
 

 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อรายวิชาระดับชั้น  อนุบาลปีที ่             ประถมศึกษาปีที่  3        มัธยมศึกษาปีที่           

ของ  นาย  นาง  นางสาว เกศสุดา   นามสกุล นามวงค์   

สาระที่ 1 การอ่าน 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมาย
เหตุ 

มาตรฐาน   ท 1.1 
ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้
ในการตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน     

ป.3/1 อ่านออกเสียงค า 
ข้อความ เรื่องส้ันๆ และ
บทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้อง คล่องแคล่ว 

- การอานออกเสียง คือ การอาน
เปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยค า 
และเครื่องหมายตางๆ ที่เขียน
ออกมาใหถูกตองชัดถอยชัดค า 
เพ่ือใหเขาใจและสามารถสรุป 
ตอบค าถามจากเรื่องที่อานได 

สามารถบอก
หลักการอาน 
ออกเสียงได้ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และรัก
ความเป็นไทย 
 

สามารถอานออก
เสียงได้ 

  การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของค า ค าคล้องจอง 
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่
ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานเพ่ิมจาก  ป.2  
ไม่น้อยกว่า 1,200 ค า  รวมทั้งค าที่
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมี รร 
- ค าท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
- ค าพ้อง 
- ค าพิเศษอื่นๆ เช่น ค าท่ีใช้ ฑ ฤ ฤๅ 

 

ป.3/2 อธิบาย
ความหมายของค าและ
ข้อความท่ีอ่าน 

- ความหมายของค า คือสิ่งที่ค าจะ
บอกถึงว่าหมายถึงอะไร ซึ่ง ค า 
จะประกอบด้วย เสียง และ 
ความหมาย ซึ่งเราได้ศึกษาเรื่อง 
ค าและพยางค์ ไปแล้ว ค า คือ
เสียงที่เปล่งออกมาแล้วต้องมี
ความหมายด้วย ดังน้ัน ค าจะ
ประกอบด้วย เสียง และ
ความหมาย ซึ่ง ความหมายของ
ค า จะมีอยู่ 2 แบบ คือ 

อธิบายความหมาย
ของค าและข้อความ
ท่ีอ่านได้ 

เขียนความหมาย
ของค าและ
ข้อความท่ีอ่านได้ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมาย
เหตุ 

ความหมายของค า และ
ความหมายเปรียบเทียบหรือ
ความหมายแฝง(โดยนัย) 

ป.3/3 ต้ังค าถามและ
ตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

การต้ังค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่อ่านจะท าให้เรา
สรุปใจความของเรื่องได้ สามารถ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
ข้อเทจ็จริงและข้อคิดเห็น รวมทั้ง
ได้ข้อคิดที่น าไปเป็นประโยชน์จาก
เรื่องทีอ่่าน 

สามารถบอก
หลักการ ต้ังค าถาม
และตอบค าถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีอ่านได้ 

ต้ังค าถามและ
ตอบค าถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
เช่น 
- นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถ่ิน   
- เรื่องเล่าสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน

ในท้องถ่ินและชุมชน  

 

ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์
และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ 

- ล าดับเหตุการณ์ คือ ล าดับตาม 
วัน เดือน ปี เวลาของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนก่อนและหลัง 
- การคาดคะเนเหตุการณ์ เป็น
การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า
ขณะที่ได้ฟัง ดู หรือ อ่าน 
เรื่องราวต่างๆ และ 
มีเหตุผลสนับสนุนเพ่ือเป็นการฝึก
ทักษะการคิดอย่างมีระบบ 

สามารถบอก
หลักการล าดับ
เหตุการณ์และ
คาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องท่ีอ่านโดย
ระบุเหตุผลประกอบ
ได้ 

ล าดับเหตุการณ์
และคาดคะเน
เหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่านโดย
ระบุเหตุผล
ประกอบได้ 

 

ป.3/5 สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน
เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การสรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่อง คือ การหาข้อคิดหรือคติ
สอนใจจากเรื่องที่อ่านว่า เรื่อง
น้ันๆ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์
อะไรบ้าง แล้วจึงน าข้อคิดน้ันมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สามารถบอก
หลักการสรุปความรู้
และข้อคิดจากเรื่อง
ท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องท่ี
อ่านเพื่อน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมาย
เหตุ 

ป.3/6 อ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 

หนังสือเปรียบเสมือนคลังที่
รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิด
วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่ง
มนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และ
เพียรพยายามบันทึกไว้ด้วยลาย
ลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่
ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่
น่ัน หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมี
ประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่
ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ 

สามารถบอก
หลักการเลือก อ่าน
หนังสือตามความ
สนใจได้ 

เลือก อ่านหนังสือ
ตามความสนใจได้ 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 

 

ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิง
อธิบายและปฏิบัติตาม
ค าส่ังหรือข้อแนะน า 

เป็นการอ่านเพ่ือค้นคว้าข้อมูล
ความรู้  หรือวิธีน าไปใช้  ซึ่งต้อง
อ่านอย่างละเอียดให้ได้ความ
ครบถ้วนจึงจะได้รับสิง่ที่ต้องการ
และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น  ค าแนะน าการใช้
พจนานุกรม การใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ข้อแนะน าค าเตือนบนฉลากยา  
คู่มือและเอกสารของโรงเรียน  
ข่าวสารทางราชการ 

สามารถบอก
หลักการ อ่าน
ข้อเขียนเชิงอธิบาย
และปฏิบัติตาม
ค าส่ังหรือข้อแนะน า
ได้ 

อ่านข้อเขียนเชิง
อธิบายและ
ปฏิบัติตามค าส่ัง
หรือข้อแนะน าได้ 

 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และ
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
- ค าแนะน าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
- ประกาศ ป้ายโฆษณา และค าขวัญ 

 

ป.3/8 อธิบาย
ความหมายของข้อมูล
จากแผนภาพ แผนท่ี 
และแผนภูมิ 

แผนภูมิ เป็นการใช้รูปภาพ หรือ
รูปเรขาคณิตแทนจ านวนสิ่งต่างๆ 
ที่เป็นข้อมูลทางสถิติ ดังน้ันต้อง
รู้จักการอ่านและเปรียบเทียบ
ข้อมูลจึงจะสามารถอธิบาย

สามารถบอก
หลักการ อธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนภาพ แผนท่ี 

อ่านข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนท่ี 
และแผนภูมิได้ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ 

และแผนภูมิ  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมาย
เหตุ 

ความหมายของข้อมูลได้ และแผนภูมิได้ 
ป.3/9 มีมารยาทในการ
อ่าน 

มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ท าลายหนังสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้า
ไปอ่านขณะที่ผู้อื่นก าลังอ่าน 

สามารถอธิบาย
ลักษณะของผู้ท่ีมี
มารยาทในการอ่าน
ได้ 

มีมารยาทในการ
อ่าน 

 มารยาทในการอ่าน  เช่น 
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
- ไม่ท าลายหนังสือ 
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไป
อ่านขณะที่ผู้อื่นก าลังอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่  2 การเขียน 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียน
เขียนส่ือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ  เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ป.3/1  คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด 

การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัว
อักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการ
คัดไทย คือ เขียนให้อ่านง่าย มี
ช่องไฟ มีวรรคตอน  การคัดมีท้ังตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครี่
งบรรทัด แบบการคัดตัวอักษรไทย
มีหลายแบบ แต่ท่ีใช้เป็นการคัด
ลายมือท่ัวไปคือ ตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาาธิการ ซึ่งเรียกตาม
โครงสร้างของตัวอักษรว่า หัวกลม 
ตัวมน 

สามารถบอก
หลักการคัด
ลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดได้
ถูกต้อง 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และรัก
ความเป็นไทย 
 

คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
ได้ 

 การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียน ตัวอักษรไทย 

 

ป.3/2  เขียนบรรยาย
เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้
อย่างชัดเจน 

การบรรยาย คือ การเล่าเรื่อง การ
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องกัน 
โดยช้ีให้เห็นฉาก สถานท่ี เวลา
เหตุการณ์สาเหตุท่ีก่อให้เกิด 
สภาพแวดล้อม บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์
นั้นๆ เนื้อหาในการบรรยายอาจ
เป็นเรื่องจริง เช่น ประวัติบุคคล 
เรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือเป็น
เรื่องสมมุติ เช่น นิทาน นิยาย เรื่อง

สามารถบอก
หลักการเขียน
บรรยายได้ถูกต้อง 

เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิง
หนึ่งได้อย่าง
ชัดเจน 

 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ 
สถานท่ี 

 



ส้ันท่ีมีการเล่าเรื่อง 
ป.3/3 เขียนบันทึก
ประจ าวัน 

การเขียนบันทึกประจ าวัน เป็นการ
บันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวท่ี
ผ่านมา ถึงเหตุการณ์จริงท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน ด้วยภาษาของผู้
บันทึก ซึ่งอาจแสดงความคิดเห็น 
หรือความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ๆ  
ด้วยก็ได้ การบันทึกนี้ถือเป็น
หลักฐานและเครื่องเตือนความจ า
ได้วิธีหนึ่ง 

สามารถบอก
ความหมายและ
หลักการเขียน
บันทึกได้ 

เขียนบันทึก
ประจ าวันของ
ตนเองได้ 

 การเขียนบันทึกประจ าวัน  

ป.3/4  เขียนจดหมาย
ลาครู 

จดหมายลาครู เป็นการเขียน
หนังสือเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้ง
วัตถุประสงค์หรือเหตุจ าเป็นท่ี
จะต้องหยุดเรียนกับครูประจ าช้ัน
หรือครูที่ปรึกษา เช่น เมื่อเกิด
เจ็บป่วย หรือมีกิจธุระจ าเป็นที่ไม่
สามารถไปเรียนได้ 

สามารถบอก
หลักการเขียน
จดหมายลาครูได้ 

เขียนจดหมายลา
ครูได้ 

 การเขียนจดหมายลาครู  

ป.3/5  เขียนเร่ืองตาม
จินตนาการ 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
เป็นการเขียนเรื่องตามความรู้สึก 
นึกคิด โดยการจัดล าดับความคิด 
เรียบเรียงประโยค แล้วถ่ายทอด  
ออกมาเป็นตัวอักษร เรื่องท่ีเขียน
ตามจินตนาการ เช่น นิทาน 

สามารถบอก
หลักการเขียน
เรื่องตาม
จินตนาการได้ 

เขียนเรื่องตาม
จินตนาการได้ 

 การเขียนเร่ืองตาม
จินตนาการจากค า ภาพ และ
หัวข้อท่ีก าหนด 

 

ป.3/6  มีมารยาทใน มารยาทในการเขียน  เช่น สามารถอธิบาย มีมารยาทในการ  มารยาทในการเขียน  เช่น  



การเขียน - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา 
สถานท่ี และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่น
เสียหาย 

ลักษณะของผู้ท่ีมี
มารยาทในการ
เขียนได้ 

เขียน - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่
ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 

- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับ
เวลา สถานท่ี และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือท า
ให้ผู้อื่นเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หมาย
เหตุ 

มาตรฐาน ท 3.1
สามารถเลือกฟังและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ 
และพูดแสดงความรู้ 
ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ 

ป.3/1  เล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและดูท้ังท่ี
เป็นความรู้และความบันเทิง 

การเล่ารายละเอียด คือ การ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้
ผู้อื่นได้รับทราบ เกิดความ
เข้าใจเรื่องราวที่ฟังและดู  

สามารถบอก
หลักการเล่า
รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และดูได้ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และรัก
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และดูได้ 

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่
เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพลง 

 

ป.3/2  บอกสาระส าคัญจาก
การฟังและการดู 

สาระของเรื่อง เป็นการให้แง่
คิดบางประการ  ซึง่อาจเป็น
การกระตุ้นความรู้สึกผู้รบั
สารได้อีกทางหน่ึง  การรับ
สารที่ท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินใจ  และสร้าง
ความจรรโลงใจ 

สามารถบอก
หลักการหา
สาระส าคัญจาก
การฟังและการดู
ได้ 

บอกสาระส าคัญ
จากการฟังและ
การดไูด้ 

 

ป.3/3  ต้ังค าถามและตอบ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและ
ดู 

ก่อนที่จะมีการต้ังค าถามน้ัน
เราก็ควรต้ังใจฟังท าความ
เข้าใจกับเรื่องน้ันๆ 
ต้ังค าถามท่ีชัดเจนตรง
ประเด็นไม่ก ากวม 
ใช้ภาษาท่ีสุภาพ เข้าใจง่าย 
และใช้เหตุผล มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักคิดหลาย
แง่มุม เพ่ือจะได้ค าถามและ
ค าตอบที่หลากแนวคิด 

สามารถบอก
หลักการต้ัง
ค าถามและตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดูได้ 

ต้ังค าถามและ
ตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง
และดูได้ 

 



ป.3/4  พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 

การพูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรู้สึกจาก
เรื่องที่ฟังและดู ควร
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
พูด เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น เพราะใน
เรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจมี
มุมมองและความคิดเห็น
แตกต่างกันได้ 

สามารถบอก
หลักการพูดแสดง
ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดูได้ 

 
 
 
 
 
 

พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดูได้ 

 

ป.3/5  พูดส่ือสารได้ชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ใน

โรงเรียนและในชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวน

เก่ียวกับการปฏิบัติตนใน
ด้านต่างๆ เช่น  การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย         
- การเล่าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
การพูดขอร้อง การพูด
ทักทาย   การกล่าวขอบคุณ
และขอโทษ การพูดปฏิเสธ 
และการพูดชักถาม                

สามารถบอก
หลักการพูด
ส่ือสารได้ชัดเจน
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้ 

พูดส่ือสารได้
ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้ 

 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ในโรงเรียนและใน

ชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวนเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น  การรักษา
ความสะอาดของร่างกาย         
- การเล่าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูด
ขอร้อง การพูดทักทาย   การกล่าว
ขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ 
และการพูดชักถาม                

 

ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

 มารยาทในการฟัง เช่น 
- ต้ังใจฟัง ตามองผู้พูด 

สามารถอธิบาย
ลักษณะของผู้ท่ีมี

มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และ

  มารยาทในการฟัง เช่น 
- ต้ังใจฟัง ตามองผู้พูด 

 



- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือ

เครื่องด่ืมไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง 

- ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น โห่ ฮา หาว  

- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการ
ปรบมือ 

- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
 มารยาทในการดู เช่น 
- ต้ังใจดู 

- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดง
อาการรบกวนสมาธิของ
ผู้อื่น  
 มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่

ผู้อื่นก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่น
ได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย 

มารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

การพูด - ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องด่ืมไป

รับประทานขณะที่ฟัง 
- ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม เช่น โห่ 

ฮา หาว  
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
 มารยาทในการดู เช่น 
- ต้ังใจดู 

- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวน
สมาธิของผู้อื่น  
 มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นก าลังพูด 

- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับ
อายหรือเสียหาย 

 

 

 



สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน  ท 4.1
 เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย  
การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและ 
 
 พลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญา
ทางภาษา  และ
รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ 

ป.3/1  เขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 

การเขียนสะกดค า เป็น
การฝึกทักษะการเขียน
ให้ถูกต้องตาม
พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถานแก่ผู้เรียน 
และจะต้องให้ผู้เรียน
เข้าใจขบวนการประสม
ค า รู้หลักเกณฑ์ท่ีจะ
เรียบเรียงล าดับตัวอักษร
ในค าหนึ่งๆ ให้ได้
ความหมายท่ีต้องการ 
เพื่อจะน าประโยชน์ไปใช้
ในการส่ือสาร 

สามารถบอก
หลักการเขียน
สะกดค าได้ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และรัก
ความเป็นไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนสะกดค า
และบอก
ความหมายของ
ค าได้  

 การสะกดค า การแจกลูก 
และการอ่านเป็นค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตาม

มาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง 
และอักษรต่ า 
 ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
 ค าท่ีมีอักษรน า 
 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าท่ี
ไม่ประวิสรรชนีย์ 
 ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
 ค าท่ีใช้ บัน บรร 
 ค าท่ีใช้ รร 
 ค าท่ีมีตัวการันต์ 
 ความหมายของค า 

 

ป.3/2  ระบุชนิดและหน้าท่ี
ของค าในประโยค 

ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 

สามารถบอก
ลักษณะของค า
แต่ละชนิดได้ 

ระบุชนิดและ
หน้าท่ีของค าใน
ประโยคได้ 

 ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 

 

ป.3/3 ใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของค า 

พจนานุกรม เป็นหนังสือ
อ้างอิงประเภทหนึ่ง 
โดยท่ัวไป หมายถึง 
หนังสือท่ีรวบรวบ

สามารถบอก
ความหมายของ
พจนานุกรมได้ 

ใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมาย
ของค า 

 การใช้พจนานุกรม  



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

ค าศัพท์ในวงศัพท์ท่ี
ก าหนด และนิยาม
ความหมายเอาไว้ เพื่อใช้
เป็นท่ีค้นหาความหมาย
ของค า 

 
 
 
 
 
 ป.3/4  แต่งประโยคง่ายๆ การแต่งประโยคเพื่อการ

สื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

สามารถบอก
หลักการแต่ง
ประโยคได้ 

แต่งประโยคง่ายๆ 
ได้ 

 การแต่งประโยคเพ่ือการ
สื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 

 

ป.3/5  แต่งค าคล้องจองและ
ค าขวัญ 

- ค าคล้องจอง คือ ค าท่ี
ใช้สระหรือพยัญชนะ
เสียงเดียวกัน และถ้ ามี
ตัวสะกด จะต้องมี
ตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน ค าคล้องจอง
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
ค าสัมผัส 
- ค าขวัญ เป็นข้อความท่ี
แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ 
เพื่อให้เกิดก าลังใจ หรือ

สามารถบอก
หลักการแต่งค า
คล้องจองและค า
ขวัญได้ 

แต่งค าคล้องจอง
และค าขวัญได้ 

 ค าคล้องจอง 
 ค าขวัญ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

เพื่อให้เป็นสิริมงคล. 
ป.3/6  เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ภาษาถิ่น เป็นภาษา
เฉพาะของท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งท่ีมี
รูปลักษณะเฉพาะตัวทั้ง
ถ้อยค าและส าเนียงเป็น
ต้น. 

สามารถบอก
ความหมายของ
ภาษาไทย
มาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้ 

เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่  5    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน  ท 5.1 
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

ป.3/1  ระบุข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านวรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

วรรณกรรมแต่ละเรื่อง มี
ความมุ่งหมายในการ
ประพันธ์เพื่อแสดง
จินตนาการของผู้แต่ง
โดยมิได้มุ่งให้ประโยชน์
ทางการศึกษาอบรม
โดยตรง แต่วรรณกรรม
ทุกเรื่องมักจะมีคติ
สอนใจแทรกอยู่ บาง
เรื่องมุ่งสอนใจโดยตรง 

สามารถบอก
หลักการหาข้อคิด
ท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมได้ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน และรัก
ความเป็นไทย 
 

ระบุข้อคิดท่ีได้
จากการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 วรรณคดี วรรณกรรม และ

เพลงพ้ืนบ้าน 

- นิทานหรือเรื่องในท้องถ่ิน 

- เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาค าทาย 

- บทร้อยกรอง 

- เพลงพ้ืนบ้าน 

- เพลงกล่อมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีใน
บทเรียนและ  ตามความสนใจ 

 

ป.3/2  รู้จักเพลงพื้นบ้าน
และเพลงกล่อมเด็ก เพื่อ
ปลูกฝังความช่ืนชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- เพลงพื้นบ้าน คือ เพลง
ของชาวบ้านท่ีจดจ าสืบ
ทอดกันมาแบบปาก
เปล่า ใช้ร้องเล่นเพื่อ
ความสนุกสนานรื่นเริง 
โดยใช้ค าท่ีง่ายๆ เน้น
เสียงสัมผัสและจังหวะ
การร้องเป็นส าคัญ 
- เพลงกล่อมเด็ก เป็น
งานดนตรีปลอบโยน ใช้
เล่นหรือร้องให้เด็ก ๆ ฟัง 

สามารถบอก
ลักษณะของเพลง
พื้นบ้านและเพลง
กล่อมเด็กได้ 

รู้จักเพลงพื้นบ้าน
และเพลงกล่อม
เด็ก เพื่อปลูกฝัง
ความช่ืนชม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 



จุดประสงค์ของเพลง
กล่อมเด็กนั้นมีมากมาย 
ในสังคมบางแห่งจะใช้
เพลงกล่อมเด็กตามกัน
มาโดยสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี นอกจากนั้น 
เพลงกล่อมเด็กยังใช้
พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
การช้ีน าอารมณ์ การ
ควบคุมดูแลความสนใจ
ของทารกท่ียังแยกแยะ
เองไม่ได้ การปรับสภาพ
ความต่ืนตัวของทารก 

ป.3/3  แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณคดีท่ีอ่าน 

การแสดงความคิดเห็น 
คือ การเขียนหรือพูดท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลอัน
เป็นข้อเท็จจริงกับการ
แสดงความคิดเห็นต่อ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความ
คิดเห็นควรจะมีเหตุผล
และเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์  

สามารถบอก
หลักการแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวรรณคดี
ท่ีอ่านได้ 

แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีท่ีอ่านได้ 

 

ป.3/4  ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อย

บทอาขยาน คือ บท
ท่องจ า การเล่า การสวด 

สามารถบอก
หลักการท่องจ า

ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ี

 บทอาขยานและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่า 

 



กรองท่ีมีคุณค่าตามความ
สนใจ 

เรื่อง นิทาน ซึ่งเป็นการ
ท่องจ าข้อความหรือค า
ประพันธ์ที่ชอบ บทร้อง
กรองท่ีไพเราะ โดยอาจ
ตัดตอนมาจากหนังสือ
วรรณคดีเพื่อให้ผู้ท่องจ า
ได้ และเห็นความงาม
ของบทร้อยกรอง ท้ังใน
ด้านวรรณศิลป์ การใช้
ภาษา เนื้อหา และ
วิธีการประพนัธ์ สามารถ
น าไปใช้เป็นแบบอย่างใน
การแต่งบทร้อยกรองได้ 

บทอาขยานได้ ก าหนดและบท
ร้อยกรองท่ีมี
คุณค่าตามความ
สนใจได้ 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

 

   ลงช่ือ       

        (นางสาวเกศสุดา  นามวงค์) 

                                 ครูผู้สอน 

 


