิทานพ้ืนบ้านภาคกลางหลายเรื่องเป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจาก
ได้รับการนํามาสร้างเป็นการ์ตูนหรือละครโทรทัศน์ และบางเรื่อง
ก็มีการนํามาแต่งเป็นวรรณคดีด้วย 
9. ภูมิประเทศของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนใหญ่ติดทะเล มี
ชายหาด เกาะ และภูเขาเรื่องราวของนิทานพ้ืนบ้านจึงมักอธิบาย
ที่มาของสถานที่เหล่านั้น และสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใกล้
ทะเล 
10. การนําประสบการณ์จากการฟ๎งและดูนิทานพ้ืนบ้านมาเขียน
เป็นเรื่องย่อ ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานิทานพ้ืนบ้าน
เรื่องนั้น ๆ ชัดเจนขึ้น 
11. การเล่านิทานเป็นการถ่ายทอดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากนิทานผ่านน้ําเสียงและลีลาท่าทางของผู้ เล่า  ซึ่งอาจใช้
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ประกอบเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานและส่งเสริม
จินตนาการแก่ผู้ฟ๎ง การเล่านิทานพ้ืนบ้านเป็นการสืบสานภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นอีกวิธีหนึ่ง 
12.นิทานพื้นบ้านแตล่ะเรื่องให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถ
นํามาสอนใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
13. จดหมายสอบถามข้อมูล เป็นจดหมายเพ่ือขอความร่วมมือ
หรือขอความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนแรกของเนื้อความในจดหมายต้อง
แนะนําตนเองหรือหน่วยงานก่อน แล้วจึงชี้แจงวัตถุประสงค์และ
ส่วนท้ายของจดหมายควรแสดงความขอบคุณผู้ตอบล่วงหน้า 
14. โครงงานเป็นการศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้หรือสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การเขียน
รายงานโครงงานเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอผลของการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
15. การจัดทําโครงงานเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านนั้น นอกจากจะได้
ความรู้เกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านเพ่ิมเติมแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานนิทานพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอีก
ด้วย 
16. การนําเสนอโครงงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานโครงงาน
หรือการจัดแสดงโครงงานเป็นการนําผลการปฏิบัติงานจากการ
ทําโครงงานมาเผยแพร่ ให้ผู้ อ่ืนรับทราบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความคิด และเป็นแนวทางในการจัดทําโครงงานต่อไป 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 22101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการอ่านจับใจความสําคัญสรุปความ และ
อธิบายจากเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งการวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากบทความที่อ่าน   การอ่านประเมินค่า และแนวคิด  มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด  การเขียนบรรยายและพรรณนาการเขียนย่อความ  มารยาทในการเขียนการพูดสรุปใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ฟ๎งและดู  การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟ๎งและดู  มารยาทในการฟ๎ง การดู  และการพูด       การ
สร้างคําในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง การใช้คําราชาศัพท์การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  การ
ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง การวิเคราะห ์วิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม 
 โดยมีทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะจับใจความสําคัญ  สรุปความ และอธิบาย  
ทักษะการแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง  ทักษะการคิดวิเคราะห์จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทักษะการ
อ่านประเมินค่า ทักษะการคัดลายมือ ทักษะการเขียน ทักษะการพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟ๎งและ          
ดูทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟ๎งและดู ทักษะการสร้างคําในภาษาไทย ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง  
ทักษะการเขียนคําราชาศัพท์ ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ทักษะการท่องจํา บทอาขยาน     
และบทร้อยกรอง และทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ วรรณคดี วรรณกรรม    

เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟ๎ง และการดู   
มุ่งมั่นในการทํางาน  เห็นคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมไทย รักความเป็นไทย และ รักษาภาษาไทย       
ไว้เป็นสมบัติของชาติ สามารถดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/5,  ม.2/7  
ท 1.1    ม.2/8,  ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/4,  ม.2/8 
ท 3.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/6 
ท 4.1    ม.2/1,  ม.2/3,  ม.2/4 
ท 5.1    ม.2/4,  ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด  18  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 22101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30   

 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 สมบัติทาง
วรรณกรรม
ไทย 

ท 1.1 ม.2/1-2 
        ม.2/4 
         ม.2/7-8 
ท 2.1  ม.2/1 
ท 3.1  ม.2/4 
ท 5.1  ม.2/1-4 

วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสมบัติที่มี
คุณค่ายิ่งของไทยที่เกิดจากภูมิป๎ญญาไทย 
ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของ
สังคมในอดีตและความงามของภาษา การ
เรียนรู้ โดยผ่านทักษะการอ่านฟ๎งดูพูดและ
เขียน การวิเคราะห์วิจารณ์และ
กระบวนการทํางานร่วมกัน จะทําให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจวรรณคดีและ
วรรณกรรม จะทําให้เกิดความบันเทิงใจ 
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่ง
สมสืบทอดมาจนถึงป๎จจุบัน 

12 15 

2 โคลงภาพ 
พระราช
พงศาวดาร              

ท 1.1  ม.2/1-2 
         ม.2/7-8 
ท 2.1  ม.2/2 
ท 3.1  ม.2/1-3 
         ม.2/6 
ท 4.1  ม.2/1 
ท 5.1  ม.2/1-4 

         การเขียนบรรยายเป็นการเขียนบอก
เล่าข้อมูลหรือเรื่องราวมีประโยชน์ในการ
อธิบายความ ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว 
ส่วนการเขียนพรรณนาเป็นการเขียนที่
แสดงรายละเอียด ความคิด ความรู้สึกของ
ผู้เขียนและยังเป็นศิลปะ  การเขียนเพ่ือให้
ผู้อ่านเกิดความประทับใจและจินตนาการ 
การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนาจึง
เป็นศิลปะในการเขียนที่ต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนงานเขียน
แต่ละประเภทได้ถูกต้องตามลักษณะการ
เขียนอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้
สื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง 
 คําราชาศัพท์เป็นการกําหนดคําและ
ภาษาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้คําราชาศัพท์
ช่วยให้ผู้ เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามกาลเทศะ  สถานที่  บุคคล

18 15 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

และโอกาส 
 การอ่านจับใจความสําคัญเป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่ควรฝึกฝนให้เกิดความชํานาญ 
ผู้ เรียนที่มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสําคัญ จะช่วยให้เข้าใจเรื่องราว
และสามารถนําความรู้ แนวคิดที่ได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

สอบกลางภาค - 10 
3 บทเสภา

สามัคคีเสวก  
ตอนวิศวกรรม
มาและสามัคคี
เสวก   

ท 1.1  ม.2/1-2 
         ม.2/7-8 
ท 2.1  ม.2/3-4 
ท 3.1  ม.2/4 
         ม.2/6 
ท 4.1  ม.2/2-3 
ท 5.1  ม.2/1-5 
 

การเขียนเรียงความเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การเขียนที่ผู้เขียนสามารถใช้กระบวนการ
อ่าน การเขียน  การฟ๎ง ดูและพูด การ
วิเคราะห์วรรณกรรม ตลอดจนการแต่งการ
ท่องจําคําประพันธ์มาพัฒนากระบวน  การ
เขียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสดงความรู้ 
ความคิด ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ตรง
เจตนาของการสื่อสาร ก่อให้เกิดประสิทธิ
และประสิทธิผลในการสื่อสาร นําไปสู่การ
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

18 15 

4 ศิลาจารึกหลัก
ที่ 1 

ท 1.1  ม.2/1-2 
         ม.2/8 
ท 2.1  ม.2/5 
ท 3.1  ม.2/3 
ท 4.1  ม.2/2 
ท 5.1  ม.2/1-4 

การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นการ
เขียนที่เรียบเรียงข้อมูลจากการอ่านค้นคว้า
อย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล เป็นการใช้
ภาษาอย่างมีหลักการ มีการค้นคว้าอ้างอิง 
นําสู่การนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 
ทั้งการพูดและการเขียนโดยใช้ระดับภาษา
และรูปแบบที่ถูกต้อง 

12 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 22102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านจับใจความสําคัญ สรุปความและ
อธิบายการเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์ข้อสังเกต การชวนเชื่อ การโน้มน้าว  ของงานเขียน 
การเขียนเรียงความ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า การเขียนจดหมายกิจธุระ หลักการเขียนวิเคราะห์
วิจารณ์  และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งพูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์การพูดรายงาน
หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน การรวม
รวมและอธิบายความหมายของคําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การอ่านสรุปความวรรณคดีวรรณกรรม 
การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า  ด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  การอ่านบทร้อยกรองและ              
การท่องจําบทอาขยาน 
 โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการจับใจความสรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่ฟ๎งและดู ทักษะการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ ทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ทักษะการรวบรวมและอธิบายความหมายของ           
คําภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ทักษะการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี  
วรรณกรรม และทักษะการวิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
นิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการฟ๎ง และการดูเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/6   
ท 2.1    ม.2/3,  ม.2/5,  ม.2/6,  ม.2/7 
ท 3.1    ม.2/3,  ม.2/4,  ม.2/5 
ท 4.1    ม.2/2,  ม.2/5  
ท 5.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด  17  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 22102   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
100 

5 รามเกียรติ ์ตอน
นารายณ์ปราบ  
นนทก 

ท 1.1 ม 2/1-4  
ท 2.1 ม 2/3  
ท 2.1 ม 2/8  
ท 3.1 ม 2/1  
ท 3.1 ม 2/3-6 
ท 4.1 ม 2/3  
ท 5.1 ม 2/1–5 
 

-บทร้อยกรองประเภทกลอนบทละคร 
-อ่านจับใจความสําคัญจากเนื้อหาใน
บทเรียน 
-แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านได้ 
-การเขียนเรียงความ 
-พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟ๎งหรือดู 
-การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดที่ได้จาก
เรื่อง และนําข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
-การพูดอวยพร พูดโน้มน้าว  
-พูดนําเสนองาน 
-การสรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ 
- การวิเคราะห์คุณค่าข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 
-อธิบายคุณค่าของเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนที่
เรียนได้ 
-การสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
-ท่องจําบทอาขยานที่กําหนดให้ 

15 15 

6 กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง 
ตอนพรรณนาสัตว์ใน
ปุา 

ท 1.1 ม.2/1-4,  
ม.2/7 
ท 2.1 ม.2/2, 2/8 
ท 3.1 ม.2/5 
ท 4.1 ม. 2/3 
ท 5.1 ม. 2/1, 2/3-5 
 

-การอ่านจับใจความ 
-อธิบายแสดงความคิดเห็นและคุณค่าของ
วรรณคดีที่อ่าน 
-การอ่านทํานองเสนาะ 
-การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลง 
-การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
-การเขียนบรรยายและพรรณนา 

15 15 

สอบกลางภาค - 10 
7 โคลงสุภาษิตพระราช

นิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ท 1.1 ม 2/5-7 
ท 2.1 ม 2/5  
ท 3.1 ม 2/5-6 
ท 5.1 ม 2/1-4 

-การอ่านจับใจความ 
-การเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลาย 
-การจัดทํารายงาน 
-การสรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องโคลงสุภาษิตฯ 
- การวิเคราะห์คุณค่าข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

15 15 
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-อธิบายคุณค่าของเรื่อง โคลงสุภาษิตฯ 
-การสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

8 กลอนดอกสร้อย
รําพึงในปุาช้า 

ท 1.1 ม 2/2-5 -6  
ท 1.1 ม 2/8  
ท 2.1 ม 2/6  
ท 2.1 ม 2/8  
ท 3.1 ม 2/5-6  
ท 4.1 ม 2/5  
ท 5.1 ม 2/1–4 
ท 5.1 ม 2/1–5 
 

-การอ่านจับใจความ 
-ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
-การสรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง 
- การวิเคราะห์คุณค่าข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 
-อธิบายคุณค่าของเรื่อง 
-การสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
-ท่องจําบทอาขยานที่กําหนดให้ 

15 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 23101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และ ฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง การอ่านเรื่อง
ต่างๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  บันทึก ย่อความ  และรายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ และประเมิน
เรื่องอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  การวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง    
กับเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานการศึกษาจากค้นคว้าและโครงงาน การพูด
แสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟ๎งและดู  การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟ๎งและดู  การพูดจําแนก
และใช้คําภาษาต่างประเทศ  คําทับศัพท์และคําศัพท์บัญญัติการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทโคลงสี่สุภาพ      
การอ่านสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น การท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทร้อยกรอง  มารยาทในการอ่าน  การพูด  การฟ๎ง  การด ูและการเขียน  
 โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ทักษะการอ่าน การเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  
บันทึก ย่อความ  และรายงาน ทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่าน  ทักษะการเขียนลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด  ทักษะการเขียนข้อความตามระดับภาษาทักษะการเขียนย่อความ ทักษะการเขียนจดหมาย
กิจธุระ  ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินจากการฟ๎งและดู ทักษะการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่
ฟ๎งและดู  ทักษะการจําแนกและใช้คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย ทักษะการพูดและ   เขียนคําทับศัพท์  
และ  คําศัพท์บัญญัติ ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง ประเภท โคลงสี่สุภาพ ทักษะการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม ทักษะการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน  ทักษะการอ่านท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน และบทร้อยกรอง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในด้านมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  มีมารยาทในการอ่าน การฟ๎ง การดู การพูด และการเขียน 
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/10 
ท 2.1    ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/9,  ม.3/10 
ท 3.1    ม.3/1,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6 
ท 4.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
ท 5.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด  25  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 23101   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

1 บทละคร
พูดเรื่อง 
เห็นแก่ลูก 

ท 1.1 ม.3/1, ม.3/3,  
         ม.3/10 
ท 2.1 ม.3/1, ม.3/4,   
ม.3/5, ม.3/10 
ท 3.1 ม.3/4, ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/2, ม.3/3 
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/2,  
ม.3/3 

     การอ่านออกเสียงวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว  ผู้อ่าน
ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่าน
เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน  เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์
ไปสู่ผู้ฟ๎ง ให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่อ่าน 
การอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญเป็นพ้ืนฐานที่จําเป็นใน
การศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชํานาญจน
สามารถจับใจความสําคัญในงานเขียนทุกประเภท  และมี
มารยาทในการอ่าน   
     การคัดลายมือเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนที่สําคัญ
มากเพราะทําให้ตัวหนังสืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดังนั้นจึงต้องฝึกคัดลายมือ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลในการ
สื่อสาร การย่อความเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการศึกษาหา
ความรู้เพราะการย่อความเป็นการช่วยสรุปใจความสําคัญ
ของสิ่งที่ได้ฟ๎ง ได้อ่าน เพ่ือให้จดจําสาระต่าง ๆ ได้แม่นยํา 
หรือเพ่ือนําเรื่องที่บันทึกไว้นั้นไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และมี
มารยาทในการเขียน     
     การพูดยอวาทีเป็นการพูดที่ต้องใช้เหตุผลเป็นเกณฑ์
ตัดสิน ผู้พูดต้องหาข้อมูลและเตรียมตัวมาอย่างดีจึงจะ
สามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมารยาทในการ
พูด  
     ประโยคซับซ้อนเกิดจากประโยคและส่วนขยายมาเรียบ
เรียงเข้าด้วยกัน ถ้าผู้ อ่านหรือผู้ ฟ๎งสามารถวิ เคราะห์
โครงสร้างในประโยคได้ ก็จะเข้าใจใจความของประโยค
ซับซ้อนอย่างชัดเจน ความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาช่วยให้
สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม กับ
สัมพันธภาพของบุคคล  โอกาสและกาลเทศะ  ทําให้การ
สื่อสารเกิดสัมฤทธิผล  
     การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านเป็นการพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วน 
โดยวิธีแยกแยะรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่ถ้อยคําสํานวน เนื้อ

21 20 
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เรื่อง และแนวคิด ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรม
นั้น การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็นการสรุป
สาระสําคัญและข้อคิดที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง  เพ่ือจะได้นํา
ความรู้และข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2 นิทานคํา
กลอนเรื่อง 
พระอภัย
มณี 

ท 1.1 ม.3/4, ม.3/5 
ท 2.1 ม.3/6, ม.3/9 
ท 3.1 ม.3/1, ม.3/5,  
ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/1 
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/4 

     การอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด 
บันทึก ย่อความ และรายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน
เรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ดีขึ้น 
     การเขียนแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งประกอบด้วย
ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผล เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เป็นการ
เขียนนําเสนอผลงานอันได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการ
เขียนที่จะต้องเรียบเรียงข้อมูลเป็นอย่างดี นําเสนอด้วย
ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย และมีรูปแบบถูกต้อง มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลไว้ในบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน 
     การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟ๎ง
และการดู เป็นการพูดเพ่ือให้เกิดความรอบรู้และส่งเสริม
การมีความคิดเห็นที่กว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทักษะการพูดและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริง การพูดโน้ม
น้าวเป็นการพูดเพ่ือให้ผู้ฟ๎งเกิดความสนใจ และยอมรับฟ๎ง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้พูด ใช้ศิลปะในการโน้มน้าว เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการพูด และสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตจริง รวมทั้งมีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 
     การนําคําภาษาต่างประเทศมาใช้ทําให้ภาษาไทยมีคําใช้
เ พ่ิมมากขึ้ น  แสดงถึ งการรับ อิทธิพลทางภาษาและ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ การศึกษาคําภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทยเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาไทยใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
     การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและการอ่านวรรณกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย จะสามารถทําให้เข้าใจวรรณคดี
เรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้น การสรุปความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ที่ได้ศึกษา จะทําให้มองภาพรวมขององค์ความรู้ได้อย่าง
ชัดเจน 

18 20 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
3 พระบรม

ราโชวาท 
ท 1.1 ม.3/1, ม.3/2 
ท 2.1 ม.3/2, ม.3/3,  

     การอ่านออกเสียงวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว  ผู้อ่าน
ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่าน

25 20 
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ม.3/10 
ท 3.1 ม.3/4, ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/4 
ท 5.1 ม.3/2, ม.3/3 

เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์
ไปสู่ผู้ฟ๎งให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่อ่าน 
     ชวีประวัติเป็นงานเขียนที่นําเสนอเรื่องราวและ
เหตุการณ์สําคัญที่เกิดข้ึนในชีวิตของบุคคลที่ควรนํามาเป็น
แบบอย่าง ผู้เขียนชีวประวัติจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลนั้นในแง่มุมที่น่าสนใจ ทั้งในอดีต ป๎จจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต อาจเพ่ิมทรรศนะของผู้เขียนไปด้วย 
ควรมีการเลือกใช้ภาษาในการนําเสนอที่น่าสนใจและเรียบ
เรียงเนื้อหาให้เป็นไปตามลําดับอย่างชัดเจน อัตชีวประวัติ
เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนนําเสนอเรื่องราวของตนเอง ซึ่งควร
เขียนให้ครอบคลุมทั้งเรื่องในอดีต ป๎จจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคตซึ่งเป็นแง่มุมที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ควรมี
การใช้ภาษาท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย และเรียบเรียงเนื้อหา
อย่างเป็นลําดับต่อเนื่อง 
     การพูดอภิปรายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล พูดได้ตรงตามจุดประสงค์ และมีมารยาทใน
การพูด  
     เมื่อโลกเจริญก้าวหน้าขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่แผ่ขยายเข้ามาอย่างรวดเร็ว  
มีสิ่งใหม ่ๆ เกิดข้ึนมากมาย จึงต้องมีการสร้างคําทับศัพท์
และบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้ เพ่ือให้กลุ่มบุคคล  
กลุ่มอาชีพและวงการต่าง ๆ ใช้สื่อความหมายได้เข้าใจ
ตรงกัน ดังนั้น นักเรียนจึงควรศึกษาความหมาย 
และหลักการใช้คําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  เพ่ือให้สามารถ
ใช้คําในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านเป็นการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วน 
ทั้งถ้อยคําสํานวน เนื้อเรื่อง และแนวคิดเพ่ือให้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมนั้น การสรุปความรู้
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เป็นการสรุปสาระสําคัญและ
ข้อคิดที่แฝงอยู่ใน 
เนื้อเรื่อง เพ่ือจะได้นําความรู้และข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
สอบปลายภาค - 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 23102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 
เวลา  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา และ ฝึกทักษะ  ข้อแตกต่างของคําที่มีความหมายโดยตรง  และคําที่มีความหมายโดยนัย     
การอ่านจับใจความสําคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่านการประเมินความถูกต้อง        
ของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับความสําคัญ และความ    
เป็นไปได้ของเรื่องการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน การเขียนย่อความ  การเขียน
อธิบายชี้แจงแสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน การเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และการพูดรายงาน   
เรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟ๎ง การดู และการสนทนาการพูดในโอกาสต่าง ๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  การวิเคราะห์       
ระดับภาษา การอธิบายความหมายคําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดี และวรรณกรรม ที่อ่าน  การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริงการท่องจํา 
และบอกคุณค่าบทอาขยาน บทร้อยกรองที่มีคุณค่าและนําไปใช้อ้างอิง 
 โดยมีทักษะการวิเคราะห์ข้อแตกต่างของคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยนัยทักษะ
การอ่านจับใจความสําคัญ ทักษะการประเมินความถูกต้องของข้อมูล  ทักษะการวิจารณ์จากเรื่องที่อ่าน  
ทักษะการอ่านตีความและประเมินคุณค่าจากงานเขียน  ทักษะการเขียนย่อความ ทักษะการเขียนอธิบายชี้แจง
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง ทักษะการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์  ทักษะการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานทักษะ
การพูดรายงานจากเรื่องที่ฟ๎งและดู  ทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทักษะการพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล  ทักษะ
การคิดวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน  ทักษะการวิเคราะห์ระดับภาษาทักษะการอธิบายความหมาย
คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทักษะการวิเคราะห์และประเมินค่า ทักษะการสรุปความรู้และข้อคิด        
จากการอ่าน ทักษะการท่องจําบทอาขยาน และบทร้อยกรอง  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยรักการอ่าน     
การเขียน  มีมารยาทในการอ่านการฟ๎ง การดู  การพูด และการเขียน เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.3/1,  ม.3/6,  ม.3/7,  ม.3/8,  ม.3/9,  ม.3/10 
ท 2.1    ม.3/2,  ม.3/5,  ม.3/7,  ม.3/8 
ท 3.1    ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/6  
ท 4.1    ม.3/5,  ม.3/6 
ท 5.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
รวมทั้งหมด   19   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 23102   รายวิชา ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(100) 

4 อิศรญาณ
ภาษิต 

ท 1.1 ม.3/1, ม.3/9, 
ม.3/10 
ท 2.1 ม.3/2, ม.3/7 
ท 3.1 ม.3/2 
ท 4.1 ม.3/6 
ท 5.1 ม.3/1, ม.3/3, 
ม.3/4 
 

     การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ผู้ อ่านต้องเข้าใจ
ลักษณะคําประพันธ์ของบทร้อยกรองนั้น ๆ เข้าใจคําศัพท์
และเนื้อหา จึงจะสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและแสดง
อารมณ์อย่างเหมาะสม การอ่านตีความ ทําให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างลึกซ้ึงและเข้าใจแนวคิดของเรื่องได้ 
และมีมารยาทในการอ่าน  
     การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และ
โต้แย้งในเรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
แล้วพิจารณาแยกแยะอย่างมีเหตุผล ฝึกให้ผู้ เขียนใช้
ความคิด ส่งเสริมให้ เกิดความรอบรู้  และสามารถใช้
วิจารณญาณของตนให้เกิดประโยชน์ต่อการอ่านและการ
เขียน  
     การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟ๎งและดู เป็นการพูด
เพ่ือแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่ฟ๎งและดู แล้วแสดง
ความคิดเห็นตามมุมมองของผู้พูดอย่างมีหลักเกณฑ์ ทําให้ผู้
พูดได้พัฒนาทักษะการพูดและผู้ฟ๎งได้รับประโยชน์จากเรื่อง
ที่ฟ๎ง 
     โคลงสี่สุภาพเป็นคําประพันธ์ที่นิยมแต่งกันแพร่หลาย มี
การบังคับเอกโท การเรียนรู้วิธีการแต่งโคลงสี่สุภาพ 
นอกจากจะเป็นการเสริมทักษะด้านหลักภาษาและหลักการ
แต่งคําประพันธ์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภาษา
ของไทยอีกด้วย  
     การวิเคราะห์คุณค่าของงานเขียนทําให้สามารถแยก
องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง
ได้ การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน นอกจากจะทําให้เข้าใจเรื่องที่
อ่านอย่างลึกซ้ึงแล้ว ยังสามารถทําให้สรุปความรู้และข้อคิด
ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตได้อีกด้วย อิศรญาณภาษิตมีคุณค่าและ
คติสอนใจที่สามารถนําไปใช้ได้จริง จึงควรค่าแก่การท่องจํา 
 

30 30 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
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5 บทพากย์ 
เอราวัณ 

ท 1.1 ม.3/1, ม.3/6, 
ม.3/7, ม.3/8 
ท 2.1 ม.3/5, ม.3/8 
ท 3.1 ม.3/3, ม.3/6 
ท 4.1 ม.3/5 
ท 5.1 ม.3/2, ม.3/3 
 

     การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นการสื่อสารโดยการ
ใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้ฟ๎งและยังเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งของไทยที่เยาวชน
ไทยควรรักษาให้คงอยู่ต่อไป การอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญ 
เป็นพื้นฐานที่จําเป็นในการศึกษาหาความรู้ จึงควรฝึกฝนให้
เกิดความชํานาญจนสามารถจับใจความสําคัญในงานเขียน
ทุกประเภท  
     การเขียนจดหมายกิจธุระเป็นการเขียนจดหมายติดต่อ
กับบุคคล องค์กร ห้างร้าน หน่วยราชการ เพ่ือติดต่อกิจธุระ
ของตนเอง  ดังนั้นภาษาท่ีเขียนจึงควรเป็นทางการ ใช้ภาษา
กะทัดรัดตรงประเด็น  และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของ
จดหมายกิจธุระ การกรอกแบบสมัครงาน เป็นขั้นตอนแรก
ของการทดสอบความสามารถของผู้สมัครงาน  ดังนั้น
ผู้สมัครงานจะต้องเขียนด้วยความรอบคอบ  ลายมือ
สวยงาม  สะอาด  ชัดเจน  
     การพูดรายงานจากการฟ๎ง  การดู และการสนทนา
เกี่ ยวกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เป็นการนํ า เสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้า ผลการทดลอง หรือผลการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ เกี่ยวกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นแล้วนําเสนอโดยการพูด
รายงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น  เป็นการฝึกทักษะการพูด  การฟ๎ง  การดู และการ
สนทนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     เมื่อโลกเจริญก้าวหน้าขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่แผ่ขยายเข้ามาอย่างรวดเร็ว มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มากมาย จึงต้องมีศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพใช้ เพ่ือให้
กลุ่มบุคคล กลุ่มอาชีพและวงการต่าง ๆ ใช้สื่อความหมาย
ได้เข้าใจตรงกัน ดังนั้น นักเรียนจึงควรศึกษาความหมาย 
และหลักการใช้ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ   เพ่ือให้
สามารถใช้คําในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน  เป็นการสรุป
สาระสําคัญและข้อคิดที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง เพ่ือจะได้นํา
ความรู้และข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

30 30 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 31101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  1 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทความเรียง คําบรรยาย การอ่านร้อยกรองประเภท
กาพย์ กลอน โคลง การอ่านตีความ แปลความ ขยายความ จากบทอ่าน การอ่านเรื่องสั้น การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีในบทเรียน  มารยาทในการอ่าน การเขียนย่อความ การเขียนรายงาน มารยาทในการเขียน การสรุป
และแสดงความคิดเห็นจากการฟ๎งและดู การวิเคราะห์แนวคิดและการใช้ภาษาจากเรื่องที่ฟ๎งและดู  มารยาทใน
การฟ๎งการดูและการพูด ธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษาและลักษณะของภาษา การใช้คําและกลุ่มคําสร้าง
ประโยค การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่องจําบทอาขยายและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  

โดยใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน  กระบวนการเขียน  การฟ๎งการดูและการพูด  การ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ หลักการภาษาและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะ
ภาษาไทยครบทุกด้าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน  การฟ๎ง การดู การพูด รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   และสามารถ
นําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/9    
ท 2.1    ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6,  ม.4 - 6/8   
ท 3.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2,  ม.4 - 6/6   
ท 4.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/2  
ท 5.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6 
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 31101  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30  
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 อภิปูชนียกานต์ ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/9 
ท 3.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/6 
ท 4.1 ม. 4 – 6/1 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/6        
 

    การศึกษาเรื่อง อภิปูชนียกานต์ จะต้อง
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว รวมทั้งการพูด
สรุปความจากเรื่องที่ฟ๎งและดู จะต้องมี
มารยาทในการพูด ศึกษาธรรมชาติของ
ภาษา รวมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ 
สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดี เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจําและบอก
คุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนด 

8 15 

2 นิทานเวตาล   ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/9 
ท 2.1 ม. 4 – 6/3 
ท 3.1 ม. 4 – 6/2 
ท 4.1 ม. 4 – 6/1 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4   

     การศึกษานิทานเวตาล (เรื่องท่ี 10) 
จะต้องอ่านจับใจความสําคัญ อ่านตีความ 
แปลความ ขยายความ อย่างถูกต้องและมี
มารยาทในการอ่าน เขียนย่อความ ตาม
รูปแบบ วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู อธิบาย
พลังของภาษา รวมทั้งวิจารณ์วรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์
ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์
และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณกรรมในฐานะ ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจาก
วรรณกรรมเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

12 15 

สอบกลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ท 1.1 ม. 4 – 6/3 
ท 2.1 ม. 4 – 6/6 
        ม. 4 – 6/8 
ท 3.1 ม. 4 – 6/2 
ท 4.1 ม. 4 – 6/1 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
 

    การศึกษาเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ต้องฝึกอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ 
วิเคราะห์ วิจารณเ์รื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้าน
อย่างมีเหตุผล และเขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนเชิงวิชาการ และมีมารยาทในการเขียน 
รวมทั้งการวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา 
และความเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู    
   ศึกษาลักษณะของภาษาไทย วิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่อง 
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณกรรมในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง 

8 15 

4 มงคลสูตรคําฉันท ์ ท 4.1 ม. 4 – 6/2 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 

    การศึกษาเรื่อง มงคลสูตรคําฉันท์      
ต้องฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของเรื่อง เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
และสังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งศึกษาเรื่อง
การใช้คําและกลุ่มคําสร้างประโยค จะต้อง
เข้าใจความหมายของคําและสํานวน อย่าง
ลึกซึ้งและถูกต้อง 

12 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดทั้งภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 31102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
โคลง การวิเคราะห์และวิจารณ์นวนิยาย การอ่านงานเขียนประเภทบทความและสารคดี มารยาทในการอ่าน 
การเขียนเชิญชวน เขียนประกาศ เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนกรอกแบบรายการ การเขียนบันทึก
การศึกษาค้นคว้า การฟ๎งการดูอย่างมีวิจารณญาณ ระดับภาษาและคําราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง       
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี การพิจารณารูปแบบวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง 
           โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการคิดและการสื่อสาร การอ่าน การเขียนประเภทต่าง ๆ การฟ๎ง การดู
และการพูด  การวิเคราะห์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การแต่งบทร้อยกรอง  ประเมินค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทย มีทักษะในการคิดและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีนสิัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟ๎งและการดูและการพูด  เห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  และรักษาภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติ
ของชาติ   
  
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/5,  ม.4 - 6/7, ม.4 – 6/9    
ท 2.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/7    
ท 3.1    ม.4 - 6/4   
ท 4.1    ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/4   
ท 5.1    ม.4 - 6/1,  ม.4 - 6/3,  ม.4 - 6/6 
  

รวมทั้งหมด   12   ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 31102  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 มหาเวสสันดรชาดก ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 2.1 ม. 4 – 6/1 
ท 3.1 ม. 4 – 6/4 
ท 4.1 ม. 4 – 6/3 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/6        
 

     การศึกษาเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 
ต้องฝึกการอ่านจับใจความสําคัญจากเรื่อง
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของเรื่อง เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ และสังเคราะห์ข้อคิด
จากเรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง 
และเขียนสื่อสารในรูปแบบการเขียนเชิญ 
การเลือกเรื่องที่ฟ๎งและดูอย่างมี
วิจารณญาณ รวมทั้งการศึกษาเรื่องระดับ
ภาษา ควรคํานึงถึงความสัมพันธ์ของผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร และบริบทในการสื่อสาร 
เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล  

12 15 

2 อิเหนา   ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 2.1 ม. 4 – 6/3 
ท 4.1 ม. 4 – 6/3 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/6   

    การศึกษาบทละครเรื่อง อิเหนา       
ตอนศึกกะหมังกุหนิง จะต้องฝึกอ่านออก
เสียงร้อยกรองประเภทกลอนบทละครให้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เขียนสื่อสารใน
รูปแบบการเขียนประกาศ ศึกษาเรื่องคํา
ราชาศัพท์ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อเรื่องตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี 
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจําและบอก
คุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนด 

12 15 

สอบกลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 หัวใจชายหนุ่ม ท 1.1 ม. 4 – 6/5 
        ม. 4 – 6/7 
        ม. 4 – 6/9 
ท 2.1 ม. 4 – 6/1 
ท 3.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
 

    การศึกษาเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม ต้องฝึก
อ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์และวิจารณ์
เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล มีมารยาทใน
การอ่าน และตอบคําถามจากเรื่องท่ีอ่าน
ภายในเวลาที่กําหนดเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึกย่อความ เขียนจดหมายกิจ
ธุระ กรอกแบบรายการ การเลือกเรื่องที่ฟ๎ง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่อง 
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิต วิเคราะห์และประเมินคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ของวรรณกรรมในฐานะท่ี
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และ
สังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่อง เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

8 15 

4 โคลงนิราศนรินทร์ ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 2.1 ม. 4 – 6/7 
ท 4.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 

    การศึกษาเรื่อง โคลงนิราศนรินทร์     
ต้องฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
โคลงสี่สุภาพ และ การเขียนบันทึกความรู้
จากการศึกษาค้นคว้า การแต่งบทร้อยกรอง
รวมทัง้วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะ
เด่นของเรื่อง เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
และสังเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

8 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดทั้งภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 32101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  1 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วบทร้อยกรอง การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านวรรณกรรมใน
บทเรียน การอ่านบันเทิงคดีและสารคดี การอ่านเรื่องต่าง ๆ การเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึกย่อ
ความและรายงาน การเขียนอธิบาย บรรยายพรรณนาและรายงานการประชุม การเขียนสารคดี การแสดง
ความคิดเห็นจากการฟ๎งและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาจากเรื่องที่ฟ๎งและดู การสร้างคําในภาษาไทย 
การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมเบื้องต้น     การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม การท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การฟ๎งการดูและการพูด ทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์  
ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยให้ฝึกฝนทักษะใน
รูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และ
เรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน 
การฟ๎งและการดูและการพูด มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/6,  ม. 4 – 6/7 
ท 2.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/4   ม. 4 – 6/6,  ม. 4 – 6/7 
ท 3.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2 
ท 4.1    ม. 4 – 6/6  
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/6  
 

รวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 32101  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0  หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 พินิจอักษรา ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/5 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
         
 

     การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ      
บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียง รวมทั้งการ
อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ให้วิเคราะห์
และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน แสดง
ความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล      
ทั้งการอ่านเพื่อวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม ผู้อ่านต้องวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตีความสาระสําคัญ ข้อคิด 
พิจารณาความดีเด่นของเนื้อหาและกลวิธีใน
การนําเสนอ เพ่ือประเมินค่าวรรณคดี และ
วรรณกรรมนั้น ๆ อย่างมีเหตุผล  

8 15 

2 ลิขิตภาษาสรรค์    ท 1.1 ม. 4 – 6/6 
        ม. 4 – 6/7 
ท 2.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/6 
 

     การอ่านจับใจความสําคัญ เป็นการอ่าน 
ทําความเข้าใจ อ่านเก็บความรู้              
ในสาระสําคัญของเรื่อง ควรตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีอ่านภายในเวลาที่กําหนดและเขียน
กรอบแนวคิดผังความคิด บันทึกย่อความ 
รวมทั้ง การเขียนอธิบายซึ่งเป็นการกล่าวถึง
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกัน ส่วนการ
เขียนพรรณนาเป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่าน
เห็นภาพและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ      
    การศึกษาและฝึกฝนจนมีทักษะการ
เขียน ทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และ
เขียนรายงานเชิงวิชาการซึ่งเป็นการนําเสนอ
ผลการค้นคว้าทางวิชาการในรูปแบบของ
การเขียนที่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า และเรียบ
เรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
แบบแผน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

8 15 

สอบกลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 งานประพันธ์มัทนะพาธา ท 4.1 ม. 4 – 6/6 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
 

   การศึกษาบทละครพูดคําฉันท์ เรื่อง 
มัทนะพาธา จะต้องวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิด จาก
เรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
ตลอดจนศึกษาหลักการสร้างคําใน
ภาษาไทย ได้แก่ คําประสม คําสมาส และ
คําสนธิ  

8 15 

4 จํานรรจาภาษาไทย ท 3.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/3 
 

   การพูดสรุปแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู จะต้องเข้าใจ
หลักการพูดสรุปความ ที่ถูกต้องรวมทั้งการ
รู้จักวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู การนํา
แนวคิดจากเรื่องที่ฟ๎งและดูมาพูดให้ผู้อื่นฟ๎ง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 

8 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 32102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทนวนิยาย การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท 
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านวรรณคดีในบทเรียน การอ่านจับใจความสําคัญจากวรรณคดีในบทเรียน  การ
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านบทกวีร่วมสมัย การเขียนเรียงความ การเขียนสารคดี การประเมินงานเขียน การ
ประเมินเรื่องที่ฟ๎งและดู การฟ๎งการดูอย่างมีวิจารณญาณ การแต่งคําประพันธ์ การวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม 
  โดยใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟ๎งการดูและการพูด การคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟ๎งและการดูและการพูด ใช้ภาษาไทยการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําภาษาไทยรวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ   
 
รหัสตัวชี้วัด 
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/8 
ท 2.1    ม. 4 – 6/2,  ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5   
ท 3.1    ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/4     
ท 4.1    ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5   
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2,  ม. 4 – 6/5  ม. 4 – 6/6 

  
รวมทั้งหมด  14  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 32102  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 ร่ายยาวมหาเวสสันดร 
ชาดก 

ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 4.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/2 
       ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/4 
       ม. 4 – 6/5 
       ม. 4 – 6/6 
 
        
 

     การศึกษาเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี จะต้องวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจาก
เรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และ
รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน พร้อมกับ
ท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กําหนดได้ รวมทั้งการอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองประเภทร่ายต้องอ่านให้ ไพเราะและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน และมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการอ่านและหลักการแต่งคํา
ประพันธ์ที่ถูกต้อง 

12 15 

2 โคลนติดล้อ    ท 1.1 ม. 4 – 6/8 
ท 2.1 ม. 4 – 6/2 
ท 3.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/2 
       ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/4 
            

     การศึกษาเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความ
นิยมเป็นเสมียน จะต้องวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ และสังเคราะห์ข้อคิด
จากเรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
รวมทั้งเขียนเรียงความตามหลักการเขียน 
โดยใช้กระบวนการคิด ถ่ายทอดผ่านภาษาท่ี
เรียงร้อยอย่างประณีต ตลอดจนการฟ๎งและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ 

8 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 ลิลิตตะเลงพ่าย ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 2.1 ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/5 
ท 3.1 ม. 4 – 6/3 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/2 
       ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/4 
       ม. 4 – 6/6 
 

    การศึกษาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย จะต้อง 
วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของ
เรื่องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต นํามาประยุกต์ใช้
ในการผลิตงานเขียนสารคดีและบันเทิงคด ี
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจาก
เรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง พร้อม
กับท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กําหนดได้ และอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองประเภทโคลงได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน รวมทั้งการ
ประเมินเรื่องที่ฟ๎งและดูเพ่ือกําหนดแนวทาง
นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

12 15 

4 คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ 

ท 1.1 ม. 4 – 6/3 
ท 4.1 ม. 4 – 6/5 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/2 
       ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/4 
        

    การศึกษาเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ วิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
วิเคราะห์ลักษณะเด่นของเรื่องเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต 
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ  สังเคราะห์ข้อคิดจาก
เรื่องเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
รวมทั้งการอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ 
ด้านอย่างมีเหตุผลตลอดจนการวิเคราะห์
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 
 

8 15 

สอบกลางภาค - 10 
สอบปลายภาค - 30 

รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 33101   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ และบทร้อยกรองประเภท โคลง ร่าย      
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านจากวรรณคดีในบทเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นจาก
ข่าวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน วิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านงานเขียนประเภทคําสอนและพระบรมราโชวาท การเขียนแสดง
ทรรศนะ เขียนโต้แย้ง เขียนโน้มน้าวใจ การแสดงความคิดเห็นจากการฟ๎งและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้
ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟ๎งและดู การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ การวิเคราะห์และวิจารณ์
วรรณคดีวรรณกรรม การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดี การอ่านการท่องจําและบอกคุณค่าบท
อาขยานตามท่ีกําหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้อ้างอิง 

โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟ๎งการดูและการพูด การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน การเขียน การฟ๎งและการดูและการพูด ใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
 
รหัสตัวช้ีวัด      
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/5,  ม. 4 – 6/6,  ม. 4 – 6/7 
ท 2.1    ม. 4 – 6/1,   
ท 3.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/2   
ท 4.1    ม. 4 – 6/4    
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/6 
 
รวมทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 33101  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
    สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 พินิจอักษรา ท 1.1 ม. 4 – 6/5 
        ม. 4 – 6/6 
        ม. 4 – 6/7 
ท 2.1 ม. 4 – 6/1 
 
 
         
 

    การอ่านจับใจความสําคัญ เป็นการอ่าน ทําความ
เข้าใจ อ่านเก็บความรู้ ในสาระสําคัญของเรื่อง 
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน แสดง
ความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ควรตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีอ่านภายในเวลาที่กําหนดและเขียนกรอบ
แนวคิดผังความคิด บันทึกย่อความได้ถูกต้อง รวมทั้ง
การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ กาเขียน
แสดงทรรศนะ เขียนโต้แย้ง และเขียนโน้มน้าวใจ 
ผู้เขียนจะต้องเขียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
เขียน มีการใช้ภาษาที่เรียบเรียงอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมีข้อมูล และสาระสําคัญที่ชัดเจน 

8 12 

2 เสภาขุนช้าง
ขุนแผน 

ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/6          
 

    การอ่านออกเสียงบทเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ตอนขุนช้างถวายฎีกา จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง 
ไพเราะเหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น และลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ มีการสังเคราะห์ข้อคิด เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยานที่มี
คุณค่า เพ่ือนํา ไปใช้อ้างอิง 

8 12 

สอบกลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 ท่องแดนสามก๊ก ท 1.1 ม. 4 – 6/5 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 

    การศึกษาเรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอู ไปรับราชการ
กับโจโฉ จะต้องอ่านจับใจความสําคัญ วิเคราะห์และ
วิจารณเ์รื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน แสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น และลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
จีนในอดีต คุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังเคราะห์
ข้อคิด เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

8 12 

4 สามัคคีเภท 
คําฉันท ์

ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 4.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 

    การศึกษาเรื่อง สามัคคีเภทคําฉันท์จะต้องอ่านคํา
ประพันธ์ประเภทฉันท์ฝึกแต่งคําประพันธ์ประเภท 
ฉันท ์วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
วิเคราะห์ลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ สังคมในอดีต  
คุณค่าด้านวรรณคดีศิลป์ในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ และยังต้อง มีการสังเคราะห์ 
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

8 12 

5 จํานรรจา 
ภาษาสรรค์ 

ท 3.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 

  การพูดสรุปความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง 
ที่ฟ๎งและดู ผู้พูดจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  
เสนอทั้งข้อดีและข้อเสียอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวมรวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินเรื่อง 
ที่ฟ๎งและดูควรพิจารณาแนวคิด การใช้ภาษา ความ
น่าเชื่อถือแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ และเลือก 
เรื่องท่ีฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือนําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

8 12 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาพื้นฐาน 
ท 33102   ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  2 
เวลา  40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกการอ่านร้อยแก้วประเภทนวนิยาย การอ่านร้อยกรองประเภทฉันท์ การวิเคราะห์วิจารณ์
เรื่องที่อ่านวรรณคดีในบทเรียน การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน        
การสังเคราะห์เรื่องที่อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ การเขียนสื่อสาร การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี    
การพิจารณาและประเมินคุณค่าของงานเขียนประเภทต่าง ๆ การพูดในโอกาสต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
ประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
เบื้องต้นวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม การสังเคราะห์ ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมการท่องจําบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทร้อยกรอง 

โดยใช้ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟ๎งการดูและการพูด การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด การประเมินค่า และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ใช้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง เห็นคุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ดีงามไปใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได ้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
ท 1.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3,  ม. 4 – 6/4 
ท 2.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/5 
ท 3.1    ม. 4 – 6/3   ม. 4 – 6/5 
ท 4.1    ม. 4 – 6/7 
ท 5.1    ม. 4 – 6/1,  ม. 4 – 6/3   ม. 4 – 6/4,  ม. 4 – 6/6         
 
รวมทั้งหมด  13  ตัวช้ีวัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 33102  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
    สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 

 
 
 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 พินิจอักษรา ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
       ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
ท 2.1 ม. 4 – 6/1 
 

     การออกเสียงบทร้อยแก้ว ผู้อ่านจะต้อง
ศึกษาหลักการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมทั้งการ
อ่านจับใจความสําคัญ ซึ่งเป็นการอ่าน ทําความ
เข้าใจ อ่านเก็บความรู้ ในสาระสําคัญของเรื่อง 
วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน 
แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลคาดคะเน
เหตุการณ ์ตอบคําถาม และประเมินค่า  
เพ่ือนําความรู้ ความคิดไปแก้ป๎ญหาในการ
ดําเนินชีวิต เขียนโครงการและรายงานการ
ประชุมตามรูปแบบการเขียนสื่อสาร 

10 15 

2 หรรษากาพย์ 
เห่เรือ 

ท 1.1 ม. 4 – 6/1 
ท 2.1 ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
        ม. 4 – 6/6 

     การศึกษาเรื่องกาพย์เห่เรือ จะต้องการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง อย่างถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสม วิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้นและลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต รวมทั้งการการผลิตงานเขียนของ
ตนเองรูปแบบสารคดี วิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ มีการสังเคราะห์ข้อคิด เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจํา  บท
อาขยานที่มีคุณค่า เพ่ือนําไปใช้อ้างอิง  

10 15 

สอบกลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 
 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

3 ไตรภูมิพระร่วง ท 1.1 ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
ท 5.1 ม. 4 – 6/1 
        ม. 4 – 6/2 
        ม. 4 – 6/3 
        ม. 4 – 6/4 
         

     การศึกษาเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 
จะต้องการอ่านจับใจความสําคัญ ซึ่งเป็นการอ่าน 
ทําความเข้าใจ อ่านเก็บความรู้ ในสาระสําคัญของ
เรื่อง วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้าน 
แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และ
เสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลคาดคะเน
เหตุการณ ์ตอบคําถาม และประเมินค่า เพ่ือนํา
ความรู้ ความคิดไปแก้ป๎ญหาในการดําเนินชีวิต
รวมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่น โดยเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต คุณค่าด้านวรรณคดีศิลป์ ในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และยังต้องมีการ
สังเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง เพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

10 15 

4 จํานรรจาภาษา
สรรค์ 

ท 2.1 ม. 4 – 6/5 
ท 3.1 ม. 4 – 6/3 
       ม. 4 – 6/5 
       ม. 4 – 6/6 
ท 4.1 ม. 4 – 6/5 
 
         
 

     บันเทิงคดีเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ซึ่งการเขียน
บันเทิงคดีนั้นควรเข้าใจถึงองค์ประกอบและวิธี
เขียนบันเทิงคดีเพ่ือให้การสร้างสรรค์งานเขียน   
นั้นมีคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมิน
เรื่องท่ีฟ๎งและดู จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรพิจารณาแนวคิด การใช้ภาษา 
ความน่าเชื่อถือแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ และ
เลือกเรื่องที่ฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน และการพูดใน
โอกาสต่างๆทั้งการพูดอภิปราย พูดแสดงทรรศนะ 
และพูดโต้แย้ง ผู้พูดควรศึกษาหลักการพูด และ
เสนอแนวคิดใหม่ใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมและมี
มารยาทในการพูด 

10 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดทั้งภาคเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 31201   การเขียน 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบาย ความหมายและความสําคัญ ประเภทของงานเขียนและองค์ประกอบในงานเขียน 
ความหมายและบทบาทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจําวัน โดยเขียนหรือพูดอธิบาย 
 ฝึกทักษะการเขียนเพ่ือกิจเฉพาะ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย การเขียนโฆษณา การเขียนอวย
พร การเขียนเพ่ือการศึกษา การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน การเขียนโครงการและการเขียนเพ่ือ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่สาธารณะ มีมารยาทในการเขียนสื่อสารโดยใช้
กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในหลักการเขียน นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีความประณีตในการใช้ภาษา 
เข้าใจการใช้ภาษาที่สละสลวย ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้แจ่มแจ้ง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึก
อนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
 
ผลการเรียนรู้  

1. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้อง 
2. เขียนสื่อสารในชีวิตประจําวันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง     

มีข้อมูลและสาระสําคัญชัดเจน 
3. เขียนเพ่ือการศึกษา เขียนบันทึกความรู้ เขียนรายงาน เขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกแนวทางการเขียนสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
5. เขียนสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะอย่างมีมารยาท 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะ โดยใช้ภาษาสุภาพสละสลวย 

 
รวมทั้งหมด 6   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 31201  รายวิชาการเขียน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 การเขียนในชีวิตประจําวัน ข้อ 1,2    การเขียนในชีวิตประจําวันเป็นแนวทางให้
รู้จักการเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสมตาม
โอกาสและผู้รับสาร เพ่ือฝึกฝนการเขียน
รูปแบบต่าง ๆ จนเกิดความชํานาญ และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน และการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

5 15 

2 การเขียนเพื่อกิจเฉพาะ ข้อ 1,2    การเขียนเฉพาะกิจเป็นกระบวนการเขียน
ที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและ
วิธีการ รวมทั้งจุดมุ่งหมายและประเภทของ
งานเขียน ได้แก่ การเขียนประกาศ การ
เขียนจดหมายเพ่ือกิจเฉพาะ การเขียน 
โฆษณาและการเขียนอวยพร 

5 15 

สอบกลางภาค  10 
3 การเขียนเพื่อการศึกษา ข้อ 1,3     การเขียนเพื่อการศึกษาเป็นวิธีการสําคัญ

สําหรับการถ่ายทอด การนําเสนอ เผยแพร่
ข้อมูลความรู้สู่สาธารณชน จึงจําเป็นต้อง
เข้าใจรูปแบบการเขียนเพ่ือการศึกษา ได้แก ่
การเขียนบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน 
และการเยนโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน และพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนด้วย 

5 15 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

4 การเขียนเพ่ือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1,4,5,6    การเขียนเพื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
การสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ในอยู่
ร่วมกันของสังคม จึงจําเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายและบทบาทของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
แสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้องและเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

5 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 31202   ประวัติวรรณคดี 1    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัย
สุโขทัย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง และวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
คุณค่าของวรรณคด ีกวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาตอนปลาย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดี
สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา และเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย  

เพ่ือให้รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจในภูมิป๎ญญาในภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบทอดมา
แต่บรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขั้นต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
2. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 

 
รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 31202  รายวิชาประวัติวรรณคดี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับวรรณคดี
และประวัติวรรณคดี 

ข้อ 1 

    วรรณคดีไทยเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   
ที่สําคัญของชาติ การศึกษาทําความเข้าใจใน
เนื้อหาประวัติวรรณคดี นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่าน
เกิดความซาบซึ้งในความไพเราะและความงดงาม
ทางวรรณศิลป์แล้ว ยังสะท้อนภาพสังคม
วัฒนธรรมในอดีต ช่วยให้เราสามารถเข้าใจเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง 

4 10 

2 วรรณคดีสมัยสุโขทัย ข้อ 1, 2,3,4 

    วรรณคดีสมัยสุโขทัย นับเป็นวรรณคดียุคแรก
เท่าท่ีหลักฐานปรากฏอยู่ แสดงถึงความเจริญ
และพัฒนาการทางวรรณคดีของไทยหลายเรื่อง 
เช่นหลักศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง 
ตํารับท้าว ศรีจุฬาลักษณ์ นอกจากจะมีคุณค่า
ด้านวรรณกรรมโดยตรงแล้ว ยังทรง
คุณประโยชน์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมีความจําเป็นต้อง
ศึกษาเหตุการณ์บ้านเมือง และพัฒนาของ
วรรณคดีให้ลึกซึ้งเพ่ือธํารงไว้ซึ่งภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

4 10 

3 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น ข้อ 1, 2,3,4 

    สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นช่วงเริ่มต้น
สร้างบ้านเมืองและปรับปรุงการปกครองให้เป็น
ระบบระเบียบ วรรณคดียุคนี้แม้จะมีหลักฐาน
ปรากฏไม่มากนัก เช่น ยวนพ่าย ลิลิตพระลอ   
แต่ก็ทรงคุณค่าท้ังในด้านภาษาศาสตร์   
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม
และประเพณ ีจึงมีความจําเป็นต้องศึกษา
เหตุการณ์บ้านเมือง และพัฒนาของวรรณคดีให้
ลึกซึ้งเพ่ือธํารงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทย 

4 10 

กลางภาค - 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

4 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ข้อ 1,2,3,4 

    สมัยอยุธยาตอนกลาง บ้านเมืองในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่สงบ และ
มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง
วรรณคดี พระองค์ทรงเป็นกวีและองค์อุปถัมภก
วรรณคดีทรงชุบเลี้ยงนักปราชญ์และกวี จึงมี
ผลงานเกิดข้ึนมากมาย และสมัยนี้นับเป็นยุคทอง
แห่งวรรณคดี จึงมีความจําเป็นต้องศึกษา
เหตุการณ์บ้านเมือง และพัฒนาของวรรณคดีให้
ลึกซึ้งเพ่ือธํารงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทย 

4 20 

5 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ข้อ 1,2,3,4 

    สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นช่วงที่บ้านเมืองเกิด
ความวุ่นวายทําให้เว้นว่างทางด้านวรรณคดี
จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
นับเป็นยุคที่วรรณคดีเจริญรุ่งเรืองยุคหนึ่ง 
หลังจากนั้นเกิดการเสียกรุงครั้งที่ 2 วรรณคดีจึง
ถูกเผาทําลายไปเป็นจํานวนมาก จึงมีความ
จําเป็นต้องศึกษาเหตุการณ์บ้านเมือง และพัฒนา
ของวรรณคดีให้ลึกซ้ึงเพ่ือธํารงไว้ซึ่งภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

4 10 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 32201   การเขียน 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา อธิบายและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเขียน และอาชีพ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียน             
ชนิดของคํา การเขียนสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ การใช้คําตามความหมาย                       
การเลือกคําและประโยคในการเขียน กลวิธีการใช้ภาในการเขียน ระดับภาษา การเขียนแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรู้สึก การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนจดหมายในงานอาชีพ ความรู้
เกี่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรอง และบทร้อยกรองในงานอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะด้านการเขียน ทักษะกระบวนการในการแก้ป๎ญหา ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
แสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการสื่อสาร 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียน สามารถใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษา สามารถนําทักษะการเขียนไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคตได้  และเห็น
คุณค่า ความสําคัญของการเขียนที่มีปริทธิภาพ สามารถทําให้ผู้ อ่ืนเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้          
อย่างชัดเจน ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเขียนอาชีพได้ 
2. รู้จักอาชีพที่เก่ียวข้องกับการเขียนและชี้ความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพได้ 
3. อธิบายหลักการสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท ์และการใช้คําเหมาะสมตามความหมายได้ถูกต้อง 
4. รู้จักศัพท์เฉพาะวิชาชีพ สะกดคําและเขียนคําทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
5. อธิบายความสําคัญของการเขียนในงาอาชีพได้ 
6. ใช้คําถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์เรียบเรียงถ้อยคําเป็นประโยค และใช้สํานวนไทยได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกความสําคัญของการเขียนเพื่ออาชีพในโอกาสต่าง ๆ ได ้
8. เข้าใจองค์ประกอบรูปแบบของการเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาสต่างๆและเขียนเพ่ืออาชีพในโอกาส   

ต่าง ๆ ได ้
9. อธิบายจุดปะสงค์ องค์ประกอบ ลักษณะภาษา และหลักในการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
10. เขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ 
11. บอกความสําคัญของการเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 
12. เข้าใจหลักการและรูปแบบของการเขียนบทร้อยกรอง และเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพได้ 

  
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 32201  รายวิชาการเขียน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 หลักการงานเขียน ข้อ 1,2,5     การเขียนในงานอาชีพเป็นทักษะการใช้
ภาษาไทย พัฒนาการเขียนของตนเอง เพ่ือนํา
หลักการเขียนไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต จึงควรศึกษาหลักการเขียนที่ถูกต้อง 
เห็นคุณค่า ความสําคัญของการเขียนที่มี
ประสิทธิภาพ สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจข้อมูล 
ข่าวสารที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและสังคม   

3 10 

2 พากเพียรถ้อยคําสํานวน ข้อ 3,4,6      การเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ควรใช้
ถ้อยคํา สํานวนโวหาร การเขียนสะกดคํา การ
เขียนทัพศัพท์และศัพท์บัญญัติ ใช้คําเหมาะสม 
เรียบเรียงถ้อยให้เป็นประโยค และใช้สํานวนไทย
ให้ถูกต้อง 

5 15 

สอบกลางภาค - 10 
3 กระบวนการเขียนสื่อสาร ข้อ 7,8      การเขียนสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้สึก นึกคิด ความต้องการ จุดประสงค์ ไป
ยังผู้รับสาร โดยการเขียนแสดงความคิดเห็นและ
แสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียน
รายงานการประชุม การเขียนบันทึกข้อความ 
การเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายธุรกิจ 

5 15 

4 ลิขิตงานอาชีพ 9,10,11,12    การเขียนในงานอาชีพมีความจําเป็นในการ
สื่อสารที่จะทําให้ธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การเลือกรูปแบบและภาษาท่ีเหมาะสมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นการเขียนโฆษณา การ
เขียนประชาสัมพันธ์ การเขียนร้อยกรองในงาน
อาชีพ จึงจําเป็นต้องศึกษารูปแบบการเขียนให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับการเขียนแต่ละประเภท 

7 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 32202   ประวัติวรรณคดี 2    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีไทย
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นยุคต่าง ๆ ตามพัฒนาการของวรรณคดีไทย          
ในสมัยสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย วรรณคดีในยุคฟ้ืนฟู  (สมัยธนบุรี – สมัยรัตนโกสินทร์        
รัชกาลที่ 1)วรรณคดีในยุคทองของวรรณคดี (รัชกาลที่ 2-3) วรรณคดีในยุคแรกรับตะวันตก(รัชกาลที่ 4–5) 
และวรรณคดีในยุคปรับเปลี่ยนสู่สยามสมัยใหม่ (รัชกาลที่ 6-7) คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานสําคัญใน
สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  

โดยการเขียนหรือพูดอธิบาย วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล และประเมินค่าข้อคิด       
จากวรรณคดีและวรรณกรรม  แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  และประเมินค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น เกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจ      
ในภูมิป๎ญญาของภาษาไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์  
2. วิเคราะห์ จําแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 
3. วิเคราะห์ เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 
4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
รวมทั้งหมด   4   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 32202  รายวิชาประวัติวรรณคดี 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 วรรณคดียุคฟ้ืนฟู ข้อ 1,2,3,4      วรรณคดีในยุคฟ้ืนฟ ู(สมัยกรุงธนบุรี 
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่1) เป็นยุคที่ฟ้ืนฟูวรรณคดี
ของชาติขึ้นมาใหม่ เนื่องจากวรรณคดีไทยได้ถูก
ทําลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีการ
แต่งวรรณคดีขึ้นเพ่ือทดแทนวรรณคดีที่สูญ
หายไปรวมทั้งมีการแปลวรรณคดี
ภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยอีกด้วย 

5 15 

2 วรรณคดียุคทอง ข้อ 1,2,3,4    ยุคทองของวรรณคดีเกิดขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
เนื่องจากเป็นยุคที่วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรือง
ถึงขีดสุด ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นทั้งกวีและองค์
อุปถัมภ์วรรณคดี 

5 15 

สอบกลางภาค - 10 
3 วรรณคดียุคแรกรับ

ตะวันตก 
ข้อ 1,2,3,4   วรรณคดียุคแรกรับวัฒนธรรมตะวันตก(รัชกาล

ที ่4 – 5) เป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความ
เป็นสากล เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตก นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง ด้านความเชื่อ ค่านิยม ส่งผลต่อ
วรรณคดีตามแนวขนบลดลง เกิดวรรณคดีแบบ
ใหม่ข้ึน การขยายตัวของการพิมพ์ส่งผลให้
วรรณคดีแพร่หลายสู่ประชาชนมากขึ้น 

5 15 

4 วรรณคดียุคปรับเปลี่ยน
สู่สยามสมัยใหม่ 

ข้อ 1,2,3,4   วรรณคดีในยุคปรับเปลี่ยนสู่สยามสมัยใหม่ เป็น
ยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก มีการจัดตั้ง
วรรณคดีสโมสร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเป็นกวีที่ทรงพระปรีชาสามารถ เมื่อ
เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 7วรรณคดีเริ่มเสื่อมความนิยม
ลงมีการประพันธ์วรรณกรรมสมัยใหม่เพิ่มข้ึน 

5 15 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 33201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้ภาษาที่สื่อสารในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของคําไทยชนิดต่างๆ กลุ่มคําและ
หน้าที่กลุ่มคํา การใช้คํา สํานวน และสุภาษิต ความสัมพันธ์ของคําต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประโยค ประโยครูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเรียบเรียงข้อความในการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม  
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ รูปลักษณ์ของคําไทยชนิดต่างๆ กลุ่มคําและหน้าที่กลุ่มคํา การใช้คํา  
สํานวน และภาษิต ความสัมพันธ์ของคําต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประโยค ประโยค ภาษาพูด ภาษาเขียนในการสื่อสาร  
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ป๎ญหา ใฝุเรียนรู้ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารได้ 
2. อธิบายลักษณะของสาร  และจัดประเภทของการสื่อสารประเภทต่างๆได้ 
3. อธิบายอุปสรรคในการสื่อสารพร้อมยกตัวอย่างประกอบและบอกวิธีแก้ไขได้ 
4. อธิบายทักษะการรับสารและทักษะการส่งสารได้ 
5. จัดประเภทและเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการสื่อสารได้ 

 
รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหัสวิชา  ท 33201  รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 ศึกษารูปลักษณ์คําไทย 
ให้คงอยู่ 

ข้อ 1    การศึกษาเรื่องคําไทยชนิดต่าง ๆ คํา 
สํานวน สุภาษิต การร้อยเรียงประโยคเพื่อ 
การสื่อสาร ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทําให้ผู้
ศึกษาสามารถเรียบเรียงข้อความในการพูด
และการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา
และความนิยม นําไปสู่การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 20 

2 เรียนรู้การสื่อสาร ข้อ 2,3,4      การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษา
เรื่องการสื่อสารให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้ง
ความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบของ
การสื่อสาร ประเภทของการสื่อ ตลอดจน
อุปสรรคในการสื่อสาร นั้นย่อมทําให้ผู้ศึกษา
สามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

7 20 

สอบกลางภาค - 10 
3 พัฒนาการใช้ภาษา ข้อ 5,6     ภาษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญและจําเป็น

สําหรับการสื่อสารของมนุษย์ ไม่ว่าในฐานะ
ของผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ดังนั้นในการสื่อสาร
ที่สัมฤทธิ์ผล ผู้ใช้ภาษาจําเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้ภาษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระดับภาษา 
เข้าใจการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา
รวมทั้งมีคุณธรรมและมารยาทที่ดีในการ
สื่อสารเป็นสําคัญ 

6 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รายวิชาเพิ่มเติม 
ท 33202   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลา  20  ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)   จ านวน  0.5 หน่วยกิต 
 

 ฝึกการอ่าน การฟ๎งการดูและการพูด พูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
การมีวิจารณญาณและไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือปฏิบัติตาม การสรุปความจากการฟ๎งและ
การด ูการมีวิจารณญาณ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไตร่ตรอง วินิจฉัยและประเมินค่าสื่อที่ได้จากการอ่าน 
การฟ๎งและดู 
 ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดต่อที่ประชุมชน, การพูดอภิปราย, การพูดแสดงทรรศนะ
การพูดโน้มน้าว   

 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษา ภูมิป๎ญญาทางภาษาอย่างเห็นคุณค่า ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการ
อ่านการเขียน มีมารยาทในการพูด   
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                      

2. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ๎งและดู 
3. ประเมินเรื่องท่ีฟ๎งและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
4. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีอ่าน  ฟ๎งและดู    
5. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษา ถูกต้องเหมาะสม 
6. มีมารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด 

 

รวมทั้งหมด    6   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

โครงสร้างรายวิชา 
 

 รหสัวิชา  ท 33202  รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 ชั่วโมง  จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 สัดส่วนคะแนน  ระหว่างภาค : ปลายภาค  = 70 : 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา/
ชั่วโมง 

น้ าหนัก/
คะแนน 
100 

1 ฟ๎งและดูผู้อื่นพูด ข้อ 1,2,3      การฟ๎งและดู เป็นทักษะการรับสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา รวมถึงการพูดต่อที่ประชุมชน การพูด
อภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ การพูด โน้มน้าว  การ
แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การประเมินค่าสื่อที่ได้
จากการอ่าน   การฟ๎งและดู จึงต้องรู้หลักเกณฑ์และ
มารยาทในการฟ๎ง การด ูและการพูด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

7 20 

2 ฟ๎ง ดู เพ่ือสรุปความ ข้อ 4,5,6    ทักษะการฟ๎งหรือดูเพ่ือสรุปความ มีความสําคัญอย่าง
ยิ่งในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆมีความทันสมัย เพราะผู้รับ
สารจะได้เข้าใจเรื่องราว การสรุปความจากเรื่องที่ฟ๎งและ
ดูได้ถูกต้อง ชัดเจน 

7 20 

  10 
3 การพูดแสดง

ทรรศนะ 
ข้อ 5,6      การแสดงทรรศนะและการโต้แย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ในสังคมประชาธิปไตยเพราะแต่ละบุคคลอาจมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน การแสดงทรรศนะที่ดีจะต้องเป็น
ประโยชน์และสร้างสรรค์ มีเหตุผลเหมาะแก่กาลเทศะ 
และใช้ภาษาได้ชัดเจน ส่วนการโต้แย้งที่ดี ประเด็นการ
โต้แย้งควรสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีข้อมูลถูกต้อง และใช้
ภาษาสุภาพ 

6 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทําสื่อและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามหลักการและนโยบายของการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพ
จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดําเนินการ
ดังนี้   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ และสม่ําเสมอ  

ในการจัดทํา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนําเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
1.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างปีการศึกษา : สอบปลายปีการศึกษา  = 70 : 30 
  

รายการวัด คะแนน 

 ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
1. คะแนนระหว่างปีการศึกษา 
1.1 วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้)  

1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การทําใบงาน/แบบฝึกหัด/สมุดงาน 
           - การศึกษาค้นคว้า/การนําเสนองาน 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2.2 ทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
           - การอ่าน 
           - การเขียน 
           - การฟ๎ง ดู พูด 

1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. คะแนนสอบกลางปีการศึกษา 

มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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2.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างภาคเรียน : สอบปลายภาคเรียน  = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 

 ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
1. คะแนนระหว่างปีการศึกษา 
1.1 วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้)  

1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
           - การศึกษาค้นคว้า/การนําเสนองาน 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2.2  ทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
           - การอ่าน 
           - การเขียน 
           - การฟ๎ง ดู พูด 

1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. คะแนนสอบกลางภาค 

มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายภาค 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
 

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ   

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละแบบทดสอบ ดังนี้ 
1.1 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.2 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.3 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ   
 ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
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1.4 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคําตอบในภาพรวมทั้งหมด  
        โดยกําหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 
3 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน 
2 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่อย่างชัดเจน 
1 ตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 
0 ตอบได้ถูกต้อง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 
 

2. การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1 ภาระงานที่มอบหมาย ดังนี้  

  -  ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ  
กําหนดเกณฑ์การประเมินผลของการทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ เป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามกําหนดเวลา  
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
 (ดี) 

- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามกําหนดเวลา  
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 
- สลับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ

ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
2 

(พอใช้) 
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วน แต่เสร็จหลังกําหนดเวลาเล็กน้อย  
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะข้อไม่ถูกต้อง 
- สลับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ

ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
1 

(ต้องปรับปรุง) 
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ครบถ้วน หรือไม่เสร็จตามกําหนดเวลาเล็ก 
- ทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ถูกต้อง 
- แสดงลําดับขั้นตอนของการทําใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่สัมพันธ์กับโจทย์ 

หรือไม่แสดงลําดับขั้นตอน 
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2.2  ทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
- การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 
 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นงานที่ยากซึ่งต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางภาษา ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาจําเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้
ภาษาไทย เพ่ือเป็นพื้นฐานการดําเนินงานดังนี้  

1. ทักษะทางภาษาทั้งการฟ๎ง การด ูการพูด การอ่าน และการเขียนมีความสําคัญเท่า ๆ กันและทักษะ
เหล่านี้จะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไม่แยกฝึกทักษะทีละอย่างจะต้องฝึกทักษะไปพร้อม ๆ กัน และ
ทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืน ๆ ดัวย  

2. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพร้อมกับการพัฒนาความคิดเพราะภาษาเป็น
สื่อของความคิด ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดด้วย 
ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนร่วมกันกับผู้อ่ืน มีการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาในการติดต่อกับเพ่ือนกับครูจึง
เป็นการฝึกทักษะทางสังคมด้วย เมื่อผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทั้งในบริบททางวิชาการในห้องเรียน
และในชุมชนจะทําให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาและได้ฝึกทักษะทางสังคมในสถานการณ์จริง  

3. ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้องด้วยการฝึกการใช้ภาษามิใช่เรียนรู้
กฎเกณฑ์ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนภาษาจะต้องเรียนรู้ไวยากรณ์หรือหลักภาษาการสะกดคํา การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการฝึกฝนการเขียนพัฒนาทักษะทางภาษาของตน  

4. ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาเท่ากัน แต่การพัฒนาทางภาษาจะไม่เท่ากัน และ
วิธีการเรียนรู้จะต่างกัน  

5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หลักสูตรจะต้องให้ความสําคัญและใช้ความ
เคารพและเห็นคุณค่าของเชื้อชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช้ภาษาถิ่นของผู้เรียนและช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับภาษาไทยและกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียน
ภาษาไทยด้วยความสุข  

6. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้  และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องใช้ภาษาไทยเป็น
เครื่องมือการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะใช้ภาษาในการหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย การเขียน
รายงาน การเขียนโครงการ การตอบคําถามการตอบข้อทดสอบ ดังนั้นครูทุกคนไม่ว่าจะสอนวิชาใดก็ตาม
จะต้องใช้ภาษาท่ีเป็นแบบแผน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน และต้องสอนการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนด้วยเสมอ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกนํามาใช้ในการประเมินโดยทั่วไป ได้แก่ การสังเกตการตรวจงานหรือ
ผลงาน การทดสอบความรู้ การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออกอย่างไรก็ตาม มีการนําเสนอแนว
ทางการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาจากเปูาประสงค์ของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด เพ่ือ
ข้อมูลที่ได้จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงดังนี้ 

 1. การให้ตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เป็นแบบเลือกคําตอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก-
ผิด จับคู่ และข้อสอบชนิดให้ผู้สอบสร้างคําตอบ ได้แก่ เติมข้อความในช่องว่างคําตอบสั้นเป็นประโยค เป็น
ข้อความ แผนภูมิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวีการนี้เหมาะกับการวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ ซึ่งมีข้อดีที่ใช้เวลาในการดําเนินการน้อย ง่าย และสะดวกต่อการนําไปใช้ให้ผลการประเมินที่
ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีเกณฑ์การประเมินชัดเจน แต่ไม่เหมาะกับการนําไปใช้กับผลการเรียนรู้ที่เป็นเจตคติ 
ค่านิยม  
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2. การพิจารณาจากผลงาน เช่น เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน รายงานการทดลอง   
บทละครบทร้อยกรอง แฟูมผลงาน เป็นต้น ผลงานจะเป็นตัวแสดงให้เห็นการนําความรู้และทักษะไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน จุดเด่นของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้คือจะแสดงให้เห็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทําได้ 
มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน เพ่ือนก็สามารถใช้เกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้เรียนได้เช่นกัน จุดด่อนของการประเมินจากผลงาน 
คือ ต้องมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ต้องใช้เวลาในการประเมินมาก รวมทั้งตัวแปรภายนอกอาจ
เข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมินได้ง่าย  

3. พิจารณาการปฏิบัติ โดยผู้สอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรู้ไปใช้ได้โดยตรงในสถานกรณี
ที่ให้ปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมิน มีคุณค่ามาก หากผู้เรียนได้นําไปใช้ในการ
ประเมินตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ในกระบวนการประเมินจะมีเครื่องมือ
ประกอบการดําเนินการคือ แบบสํารวจรายการ ประมาณค่า และเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (scoring rubic)  

4. พิจารณากระบวนการ วิธีการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้  กระบวนการคิดของผู้เรียน
มากกว่าที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งจะทําให้เข้าใจกระบวนการคิดที่ผู้เรียนใช้ วิธีการที่ครูผู้สอนใช้อยู่เป็น
ประจําในกระบวนการเรียนการสอน คือ การให้นักเรียนคิดดัง ๆ การตั้งคําถามให้นักเรียนตอบ โดยครูจะเป็นผู้
สังเกตวิธีการคิดของผู้เรียน  

วิธีการเช่นนี้เป็นกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย และเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัย
จากแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นสามารถนํามาพิจารณา
กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะทางภาษาได้โดยการสังเกตผ่านพฤติกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่อง การให้คําชี้แจง การเล่าประสบการณ์ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
หรือบุคคล หากผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการเรียนคือความรู้  ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา การใช้
ภาษา  
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินที่เหมาะสม คือ การใช้ข้อสอบ ซึ่งอาจเป็นแบบเลือกตอบ
หรือให้สร้างคําตอบการประเมินด้วยการกําหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจงระดับการปฏิบัติ  (Rubric) 
Rubric เป็นเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่กําลังได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้ในการประเมินผลการเรียน
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากผลการประเมินที่ได้มีคุณค่าต่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่ า
ตัวเลขคะแนน และมีประสิทธิภาพสําหรับการประเมินการปฏิบัติหรือผลงานที่ไม่มีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว
หรือการแก้ป๎ญหาทางเดียว แต่จะมีคําตอบที่หลากหลายการตัดสินผลการประเมินจําเป็นต้องมีเกณฑ์การ
ประเมินที่แสดงระดับคุณภาพที่ต้องการการประเมินความสามารถหรือทักษะทางภาษา เครื่องมือประเภทนี้
น่าจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างสอดคล้อง แต่เนื่องจากสร้างยากแต่หากสามารถพัฒนาขึ้นใช้ได้
จะช่วยให้ผลการประเมินเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณค่าต่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียน เนื่องจากระบุความคาดหวังของการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายข้อ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผ่าน (1) 

ต่ํากว่า 5 ไม่ผ่าน (0) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ําเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 

-  การประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  
การประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือ 
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จํานวน 3-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับดี 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จํานวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน 
 

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากําหนด โดย
พิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับผ่าน 

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ต้ังแต ่1 สมรรถนะ 
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 

 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดป๎ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้     
1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ป๎ญหา 

3.1  สามารถแก้ป๎ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ป๎ญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหา 

    

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน     
4.4  จัดการป๎ญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์     
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  
                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ําเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 

3.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 
คุณลักษณะ คือ ได้ระดับ 3 จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ํากว่าระดับ 2 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับ 2 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จํานวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับ 1 หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จํานวน 5-8 คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับ 1  

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากําหนด  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 1 จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับ 1 หรือ 

2. ได้ผลการประเมนิระดับ 2 จํานวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ํากว่าระดับ 1  

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากําหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 

 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได ้
- เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่

โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 

    

4. ใฝุเรียนรู ้ - รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนําไปปฏิบตัิได ้
- รู้จักจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
- เชื่อฟ๎งคําสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไม่โต้แย้ง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยู่อย่างพอเพียง - ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า 
- ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน 

    

6. มุ่งมั่นในการทํางาน - มีความตั้งใจและพยายามในการทาํงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ 

    

7. รักความเป็นไทย - มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย 
- เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทูํางาน 
2. รู้จักการดแูลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  
                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
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4.   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 4.1  เกณฑ์การตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 0  -  49 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 50  -  54 
3 ผลการเรียนดี 55  -  59 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 60  -  64 
2 ผลการเรียนปานกลาง 65  -  69 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 70  -  74 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ํา 75  -  79 
0 ผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ 80  -  100 

 

 4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
 4.2.1   ตัดสินผลการเรียน ร     
  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 
   ในรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน 
   ที่มอบหมายให้ทํา ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ 
   สุดวิสัยที่ทําให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้   

1.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส.  
หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 
 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล 
 ปลายภาคเรียน 

 

5. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
 เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

16  -  20 

ดี 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ 

13  -  15 

ผ่าน 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ แต่ยังมีข้อบกพร่อง
บางประการ 

10  -  12 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู้ 
 
  สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  ซึ่งกําหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเป็นต้องเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญและคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาษาไทย  :   ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษา 
ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิป๎ญญาไทยและภูมิใจใน
ภาษาประจําชาติ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน ์กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุเรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญ๎หา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนสิัย และรักการออกกาํลังกาย 

4. มีความรักชาติ มจีิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม  มจีิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้าง

สิง่ที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 

วิสัยทัศน ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู ้   

  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  มี ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคต ิที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบน 
  พื้นฐานความเชื่อวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                                   
    1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์                                                                                
    4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ                                        

    7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ 

 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท์ 
กระบวนการเขียน 

กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน   
มี  5  ขั้น  ดังนี้ 

1.  การเตรียมการเขียน  เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน  บนพ้ืนฐาน
ของประสบการณ์   กําหนดรูปแบบการเขียน  รวบรวมความคิดในการเขียน  อาจใช้วิธีการอ่านหนังสือ  
สนทนา   จัดหมวดหมู่ความคิด  โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียนเป็นรูปหัวข้อ
เรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดคร่าวๆ  

2.  การยกร่างข้อเขียน  เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว ให้นําความคิดมา
เขียนตามรูปแบบที่กําหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยคํานึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน จะใช้ภาษาอย่างไรให้
เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร ลําดับความคิดอย่างไร  
เชื่อมโยงความคิดอย่างไร 

3.  การปรับปรุงข้อเขียน  เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียนเพ่ิมเติม
ความคิดให้สมบูรณ ์แก้ไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปให้เพื่อนหรือผู้อื่นอ่าน  นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง 

4.  การบรรณาธิการกิจ   นําข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคําผิด  แก้ไขให้ถูกต้อง  แล้วอ่าน
ตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน 

5.  การเขียนให้สมบูรณ์    นําเรื่องที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์  จัดพิมพ์ วาดรูป
ประกอบ  เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ  เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทานอีกครั้งให้
สมบูรณ์ก่อนจัดทํารูปเล่ม 
กระบวนการคิด  

การฟ๎ง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟ๎ง ผู้พูด ผู้อ่าน 
และผู้เขียนที่ด ีบุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด บุคคลจะมีความสามารถ
ในการรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
พ้ืนฐานที่นํามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น  การสอนให้คิดควรให้ผู้เรียนรู้จักคัดเลือกข้อมูล  ถ่ายทอด รวบรวม และ
จําข้อมูลต่างๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิง  การเป็นผู้ฟ๎ง ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี  จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่
ดีและเป็นนักคิดที่ดีด้วย กระบวนการสอนภาษาจึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการ
คิด นําข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟ๎งและการอ่านนํามาสู่การฝึกทักษะการคิด นําการฟ๎ง การพูด การอ่าน และ
การเขียน  มาสอนในรูปแบบ บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การ
แยกแยะ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะนําความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟ๎งเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะนํามาวิเคราะห์และสามารถ
แสดงทรรศนะได ้
กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่านผู้อ่าน
จะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในหนังสือที่อ่าน  โดย
ใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทําความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน กระบวนการอ่านมีดังนี้ 

1.  การเตรียมการอ่าน   ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง  อ่านคํานํา  ให้ทราบ
จุดมุ่งหมายของหนังสือ   ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อหาความรู้ 
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วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความยากมากน้อยเพียงใด  
รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด  เดาความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เตรียมสมุด  
ดินสอ  สําหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีสําคัญขณะอ่าน 

2.  การอ่าน   ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่านจะใช้
ความรู้จากการอ่านคํา   ความหมายของคํามาใช้ในการอ่าน  รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย การอ่านเร็ว
จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า  ซึ่งจะสะกดคําอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อนมา  ผู้อ่านจะใช้
บริบทหรือคําแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคําเพ่ือทําความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

3.  การแสดงความคิดเห็น    ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความสําคัญ  หรือเขียนแสดง  ความ
คิดเห็น    ตีความข้อความที่อ่าน  อ่านซ้ําในตอนที่ไม่เข้าใจเพ่ือทําความเข้าใจให้ถูกต้อง  ขยายความคิดจาก
การอ่าน   จับคู่กับเพ่ือนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน ถ้าเป็นการอ่านบท
กลอนจะต้องอ่านทํานองเสนาะดัง ๆ เพ่ือฟ๎งเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

4.  การอ่านส ารวจ   ผู้อ่านจะอ่านซ้ําโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคําและภาษา  ที่ใช้   
สํารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน สํารวจและเชื่อมโยงเหตุการณ์ใน
เรื่องและการลําดับเรื่อง  และสํารวจคําสําคัญที่ใช้ในหนังสือ 

5.  การขยายความคิด   ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน  บันทึกข้อคิดเห็น  คุณค่าของเรื่อง  
เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง  ความรู้สึกจากการอ่าน  จัดทําโครงงานหลักการอ่าน เช่น วาดภาพ  
เขียนบทละคร   เขียนบันทึกรายงานการอ่าน  อ่านเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกนัแต่ง อ่านเรื่องเพ่ิมเติม  เรื่อง
ที่เก่ียวโยงกับเรื่องที่อ่าน  เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางข้ึน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน  เช่น  
การเขียนเรียงความ นิทาน  เรื่องสั้น   นวนิยาย   และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้องมี
ความคิดดี    มีจินตนาการดี   มีคลังคําอย่างหลากหลาย สามารถนําคํามาใช้  ในการเขียน ต้องใช้เทคนิค
การเขียน  และใช้ถ้อยคําอย่างสละสลวย 
การดู 
 การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร  ตีความ  แปลความ 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดูละคร การดูภาพยนตร์ 
การดูหนังสือการ์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยคําอ่านแทนเสียงพูด) ผู้ดูจะต้องรับรู้สาร จากการดูและนํามา
วิเคราะห์  ตีความ  และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการ
วิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล  กิริยาท่าทาง และการ
แสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง  สี  เสียง  ที่ใช้ประกอบการแสดงให้
อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุการณ์ที่จําลองสู่บทละคร   คุณค่าทางจริยธรรม  
คุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม  ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์  หรือการอภิปราย  
การใช้ความรู้หรือเรื่องที่เป็นสารคดี  การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่าสมควรเชื่อถือได้หรือไม่ 
เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ ความคิดสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละคร
โทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน  ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถ
แสดงทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล 
การตีความ 
 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ คําที่แวดล้อมข้อความ  
ทําความเข้าใจข้อความหรือกําหนดความหมายของคําให้ถูกต้อง 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรือกําหนด
ความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพ่ือความถูกต้อง 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คําคําหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึ่ง อีกสมัยหนึ่งเขียนอีก
อย่างหนึ่ง  คําว่า  ประเทศ  แต่เดิมเขียน ประเทษ คําว่า  ป๎กษ์ใต้  แต่เดิมเขียน ป๎กใต้  ในป๎จจุบันเขียน ป๎กษ์
ใต ้ คําว่า ลุ่มลึก  แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก   ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งความหมายและการเขียน บางครั้งคํา
บางคํา เช่น คําว่า หล่อน เป็นคําสรรพนามแสดงถึงคําพูด สรรพนามบุรุษท่ี 3  ที่เป็นคําสุภาพ  แต่เดี๋ยวนี้คําว่า 
หล่อน  มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นต้น 
การสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ คือ การรู้จักเลือกความรู้  ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ 
ความคิดใหม่ หรือสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม บุคคลที่จะมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดอิสระอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ดี  คิดไตร่ตรอง  
ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องกันกับความคิด  การพูด  การเขียน  และการ
กระทําเชิงสร้างสรรค์   ซึ่งจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม   ซึ่งเป็น
ป๎จจัยพื้นฐานของการพูด  การเขียน  และการกระทําเชิงสร้างสรรค์  

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใช้ภาษาขัดเกลาให้ไพเราะ งดงาม  
เหมาะสม  ถูกต้องตามเนื้อหาที่พูดและเขียน 

การกระทําเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระทําที่ไม่ซ้ําแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจากเดิม และเป็น
ประโยชน์ที่สูงขึ้น 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง  เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ  สื่อความหมาย
ด้วยการพูดบอกเล่า  บันทึกเป็นเอกสาร  รายงาน  หนังสือ  แผนที ่ แผนภาพ  ภาพถ่าย  บันทึกด้วยเสียงและ
ภาพ  บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นการเก็บเรื่องราวต่างๆ บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยวิธีต่างๆ  
ความหมายของค า 

คําท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหมายแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
1.  ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที่ใช้พูดจากันตรงตามความหมาย  คําหนึ่งๆ นั้น อาจมี

ความหมายได้หลายความหมาย เช่น คําว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่น้ํา  หรืออาจหมายถึง นกชนิด
หนึ่ง   ตัวสีดํา  ร้อง กา กา  เป็นความหมายโดยตรง 

2.  ความหมายแฝง   คําอาจมีความหมายแฝงเพ่ิมจากความหมายโดยตรง มักเป็นความหมาย
เกี่ยวกับความรู้สึก  เช่น คําว่า ขี้เหนียว กับ ประหยัด   หมายถึง ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  เป็นความหมาย
ตรง แต่ความรู้สึกต่างกัน   ประหยัดเป็นสิ่งดี  แต่ข้ีเหนียวเป็นสิ่งไม่ดี   

3.  ความหมายในบริบท คําบางคํามีความหมายตรง เมื่อร่วมกับคําอ่ืนจะมีความหมายเพ่ิมเติมกว้าง
ขึน้ หรือแคบลงได้ เช่น คําว่า ดี  เด็กด ีหมายถึง ว่านอนสอนง่าย   เสียงดี  หมายถึง ไพเราะ ดินสอดี หมายถึง 
เขียนได้ด ี สุขภาพดี หมายถึง ไม่มีโรค  ความหมายบริบทเป็นความหมายเช่นเดียวกับความหมายแฝง 
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คุณค่าของงานประพันธ์    
เมื่อผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพันธ์ ให้เห็นคุณค่าของงาน

ประพันธ์ ทําให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์   คุณค่าของงานประพันธ์
แบ่งได้เป็น  2  ประการ คือ 

1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง การเลือกเฟูนถ้อยคํามา
ใช้ได้ไพเราะ  มีความคิดสร้างสรรค์  และให้ความสะเทือนอารมณ์   ถ้าเป็นบทร้อยแก้วประเภทสารคดี  
รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  วิธีการนําเสนอน่าสนใจ  เนื้อหามีความถูกต้อง ใช้ภาษาสละสลวย
ชัดเจน  การนําเสนอมีความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี องค์ประกอบของเรื่องไม่ว่าเรื่อง
สั้น นวนิยาย   นิทาน  จะมีแก่นเรื่อง  โครงเรื่อง  ตัวละครมีความสัมพันธ์กัน กลวิธีการแต่งแปลกใหม่    
น่าสนใจ ปมขัดแย้งในการแต่งสร้างความสะเทือนอารมณ์  การใช้ถ้อยคําสร้างภาพได้ชัดเจน   คําพูดใน
เรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของ   ตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับชีวิตและสังคม 

2.  คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์   และคุณค่าทางจริยธรรม   คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าที่ผู้อ่านจะ    เข้าใจชีวิตทั้งในโลก
ทัศน์และชีวทัศน์ เข้าใจการดําเนินชีวิตและเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ดีขึ้น เนื้อหาย่อมเกี่ยวข้องกับการช่วยจรรโลงใจ
แก่ผู้อ่าน ช่วยพัฒนาสังคม  ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าของชาติบ้านเมือง และสนับสนุนค่านิยมอันดีงาม 
โครงงาน 

โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า  ลงมือปฏิบัติจริง  ใน
ลักษณะของการสํารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล  นํามาวิเคราะห์  ทดสอบ
เพ่ือแก้ป๎ญหาข้องใจ  ผู้เรียนจะนําความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ป๎ญหา ค้นหาคําตอบ เป็น
กระบวนการค้นพบนําไปสู่การเรียนรู้  ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการจัดการ ผู้สอนจะ
เข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิด วิธีการทํางานของผู้เรียน  จากการสังเกตการทํางานของผู้เรียน 
 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิธีการหนึ่ง   แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ป๎ญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุปเรื่องราว
อย่างมีกฎเกณฑ ์ ทํางานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดทํารายงานเพียงอย่าง
เดียว  ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 
ทักษะการสื่อสาร   

ทักษะการสื่อสาร ได้แก่  ทักษะการพูด  การฟ๎ง  การอ่าน  และการเขียน  ซึ่งเป็นเครื่องมือของการ
ส่งสารและการรับสาร  การส่งสาร  ได้แก่  การส่งความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด และการ
เขียน  ส่วนการรับสาร  ได้แก่  การรับความรู้ ความเชื่อ  ความคิด   ด้วยการอ่านและการฟ๎ง  การฝึกทักษะ
การสื่อสารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด  การฟ๎ง  การอ่าน  และการเขียน  ให้สามารถ   รับสารและส่งสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่สําคัญ   มีคุณสมบัติพอสรุปได้   คือ   ประการ   ที่หนึ่ง 
ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย  โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้  อย่างเป็นระบบ   
ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา สื่อความหมายได้โดยไม่
สิ้นสุด  ประการที่สาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติร่วมกัน   และมีการรับรู้
สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน  ประการที่สี่  ภาษาสามารถใช้ภาษาพูดในการ
ติดต่อสื่อสาร  ไม่จํากัดเพศของผู้ส่งสาร  ไม่ว่าหญิง  ชาย  เด็ก ผู้ใหญ่ สามารถผลัดกันในการส่งสารและรับ
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สารได้  ประการที่ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในป๎จจุบัน อดีต  และอนาคต  ไม่จํากัดเวลาและสถานที่  ประการ
ที่หก  ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิชาความรู้นานาประการ  ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดสําคัญในการผูกเรื่องให้  ดําเนินเรื่องไป
ตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  เป็นสารที่
ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน  เช่น  ความดีย่อมชนะความชั่ว ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ความยุติธรรมทําให้โลกสันติสุข  
คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น  ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่ืนทราบ  เช่น  ความดี  
ความยุติธรรม  ความรัก  เป็นต้น 
บริบท 

บริบทเป็นคําที่แวดล้อมข้อความที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มากําหนดความหมาย
หรือความเข้าใจ  โดยนําคําแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์   เพ่ือทํา  ความเข้าใจหรือ
ความหมายของคํา 
พลังของภาษา   

ภาษาเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพ่ือการดํารงชีวิต เป็น
เครื่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้    ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออกของ
ความคิดด้วยการพูด   การเขียน  และการกระทําซึ่งเป็นผลจากการคิด   ถ้าไม่มีภาษา  คนจะคิดไม่ได้  ถ้าคน
มีภาษาน้อย  มีคําศัพท์น้อย  ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล  คนที่ใช้ภาษาได้ดีจะมีความคิดดีด้วย   คน
จะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา   ซึ่งส่งผลไปสู่  การกระทํา  ผลของการกระทําส่งผลไปสู่
ความคิด   ซึ่งเป็นพลังของภาษา  ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อมนุษย ์  ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิด  ช่วยดํารง
สังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีไมตรีต่อกัน  ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกัน   
ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม   ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง เพ่ือนําไปสู่ผลสรุป   มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้  จดบันทึกความรู้   แสวงหา
ความรู้  และช่วยจรรโลงใจ  ด้วยการอ่านบทกลอน  ร้องเพลง  ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพย่อม
ประกอบด้วยเสียงและความหมาย  การใช้ภาษาใช้ถ้อยคําทําให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร  ให้เกิดความจงเกลียด
จงชังหรือเกิด ความชื่นชอบ  ความรักย่อมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น  ที่นําไปสู่ผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเป็นภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวพ้ืนบ้านที่ใช้พูดจากัน
ในหมู่เหล่าของตน บางครั้งจะใช้คําที่มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น  บางครั้งคําที่ใช้พูดจากันเป็นคําเดียว  
ความหมายต่างกันแล้วยังใช้สําเนียงที่ต่างกัน  จึงมีคํากล่าวที่ว่า  “สําเนียง บอกภาษา”  สําเนียงจะบอกว่าเป็น
ภาษาอะไร  และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด   อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือ   ถิ่น
อีสาน   ถิ่นใต ้  สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้   เพียงแต่สําเนียงแตกต่างกันไปเท่านั้น 
ภาษาไทยมาตรฐาน  

ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า  ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ  เป็นภาษาที่ใช้  สื่อสารกัน
ทั่วประเทศและเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ     ในการติดต่อสื่อสาร
สร้างความเป็นชาติไทย  ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใช้กันในเมืองหลวง ที่ใช้ติดต่อกันทั้งประเทศ มีคําและ
สําเนียงภาษาที่เป็นมาตรฐาน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคําได้ตามมาตรฐานของภาษาไทย  ภาษากลางหรือ
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ภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่น วรรณคดีมีการถ่ายทอดกันมาเป็นวรรณคดี
ประจําชาติจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการสร้างสรรค์งานประพันธ์   ทําให้วรรณคดีเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้ 
ภาษาพูดกับภาษาเขียน 

ภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดจากัน  ไม่เป็นแบบแผนภาษา  ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้สื่อสารกันได้ดี  
สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง  ใช้ในหมู่เพ่ือนฝูง  ในครอบครัว และติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการ  การใช้
ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองและสุภาพ  ขณะเดียวกันก็คํานึงว่าพูดกับบุคคลที่มีฐานะต่างกัน การใช้
ถ้อยคําก็ต่างกันไปด้วย ไม่คํานึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษามากนัก 

ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคํา และคํานึงถึงหลักภาษา  เพ่ือใช้ในการสื่อสาร
ให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าพูด  ต้องใช้ถ้อยคําที่สุภาพ  เขียนให้เป็นประโยค เลือกใช้ถ้อยคําที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสื่อสาร  เป็นภาษาท่ีใช้ในพิธีการต่างๆ  เช่น  การกล่าวรายงาน  กล่าวปราศรัย  
กล่าวสดุดี  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  จะระมัดระวังการใช้คําที่ไม่จําเป็นหรือ คําฟุุมเฟือย หรือการ
เล่นคําจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่นๆ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน เป็นกระบวนทัศน์ 
(Paradigm)   ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพ่ือความอยู่รอด แต่คน
ในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ  เป็นความรู้ ความคิด ที่นํามาใช้ในท้องถิ่นของ
ตนเพ่ือการดํารงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ   ผู้รู้จึงกลายเป็น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้
เกี่ยวกับภาษา  ยารักษาโรคและการดําเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข 
ภูมิปัญญาทางภาษา 

ภูมิป๎ญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา  วรรณกรรมท้องถิ่น   บทเพลง สุภาษิต  คําพังเพยในแต่ละ
ท้องถิ่น  ที่ได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคมที่ต่างกัน โดยนํา
ภูมิป๎ญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต่างๆ  การบันเทิงหรือการละเล่น มีการแต่งเป็นคําประพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ  ทั้งนิทาน  นิทานปรัมปรา  ตํานาน  บทเพลง  บทร้องเล่น  บทเห่กล่อม บทสวดต่างๆ  บททํา
ขวัญ   เพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจําถิ่น 
ระดับภาษา   
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสที่ใช้ภาษา  บุคคล
และประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ ตําราแต่ละเล่มจะแบ่ง
ระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์  
 การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้ 

1.  การแบ่งระดับภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
1.1  ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการประชุม ในการกล่าว

สุนทรพจน์ เป็นต้น  
 1.2  ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการสนทนา การใช้
ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ เป็นต้น 

2.  การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้เป็นการแบ่ง
ภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้  
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2.1  ภาษาระดับพิธีการ  เป็นภาษาแบบแผน 
2.2  ภาษาระดับกึ่งพิธีการ  เป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
2.3  ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ  เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

3.  การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น 5 ระดับ คือ 
3.1  ภาษาระดับพิธีการ  เช่น  การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
3.2  ภาษาระดับทางการ  เช่น  การรายงาน การอภิปราย  
3.3  ภาษาระดับกึ่งทางการ  เช่น  การประชุมอภิปราย การปาฐกถา  
3.4  ภาษาระดับการสนทนา  เช่น  การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 
3.5  ภาษาระดับกันเอง  เช่น  การสนทนาพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว  

วิจารณญาณ 
วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ทําความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล การมี
วิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ  และอย่างชาญฉลาด
เป็นเหตุเป็นผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171               
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์พุทธศักราช 2563
   

 
คณะผู้จัดท า 

 

1. นายปรพล  แก้วชาติ           ประธานกรรมการ 
2. นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง        รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน     กรรมการ 
4. นางนภาลัย  พงษ์โสภณ      กรรมการ 
5. นางสาวสุภาวดี  โพธี      กรรมการ 
6. นางสุรัตน์พร  วิโรจน์ยุต ิ     กรรมการ 
7. นางสาวปณภัช  ป๎ทมาธนาโชต ิ    กรรมการ 
8. นางสาวสุพิชชา  แก่นนาคํา     กรรมการ 
9. นางสาวอรัญญา  จันทร์ขาว     กรรมการ 
10.นางสาวเกศสุดา นามวงค์     กรรมการ 
11. นางสาวสุภาพร  สีเลิศ      กรรมการ  
12. นางสาวกนกนาถ  ทะตัน     กรรมการ 
13. นางสาวอรุณศรี  ทําบุญ     กรรมการและเลขานุการ 


