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เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านฉลอง 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 ๓ 

ค าน า 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน   พุทธศักรำช 2551   (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) 

 โรงเรียนบ้ำนฉลอง   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต   ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำโดยใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกำข้ันพ้ืนฐำน   พุทธศักรำช 2551  (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักรำช 2560)   เป็นแกนหลักเพ่ือก ำหนดกำรจัดท ำโครงสร้ำงและสำระหลักสูตรสถำนศึกษำและ
หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ   ซึ่งในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำครั้งนี้   เป็น
กำรสร้ำงหลักสูตรที่อำศัยกำรมีส่วนร่วมของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน   ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปสู่กำรัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตใน
สังคมท่ีมีกำรเปลี่นแปลงและแสวงหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต   ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่ 30/2561  เรื่องให้เปลี่ยนมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551  และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภำพควำมเป็นอยู่ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   และมีควำมทันสมัย   มุ่งผลประโยชนต์่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
และเพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนดในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ีนฐำน   พุทธศักรำช 2551 

 ในปีกำรศึกษำ 2564  นี้ทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    ได้ร่วมกันจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  โรงเรียนบ้ำนฉลอง  พุทธศักรำช 2564  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
พุทธศักรำช  2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักรำช  2560)  เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรน ำหลักสูตรไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ  มีคุณภำพชีวิตที่ดีและ
มีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่ำง มีควำมสุข   ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
ต่อไป   ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่ได้ให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร
ฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์และเหมำะสมตำมบริบทต่อกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนบ้ำนฉลอง   ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2564  เป็นต้นไป 

 
    ลงชื่อ 
    (นำงสำวโฉมศรี       ศรีสุวรรณ) 
           หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

 
 
 

                                  ลงชื่อ         
     (นำยต่อตระกูล    พรมนุ่น) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฉลอง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านฉลอง 

เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลอง  พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2564) 
……………………………………….. 

 
 ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร  ที่  สพฐ. 293/2551  ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2551  ให้
โรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551  ในปีกำรศึกษำ 2564 
และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 57 วรรค 2  แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักรำช 2545  โรงเรียนบ้ำนฉลอง  ได้จัดท ำหลักสูตรโรงเรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 พุทธศักรำช 2561  (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พุทธศักรำช 2564)   เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 อนึ่ง   หำกมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนำหลักสูตรเพิ่มเติมในระหว่ำงกำรใช้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและงำนวิชำกำรของโรงเรียนด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมสมบูรณ์และ
เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป 
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( นำยปรีชำ     นำคด ำ)            (นำยต่อตระกูล  พรมนุ่น) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนฉลอง 
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สารบัญ 
   

 หน้า 
ค ำน ำ 
ประกำศโรงเรียนบ้ำนฉลอง 
สำรบัญ 
ควำมน ำ                                                                                                                

 
 
 

1 
วิสัยทัศน์ ๑ 
เป้ำประสงค์หลักสูตร ๑ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒ 
ท ำไมต้องเรียนภำษำไทย ๒ 
เรียนรู้อะไรในภำษำไทย ๒ 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ๓ 
คุณภำพผู้เรียน ๓ 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ๕ 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับชั้น ๖ 
ตัวชี้วัดชั้นปี/ตำมหลัดสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ๑๒ 
สำระที่ ๑  กำรอ่ำน ๑๓ 
สำระที่ ๒  กำรเขียน ๒๒ 
สำระที่ ๓  กำรฟัง  กำรดู  และกำรพูด ๒๕ 
สำระที่ ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย ๓๐ 
สำระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม ๓๔ 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ๓๘ 
โครงสร้ำงรำยวิชำ ๔๔ 
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ๖๙ 
อภิธำนศัพท์ ๗๗ 
ภำคผนวก ๘๕ 
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ส่วนที่ 1 
ความน า 

 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ีนฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นแผนหรือแนวทำง หรือข้อก ำหนดของกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนฉลอง  ที่จะใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและ
ประกอบอำชีพที่สุจริต  ตลอดขนกำรรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  โดยมุ่งหวังให้มีควำม
สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ  อีกท้ังมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตและมี
คุณภำพไดมำตรฐำนสำกลเพ่ือกำรแข่งขันในยุคปัจจุบัน   ดังนั้นหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 จึง
ประกอบด้วยสำระส ำคัญของหลักสูตรแกนกลำง สำระควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่น และสำระส ำคัญ
ที่โรงเรียนพัฒนำเพ่ิมเติม  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยปีในระดับประถมศึกษำ และก ำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้ำนฉลอง  ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง  (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

  
 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564 ) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกลและเป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้งร่ำงกำย ควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
ควำมเป็นผู้น ำของสังคมมีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10  ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนสำมำรถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  ดังนั้น  หลักสูตร
สถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) จึงจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรเวลำเรียนและ
รำยวิชำเพ่ิมเติม   ออกเป็น 2 โครงสร้ำง  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  จำก
ผู้เรียน 2  กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริม (MEST) และกลุ่มพัฒนำ (ห้องเรียนทั่วไป)   
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เป้าประสงค์หลักสูตร (Corporate objective) 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์  มีกำรพัฒนำเตมตำมศักยภำพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี  น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 มำเป็น
แนวทำงกำรด ำเนินชีวิต  เป็นผู้น ำที่ดีของสังคมและมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำร
เรียนรู้และกำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย  ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก (Worid  Citizen) 

2. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ (Quality System 
Management) เพ่ือรองรับกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงทั่วถึง 

3. เพ่ือให้บุคลำกำรทุกคนมีทักษะวิชำชีพในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัยยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (Worle Class Standard) 

4. เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของทุกหน่วยงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 องค์กรคุณภำพ  สร้ำงศักยภำพผู้เรียน  มุ่งเน้นนวัตกรรม  สู่สังคมอนำคตท่ียั่งยืน ด้วยหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าขวัญโรงเรียน 
 เชิดชูคุณธรรม  ส ำคัญควำมรู้   มุ่งสู่ควำมเป็นหนึ่ง 
 
พันธกิจโรงเรียน 

1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่ำนิยที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้  ทักษะทำงด้ำนวิชำกำร  ทักษะวิชำชีพ  และสมรรถนะส ำคัญตำม

เกณฑ์มำตรฐำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
4. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีสุขภำพร่ำงกำย  สุขภำพจิต  สุขนิสัยที่ดี  มีทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำน

กีฬำ  ศิลปะและดนตรี 
5. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 
8. จัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
9. พัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 



 ๘ 

วัตถุประสงค์โรงเรียน 
1. เพ่ือให้เด็กวัย 4 – 6 ปี ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม  และมีพัฒนำกำทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  

อำรมณ์  สัง และสติปัญญำ  รวมทั้งมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้เด็กท่ีมีอำยุย่ำงเข้ำเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับทุกคนในเขตพ้ืนที่บริกำร  ได้รับกำรศึกษำ

จนจบชั้นประถมศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  และมีพัฒนำกำรท้ังด้ำน  ควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551  รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ 
5. เพ่ือให้โรงเรียนบริหำรงำนตำมภำรกิจ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำม

มำตรฐำนที่ก ำหนด 
6. เพ่ือให้องค์กรภำครัฐ  องค์กรเอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
กลยุทธ์โรงเรียนบ้านฉลอง  
 กลยุทธ์ที่  1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่  2 กำรพัฒนำคุณภำพครู 
 กลยุทธ์ที่  3 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 กลยุทธ์ที่  4 กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่  5 กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปฐมวัย 

1. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสื่อสำรได้มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ 

 
ขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจรำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6. ผู้เรียนมควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกำก ำหนด 



 ๙ 

8. มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
9. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
10. ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย  และจิตสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคร ู
 ปฐมวัย 

1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน  สอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ครูจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเด็กศักยภำพ 
4. ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
5. ครูจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
6. ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงจัด

ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
 
ขั้นพื้นฐาน 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีมำตรฐำนวิชำชีพ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน  สอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
5. ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
6. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
7. ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ปฐมวัย 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญ 
4. จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
5. ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
6. มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

 
 
 
 



 ๑๐ 

ขั้นพื้นฐาน 
1. มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินงำนพัฒนำงำนวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
5. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม 

1. ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรทำงอินเทอร์เนตทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สื่อสำรและใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2562) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร  ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำร
ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด  ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ควำมรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง  ตลอดดจนกำรเลือกใช้วิธีกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  กำรคิดสังเครำะห์  กำร
คิด  อย่ำงสร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมิวจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ  เพ่ือน ำไปสู่กำร
รสร้ำงองค์ควำมรู้หรือหรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่
เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ  
เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคม  แสวงหำควำมรู้  
ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำและมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ
โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำงๆ ไปใช้
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน  
และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล  กำร
จัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  กำรปรับตัวให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม  และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 



 ๑๑ 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก  และใช้เทคโนโลยี
ด้ำนต่ำงๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ใน
ด้ำนกำรเรียนรู้  กำรสื่อสำร  กำรท ำงำน  กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  ถูกต้อง  
เหมำะสม  และมีคุณธรรม  

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551  มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักษ์ชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
7. รักควำมเป็นไทย 
8. มีจิตสำธำรณะ 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนตำมพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง  ยึดมั่นในศำสนำ  มั่นคงในสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และมีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
      ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ถูก  สิ่งชั่ว – ดี  เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่ง   
      ที่ชัว่ เพื่อสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

3. มีงำนท ำ  มีอำชีพ 
 ต้องรักงำน  สู้งำน  ท ำงำนจนส ำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้กำรท ำงำน ให้สำมำรถเลี้ยงตัว 
และเลี้ยงครอบครัวได้ 

4. เป็นพลเมืองดี 
กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุกคน  ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดี  
กำรเป็นพลเมืองดีหมำยถึงกำรมีน้ ำใจ  มีควำมเอ้ืออำทร  ต้องท ำงำนอำสำสมัคร งำน
บ ำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 



 ๑๒ 

 
ส่วนที่ 2  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 
 

 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551  ได้ก ำหนดโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือให้
ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564)  ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  จัดกำรศึกษำ  ดังนี้ 

- ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6) กำรศึกษำระดับนี้เป็นช่วงแรกของกำรศึกำภำค
บังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน  กำรคิดค ำนวณ ทักษะกรคิดพ้ืนฐำน กำร
ติดต่อสื่อสำร กระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม และพ้ืนฐำนควำมเป็นมนุษย์  กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ  อำรมณ์  สังคมและวัฒนธรรม  โดย
เน้นจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  ได้จัดเวลำเรียนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  โดยจัดให้เหมำะสมตำมบริบท  จุดเน้นของโรงเรียน  และสภำพของผู้เรียน  
ดังนี้ 

- ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6) จัดเวลำเรียนเป็นรำยปี  รำยวิชำพ้ืนฐำน 840 
ชั่วโมง / ปี  รำยวิชำเพ่ิมเติม 240 ชั่วโมง / ปี และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 ชัวโมง /ปี 

 
โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนฉลอง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2564) ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช 2551 ประกอบด้วยโครงสร้ำงเวลำเรียนและ
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปีดังนี้ 

1. โครงสร้ำงเวลำเรียน  เป็นโครงสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดในภำพรวม  เวลำเรียนของแต่ละกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  ที่เป็นเวลำเรียนพื้นฐำน  เวลำเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม  และเวลำ
ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  จ ำแนกแต่กลุ่มผู้เรียน  แต่ละชั้นปี  ในระดับประถมศึกษำ 
ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 

โครงสร้างเวลาเรียน  กลุ่มส่งเสริม  MEST  ระดับประถมศึกษา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี/สัปดาห์) 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภำษำไทย 200 200 200 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศำสตร์ 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยำศำสตร์ 120 120 120 160 160 160 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศำสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 4๐ 4๐ 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 4๐ 

ภำษำต่ำงประเทศ 12๐ 12๐ 12๐ 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 

เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 

วิทยำกำรค ำนวณ 40 80 80 80 80 80 

หนำ้ที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 40 40 40 40 40 40 
- ชมุนุม 30 30 30 30 30 30 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,200  ชั่วโมง / ปี 



 ๑๔ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง 

โครงสร้างเวลาเรียน  กลุ่มพัฒนา  ระดับประถมศึกษา 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี/สัปดาห์) 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐาน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภำษำไทย 200 200 200 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศำสตร์ 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยำศำสตร์ 120 120 120 160 160 160 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศำสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศกึษำและพลศึกษำ 40 4๐ 4๐ 40 40 40 

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 4๐ 

ภำษำต่ำงประเทศ 12๐ 12๐ 12๐ 120 120 120 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 80 80 80 80 80 

เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 

วิทยำกำรค ำนวณ 40 40 40 40 40 40 

หน้ำที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 40 40 40 40 40 40 
- ชมุนุม 30 30 30 30 30 30 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,200  ชั่วโมง / ปี 



 ๑๕ 

2. โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดเวลำเรียนของรำยวิชำพ้ืนฐำน   
รำยวิชำเพ่ิมเติม   และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจ ำแนกแต่ละกลุ่มผู้เรียน   แต่ละชั้นปี  ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มส่งเสริม 

MEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านฉลอง 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 11201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 1 80 

ว 11202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ ๑ 80 

ว 11201 วิทยำกำรค ำนวณ 1 40 

ส 11201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 1 1๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบ้านฉลอง 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑2๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑2๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑2๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑2๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑2๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑2๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 12201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 2 80 

ว 12202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 2 80 

ว 12201 วิทยำกำรค ำนวณ 2 80 

ส 12201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 2 1๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ้านฉลอง 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑3๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑3๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑3๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑3๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑3๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑3๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 13201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 80 

ว 13202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 3 80 

ว 13201 วิทยำกำรค ำนวณ 3 80 

ส 13201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 3 1๐ 

 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ้านฉลอง 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑4๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑4๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑4๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑4๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑4๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑4๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑4๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑4๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 14201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 80 

ว 14202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 4 80 

ว 14201 วิทยำกำรค ำนวณ 4 80 

ส 14201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 4 1๐ 

 
 
 
 



 ๒๑ 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านฉลอง 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑5๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑5๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑5๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑5๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑5๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑5๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑5๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑5๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 15201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 5 80 

ว 15202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 5 80 

ว 15201 วิทยำกำรค ำนวณ 5 80 

ส 15201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 5 1๐ 

 
 
 



 ๒๒ 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านฉลอง 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑6๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑6๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑6๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑6๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑6๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑6๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑6๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑6๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ค 16201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 6 80 

ว 16202 เสริมทักษะวิทยำศำสตร์ 6 80 

ว 16201 วิทยำกำรค ำนวณ 6 80 

ส 16201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 6 1๐ 

 
 



 ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
กลุ่มพัฒนา (ห้องเรียนทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มพัฒนา  (ห้องเรียนทั่วไป)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๔ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท11201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค11201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 1 80 

ว11201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส11201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 1 1๐ 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา(ห้องเรียนทั่วไป)  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๕ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑2๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑2๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑2๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑2๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑2๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑2๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท12201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค12201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 2 80 

ว12201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส12201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 2 1๐ 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มส่งเสริม MEST  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๖ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑3๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑3๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑3๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑3๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑3๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑3๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท13201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค13201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 80 

ว13201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส13201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 3 1๐ 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา (ห้องเรียนทั่วไป)  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๗ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑4๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑4๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑4๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑4๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑4๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑4๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑4๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑4๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท14201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค14201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 80 

ว14201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส14201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 4 1๐ 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา (ห้องเรียนทั่วไป)  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๘ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑5๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑5๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑5๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑5๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑5๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑5๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑5๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑5๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท15201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค15201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 5 80 

ว15201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส15201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 5 1๐ 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มพัฒนา (ห้องเรียนทั่วไป)  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านฉลอง 



 ๒๙ 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน (ช.ม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘4๐) 

ท๑6๑๐๑ ภำษำไทย 200 
ค๑6๑๐๑ คณิตศำสตร์ 160 
ว๑6๑๐๑ วิทยำศำสตร์ 120 
ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 80 
ส๑6๑๐๒ ประวัติศำสตร์ ๔๐ 
พ๑6๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 
ศ๑6๑๐๑ ศิลปะ 40 
ง๑6๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 
อ๑6๑๐๑ ภำษำอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 240 

ท16201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน 80 

ค16201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 6 80 

ว16201 วิทยำกำรค ำนวณ 40 

ส16201 หน้ำที่พลเมือง 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี 
-  ชุมนุม 

 
30 
40 

-  กิจกรรมเพ่ือสังคมละสำธำรณะประโยชน์ 6 1๐ 

 
 

 
 

ส่วนที่ 3  
ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



 ๓๐ 

ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
ภำษำไทยเป็นเอกลักษณ์ของชำติเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและ

เสริมสร้ำงบุคลิกภำพของคนในชำติให้มีควำมเป็นไทย เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท ำให้สำมำรถประกอบกิจธุระ กำรงำน  และด ำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชำธิปไตยได้อย่ำงสันติสุข และเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ประสบกำรณ์จำกแหล่งข้อมูล
สำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ พัฒนำกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ และสร้ำงสรรค์ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม และควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี   ตลอดจนน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
อำชีพให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ  นอกจำกนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ ด้ำนวัฒนธรรม  
ประเพณี  และสุนทรียภำพ เป็นสมบัติล้ ำค่ำ  ควรแก่กำรเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสำน ให้คงอยู่คู่ชำติไทย
ตลอดไป 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภำษำไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร  กำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  กำรอ่ำนออกเสียงค ำ  ประโยค  กำรอ่ำนบทร้อยแก้ว  ค ำประพันธ์ชนิดต่ำง ๆ  กำร
อ่ำนในใจเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์ควำมรู้จำกสิ่งที่อ่ำน เพ่ือน ำไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 การเขียน  กำรเขียนสะกดตำมอักขรวิธี   กำรเขียนสื่อสำร  โดยใช้ถ้อยค ำและรูปแบบต่ำง ๆของ
กำรเขียน  ซึ่งรวมถึงกำรเขียนเรียงควำม  ย่อควำม  รำยงำนชนิดต่ำงๆ กำรเขียนตำมจินตนำกำร วิเครำะห์
วิจำรณ์  และเขียนเชิงสร้ำงสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  กำรฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึก  พูดล ำดับเรื่องรำวต่ำง ๆ อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล  กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ  ทั้งเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร  และกำรพูดเพ่ือโน้มน้ำวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชำติและกฎเกณฑ์ของภำษำไทย  กำรใช้ภำษำให้ถูกต้อง
เหมำะสมกับโอกำสและบุคคล กำรแต่งบทประพันธ์ประเภทต่ำง ๆ และอิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศใน
ภำษำไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเครำะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษำข้อมูลแนวควำมคิด 
คุณค่ำของงำนประพันธ์ และควำมเพลิดเพลิน กำรเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลง
พ้ืนบ้ำนที่เป็นภูมิปัญญำที่มีคุณค่ำของไทย ซึ่งได้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิด ค่ำนิยม             ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องรำวของสังคมในอดีต และควำมงดงำมของภำษำ  เพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษ
ที่ได้สั่งสมสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน 
 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 



 ๓๑ 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มำตรฐำน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำใน 
                           กำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน      
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มำตรฐำน ท ๒.๑          ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรปูแบบ  
                                 ต่ำง ๆ  เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี  
                             ประสิทธิภำพ 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มำตรฐำน ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และ    

ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มำตรฐำน  ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของ

ภำษำ   ภูมิปัญญำทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ                               
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน  ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ

และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ) 

 



 ๓๒ 

 
รายวิชาพื้นฐาน 
 ท 11101 ภำษำไทย 1    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 12101 ภำษำไทย 2    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 13101 ภำษำไทย 3    จ ำนวน  200  ชั่วโมง 
 ท 14101 ภำษำไทย 4    จ ำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท 15101 ภำษำไทย 5    จ ำนวน  160  ชั่วโมง 
 ท 16101 ภำษำไทย 6    จ ำนวน  160  ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม  (ส าหรับห้องเรียนกลุ่มพัฒนา (ห้องท่ัวไป)) 
 ท 11201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 
 ท 12201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 
 ท 13201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 
 ท 14201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 
 ท 15201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 
 ท 16201 ภำษำไทยเพ่ือกำรอ่ำนและกำรเขียน จ ำนวน  80  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 อ่ำนออกเสียงค ำ  ค ำคล้องจอง ข้อควำม  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่ำย ๆ ได้ถูกต้อง

คล่องแคล่ว เข้ำใจควำมหมำยของค ำและข้อควำมที่ อ่ำน ตั้ งค ำถำมเชิงเหตุผล ล ำดับเหตุกำรณ์            
คำดคะเนเหตุกำรณ์  สรุปควำมรู้ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน  ปฏิบัติตำมค ำสั่ง  ค ำอธิบำยจำกเรื่องที่อ่ำนได้   



 ๓๓ 

เข้ำใจควำมหมำยของข้อมูลจำกแผนภำพ   แผนที่  และแผนภูมิ  อ่ำนหนังสืออย่ำงสม่ ำเสมอ  และมี
มำรยำทในกำรอ่ำน 

 มีทักษะในกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยำย บันทึกประจ ำวัน  เขียนจดหมำย
ลำครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์  เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรและมีมำรยำทในกำรเขียน 

 เล่ำรำยละเอียดและบอกสำระส ำคัญ   ตั้งค ำถำม  ตอบค ำถำม รวมทั้งพูดแสดงควำมคิด
ควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสำรเล่ำประสบกำรณ์และพูดแนะน ำ หรือพูดเชิญชวนให้ ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตำม  และมีมำรยำทในกำรฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค ำและเข้ำใจควำมหมำยของค ำควำมแตกต่ำงของค ำและพยำงค์หน้ำที่ของค ำ     
ในประโยคมีทักษะกำรใช้พจนำนุกรมในกำรค้นหำควำมหมำยของค ำแต่งประโยคง่ำยแต่งค ำคล้องจอง  
 แต่งค ำขวัญและเลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำนและภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 

 เข้ำใจและสำมำรถสรุปข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดีที่อ่ำน รู้จักเพลงพ้ืนบ้ำน  เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่นท่องจ ำบทอำขยำนและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่ำตำมควำม
สนใจได ้

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะได้ถูกต้อง  อธิบำย            

ควำมหมำยโดยตรงและควำมหมำยโดยนัยของค ำ ประโยค ข้อควำม ส ำนวนโวหำร จำกเรื่องที่อ่ำน   เข้ำใจ
ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำยในคู่มือต่ำง ๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่
อ่ำนและน ำควำมรู้ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตได้   มีมำรยำทและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน  และเห็นคุณค่ำสิ่งที่อ่ำน 

 มีทักษะในกำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค ำ แต่งประโยคและ
เขียนข้อควำม  ตลอดจนเขียนสื่อสำรโดยใช้ถ้อยค ำชัดเจนเหมำะสม  ใช้แผนภำพ โครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิด เพ่ือพัฒนำงำนเขียน เขียนเรียงควำม ย่อควำม จดหมำยส่วนตัว กรอกแบบรำยกำรต่ำง ๆ เขียน
แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น เขียนเรื่องตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีมำรยำทในกำรเขียน 

 พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่ำเรื่องย่อหรือสรุปจำกเรื่องที่ฟังและดู  ตั้ง
ค ำถำม  ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟังและดูโฆษณำอย่ำงมี
เหตุผล พูดตำมล ำดับขั้นตอนเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน พูดรำยงำนหรือประเด็นค้นคว้ำจำกกำรฟัง  กำรดู  
กำรสนทนำ  และพูดโน้มน้ำวได้อย่ำงมีเหตุผล  รวมทั้งมีมำรยำทในกำรดูและพูด 

 สะกดค ำและเข้ำใจควำมหมำยของค ำ ส ำนวน ค ำพังเพยและสุภำษิต รู้และเข้ำใจ ชนิดและ
หน้ำที่ของค ำในประโยค ชนิดของประโยคและค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย  ใช้ค ำรำชำศัพท์และค ำสุภำพ
ได้อย่ำงเหมำะสม แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภำพ และกำพย์ยำนี ๑๑  

 เข้ำใจและเห็นคุณค่ำวรรณคดีและวรรณกรรมที่ อ่ำน  เล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน ร้องเพลง           
พ้ืนบ้ำนของท้องถิ่น  น ำข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนดได้ 
 
 



 ๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

ตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มำตรฐำน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพ่ือน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำร

ด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

ป.๑ 
 

๑. อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้อง
จอง และข้อควำมสั้นๆ 

๒. บอกควำมหมำยของค ำ 
และข้อควำมที่อ่ำน 

 กำรอ่ำนออกเสียงและบอกควำมหมำยของ
ค ำคล้องจอง   และข้อควำมท่ี
ประกอบด้วยค ำพ้ืนฐำน  คือ ค ำท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ ค ำ  
รวมทั้งค ำท่ีใช้เรียนรู้ใน  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
- ค ำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และ 

      ไม่มีรปูวรรณยุกต์  

- ฝึกอ่ำนชื่ออำหำรพื้นบ้ำน
จังหวัดภูเก็ต 



 ๓๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

- ค ำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำและ 
     ไม่ตรงตำมมำตรำ 

- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ   
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ 

๓. ตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่อง 
    ที่อ่ำน 
๔. เล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน 
๕. คำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่อง 

    ที่อ่ำน 

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
    - นิทำน 
    - เรื่องสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องรำวจำกบทเรียนในกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น  

- 

๖. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ          
อย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอ
เรื่องท่ีอ่ำน 

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสม 
      กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนด 
      รว่มกัน   

- 

๗. บอกควำมหมำยของ
เครื่องหมำย  หรือ
สัญลักษณ์ส ำคัญที่มักพบ
เห็นในชีวิตประจ ำวัน 

 กำรอ่ำนเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 

    - เครื่องหมำยสัญลักษณ์ต่ำงๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวัน 

    - เครื่องหมำยแสดงควำมปลอดภัยและ
แสดงอันตรำย 

- 

๘. มีมำรยำท ในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน  เช่น 
    - ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน 
    - ไม่ท ำลำยหนังสือ  

- 

ป.๒ ๑. อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้อง
จอง ข้อควำม และบทร้อย
กรองง่ำยๆได้ถูกต้อง 

๒. อธิบำยควำมหมำยของค ำ
และข้อควำมที่อ่ำน 

 

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกวำมหมำย
ของค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำม และ 

    บทร้อยกรองง่ำยๆ ที่ประกอบด้วยค ำ
พ้ืนฐำนเพิ่มจำก  ป. ๑    ไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ 
ค ำ  รวมทั้งค ำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 

- ฝึกอ่ำนชื่ออำหำรพื้นบ้ำน
จัวหวัดภูเก็ต 



 ๓๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

 
 
 

 

- ค ำท่ีมีรูปวรรณยุกต์และ 
  ไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
- ค ำที่มีตัวสะกดตรงตำมมำตรำและ 
  ไม่ตรงตำมมำตรำ 
- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ   
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ  
- ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
- ค ำท่ีมี รร 

    - ค ำท่ีมีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 
๓. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 
๔. ระบุใจควำมส ำคัญและ

รำยละเอียดจำกเรื่องที่อ่ำน 
๕. แสดงควำมคิดเห็นและ

คำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่อง 

    ที่อ่ำน 

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
    - นิทำน 
    - เรื่องเล่ำสั้น ๆ 
    - บทเพลงและบทร้อยกรองง่ำยๆ 
    - เรื่องรำวจำกบทเรียนในกลุ่มสำระ 
      กำรเรียนรู้ภำษำไทย  และกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้อื่น     
    - ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน   

- 

๖. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ
อย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอ
เรื่องท่ีอ่ำน 

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสม 
      กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนด 
      รว่มกัน  

- 

๗. อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย 
และปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือ
ข้อแนะน ำ 

 กำรอ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ 
- กำรใช้สถำนที่สำธำรณะ  
- ค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องใช้ที่จ ำเป็นในบ้ำน

และในโรงเรียน 

- 

๘.  มีมำรยำทในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน  เช่น 
    - ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน 
    - ไม่ท ำลำยหนังสือ 
    - ไม่ควรแย่งอ่ำนหรือชะโงกหน้ำไปอ่ำน

ขณะที่ 
      ผู้อื่นก ำลังอ่ำนอยู่  

- 

ป.๓  ๑. อ่ำนออกเสียงค ำ ข้อควำม 
เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรอง

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกควำมหมำย
ของค ำ ค ำคล้องจอง ข้อควำม และบทร้อย

- ฝึกอ่ำนชื่อขนมพ้ืนเมือง
จังหวัดภูเก็ต 



 ๓๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

ง่ำยๆ ได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 

๒. อธิบำยควำมหมำยของค ำ
และข้อควำมที่อ่ำน 

กรองง่ำยๆ ที่ประกอบด้วยค ำพ้ืนฐำนเพิ่ม
จำก  ป.๒  

    ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ค ำ  รวมทั้งค ำที่เรียนรู้
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย 
- ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
- ค ำที่มี รร 
- ค ำท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
- ค ำพ้อง 
- ค ำพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค ำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ 

๓. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 

    ที่อ่ำน 
 

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
- นิทำนหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น   

 

การอ่านจับใจความจาก 
สื่อต่างๆ  เช่น นิทาน 
หรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น 
ตัวอย่าง 
๑.  นิทานในท้องถิ่น  เช่น 
- พระนางเลือดขาว    
ฯลฯ 
๒.  ประวัติจังหวัดภูเก็ต  
ประวัติอ าเภอแต่ละอ าเภอ  
ต าบล  หมู่บ้าน ฯลฯ 
๓. ประวัติ/ต านาน/ที่มาของ
สถานที่แหล่งประวัติศาสตร์
ในจังหวัดภูเก็ต  เช่น   
ต านานสะพานสารสิน 
ประวัติแม่ย่ามุกย่าจัน     
๔.  เนื้อหาเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานที่ส าคัญใน
จังหวัดภูเก็ตเช่น   
ศาลหลักเมืองภูเก็ต ฯลฯ  
ประวัติวัดฉลอง 
๕.  ประวัติบุคคลส าคัญ 
ในท้องถิ่น  เช่น  แม่ย่ามุก
ย่าจัน 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
๖. เรื่องอ่ืนๆ  เช่น   
-บ้านแขนง  เป็นต้น 
 ๗.ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรม



 ๓๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

เนียมประเพณี ความเชื่อ 
เช่น 
-ประเพณีการแต่งงาน  
-ประเพณีเทศกาลกินเจ 
-ประเพณีสวดกลางบ้าน 
๘.  เรื่องรำวเกี่ยวกับอำชีพ
ส ำคัญในจังหวัดภูเก็ตทั้ง
ระดับอ ำเภอ / ต ำบล / 
หมู่บ้ำน 
๙. เรื่องรำวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต
ระดับอ ำเภอ / ต ำบล  หรือ
หมู่บ้ำน  
  
 
 

๔. ล ำดับเหตุกำรณ์และ
คำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่องท่ีอ่ำนโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

๕. สรุปควำมรู้และข้อคิดจำก
เรื่องท่ีอ่ำนเพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

  เรื่องเล่ำสั้นๆ 
- บทเพลงและบทร้อยกรอง 
- บทเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 

    - ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
      ในท้องถิ่นและชุมชน 

ข่าวและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันใน 
ท้องถิ่นและชุมชน  เช่น 
-ปัญหาแรงงานคนพม่า 
-ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
ของคนพม่า 
-ปัญหาการจารกรรมต่างๆ 

๖. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ                 
อย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอ
เรื่องท่ีอ่ำน 

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสม 
      กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนด 
      รว่มกัน  

- 

๗. อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและ
ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือ
ข้อแนะน ำ 

 กำรอ่ำนขอ้เขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ 
- ค ำแนะน ำต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
- ประกำศ ป้ำยโฆษณำ และค ำขวัญ 
 

- 

 ๘. อธิบำยควำมหมำยของ 
    ข้อมลูจำกแผนภำพ แผนที่  
    และแผนภูม ิ

 กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่  
   และแผนภูมิ  
 

- 



 ๔๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

๙. มีมำรยำทในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน  เช่น   
    - ไม่ท ำลำยหนังสือ 

- ไม่อ่ำนเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่ำน 
- ไม่ควรแย่งอ่ำนหรือชะโงกหน้ำไปอ่ำน

ขณะที่ผู้อื่นก ำลังอ่ำน  
 

- 

ป.๔ ๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

 
๒.  อธิบำยควำมหมำยของค ำ 

ประโยค และส ำนวนจำก
เรื่องท่ีอ่ำน                    

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกควำมหมำย
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย 
- ค ำท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ  
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
- ค ำประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมำยวรรคตอน 
- ประโยคที่มีส ำนวนเป็นค ำพังเพย  

สุภำษิต ปริศนำค ำทำย  และ
เครื่องหมำยวรรคตอน 

 กำรอ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนองเสนำะ       

- อ่ำนเกี่ยวกับประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  
เช่น ประเพณีถือศึลกินผัก 
(ถือศีลกินเจ) เป็นต้น 

๓. อ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่
ก ำหนดและตอบค ำถำมจำก
เรื่องท่ีอ่ำน 

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น 
- เรื่องสั้น ๆ 
- เรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์ 

 

 - นิทำนชำดก 
- บทควำม 
- บทโฆษณำ  
- งำนเขียนประเภทโน้มน้ำวใจ 

 

 ๔. แยกข้อเทจ็จริงและ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 

๕. คำดคะเนเหตุกำรณ์จำก
เรื่องท่ีอ่ำนโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 

๖. สรุปควำมรู้และข้อคิดจำก 
    เรื่องท่ีอ่ำนเพ่ือน ำไปใช้ใน  
   ชีวิตประจ ำวัน 

- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน 
  - สำรคดีและบันเทิงคดี  

 

๗. อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอ

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสมกับ

- 



 ๔๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 

 

วัย 
- หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนดร่วมกัน  

๘. มีมำรยำทในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน - 
ป.๕ ๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว

และ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบำยควำมหมำยของค ำ 

ประโยคและข้อควำมท่ีเป็น
กำรบรรยำย  และกำร
พรรณนำ 

๓.  อธิบำยควำมหมำยโดยนัย  
จำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำง
หลำกหลำย 

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกควำมหมำย
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย    
- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ 
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
- ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
- อักษรย่อและเครื่องหมำยวรรค-ตอน 
- ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำยและพรรณนำ 
- ข้อควำมที่มีควำมหมำยโดยนัย 

 กำรอ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนอง-เสนำะ 
 

- อ่ำนเกี่ยวกับสถำนที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 

๕. วิเครำะห์และแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่ำน
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิต         

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทควำม 
- บทโฆษณำ      
- งำนเขียนประเภทโน้มน้ำวใจ 
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน  
 

- 

๖. อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย 
ค ำสั่ง ข้อแนะน ำ และ 

    ปฏิบัติตำม 

 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง 
ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม เช่น 
- กำรใช้พจนำนุกรม 
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- กำรอ่ำนฉลำกยำ   
- คู่มือและเอกสำรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับนักเรียน 
- ข่ำวสำรทำงรำชกำร  
 

 การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม 
-  คู่มือและเอกสารของ
โรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ
นักเรียนทุกประเภท 
 

 ๗. อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอ
และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสม 
      กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก ำหนด 
      รว่มกัน  

- 



 ๔๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

 ๘. มีมำรยำทในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน - 
ป.๖  ๑. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว

และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบำยควำมหมำยของค ำ 

ประโยคและข้อควำมที่เป็น
โวหำร  

 กำรอ่ำนออกเสียงและกำรบอกควำมหมำย
ของบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง 
ประกอบด้วย 
- ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ  
- ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
- ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
- ค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมำยวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อควำมที่เป็นโวหำรต่ำงๆ  
- ส ำนวนเปรียบเทียบ 

 กำรอ่ำนบทร้อยกรองเป็นท ำนอง-เสนำะ 
 

- 
 
 
 

๓. อ่ำนเรื่องสั้นๆ อย่ำง
หลำกหลำย   โดยจับเวลำ
แล้วถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 

๕. อธิบำยกำรน ำควำมรู้และ
ควำมคิด จำกเรื่องที่อ่ำนไป
ตัดสินใจแก้ปัญหำ  ในกำร
ด ำเนินชีวิต 

 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทำนและเพลงพ้ืนบ้ำน 
- บทควำม  
- พระบรมรำโชวำท 
- สำรคด ี
- เรื่องสั้น 
- งำนเขียนประเภทโน้มน้ำว 
- บทโฆษณำ  

    - ข่ำว และเหตุกำรณ์ส ำคัญ   
 กำรอ่ำนเร็ว 

- ฝึกอ่ำนเกี่ยวกับประวัติ
อำชีพดั้งเดิมในจังหวัดภูเก็ต 

 

 ๖. อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย 
ค ำสั่ง  ข้อแนะน ำ  และ 
ปฏิบัติตำม  
 

 กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง 
ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม 
- กำรใช้พจนำนุกรม 

  - กำรปฏิบัติตนในกำรอยู่ร่วมกัน 
    ในสังคม 
  - ข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 

และกำรใช้สถำนที่สำธำรณะในชุมชน
และท้องถิ่น  

 การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น 
1. ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียน 
และการใช้สถานที่สาธารณะ
ในชุมชนและท้องถิ่น  เช่น 
-ข้อตกลงประจ าห้องเรียน 
-ระเบียบการใช้ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง
ต่างๆ ในโรงเรียน ฯลฯ 



 ๔๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

-ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ประชาชน 
-ระเบียบการเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

๗. อธิบำยควำมหมำยของ
ข้อมูล  จำกกำรอ่ำนแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ 

 กำรอ่ำนข้อมูลจำกแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกรำฟ 

 

- 

๘. อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ 
และอธิบำยคุณค่ำที่ได้รับ 

 กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมำะสมกับ
วัย 
- หนังสืออ่ำนที่ครูและนักเรียนก ำหนด
ร่วมกัน  

- 

๙. มีมำรยำทในกำรอ่ำน  มำรยำทในกำรอ่ำน - 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระท่ี ๒    การเขียน 
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวใน

รูปแบบต่ำงๆ   เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ ๑. คัดลำยมือตัวบรรจง 
    เต็มบรรทัด 

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำม
รูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย 

- ฝึกคัดลำยมือ
เกี่ยวกับชื่ออำหำร 
พ้ินเมืองภูเก็ต 

๒. เขียนสื่อสำรด้วยค ำและ 
    ประโยคง่ำยๆ 
 

 กำรเขียนสื่อสำร 
- ค ำท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- ค ำพ้ืนฐำนในบทเรียน   

  - ค ำคล้องจอง 
- ประโยคง่ำยๆ 

- ฝึกแต่ประโยค
เกี่ยวกับชื่ออำหำร
พ้ืนเมืองภูเก็ต 

๓. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน เช่น 
- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ 
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ 
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่ 

และบุคคล 

- 

ป.๒ ๑. คัดลำยมือตัวบรรจง 
   เต็มบรรทัด 

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำม
รูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย 

- ฝึกคัดลำยมือ
เกี่ยวกับชื่ออำหำร 
พ้ินเมืองภูเก็ต 

๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับ 
   ประสบกำรณ์ 

 กำรเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ - ฝึกเขียนเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์เรื่อง
อำหำรพื้นเมืองภูเก็ต 

๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตำม 
    จินตนำกำร 

 กำรเขียนเรื่องสั้นๆ ตำมจินตนำกำร - 

๔. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน  เช่น 
- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ 
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ 
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่ 

- 



 ๔๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท ำให้ผู้อื่นเสียหำย  

ป.๓  ๑. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตำม
รูปแบบกำรเขียน ตัวอักษรไทย 

-  คัดลำยมือเกี่ยวกับ
วิธีกำรท ำขนม
พ้ืนเมืองภูเก็ต 

๒ เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง  ได้อย่ำงชัดเจน 

 กำรเขียนบรรยำยเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ 
สิ่งของ สถำนที่  

- 
 

๓. เขียนบันทึกประจ ำวัน  กำรเขียนบันทึกประจ ำวัน - 
๔. เขียนจดหมำยลำครู  กำรเขียนจดหมำยลำครู - 
๕. เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำรจำกค ำ ภำพ 

และหัวข้อที่ก ำหนด 
- 

๖. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน  เช่น 
- เขียนให้อ่ำนง่ำย สะอำด ไม่ขีดฆ่ำ 
- ไม่ขีดเขียนในที่สำธำรณะ 
- ใช้ภำษำเขียนเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่ 

และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท ำให้ผู้อื่นเสียหำย  

- 

ป.๔ ๑. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด             

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย 

- คัดลำยมือเกี่ยวกับ
ประเพณีท้องถิ่น
ภูเก็ต 

๒.  เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้
ถูกต้องชัดเจน และ
เหมำะสม 

 กำรเขียนสื่อสำร เช่น 
- ค ำขวัญ 

  - ค ำแนะน ำ   

- 

๓. เขียนแผนภำพโครงเรื่องและ
แผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้
พัฒนำงำนเขียน 

 กำรน ำแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ 
    ควำมคิดไปพัฒนำงำนเขียน  

- เขียนแผนภำพ
โครงเรื่องเก่ียวกับ
ประเพณีท้องถิ่น
ภูเก็ต 

๔. เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้นๆ   กำรเขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น นิทำน  
ควำมเรียงประเภทต่ำงๆ ประกำศ จดหมำย    
ค ำสอน       

- 

๕. เขียนจดหมำยถึงเพ่ือนและ
บิดำมำรดำ   

 กำรเขียนจดหมำยถึงเพ่ือนและบิดำมำรดำ  - 

๖. เขียนบันทึก และเขียน 
  รำยงำนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ    

 กำรเขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ    

- 

๗. เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร - 



 ๔๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 ๘. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน - 

ป.๕ ๑. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึ่งบรรทัด       

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย 

- คัดลำยมือเรื่อง
แหล่งท่องเที่ยว
ภูเก็ต 

๒. เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้
ถูกต้องชัดเจน และ
เหมำะสม 

 

 กำรเขียนสื่อสำร เช่น  
- ค ำขวัญ 
- ค ำอวยพร 
- ค ำแนะน ำและค ำอธิบำยแสดงขั้นตอน  

- เขียนค ำขวัญ
เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวภูเก็ต 

๓. เขียนแผนภำพโครงเรื่องและ
แผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้
พัฒนำงำนเขียน 

 กำรน ำแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิดไปพัฒนำงำนเขียน 

- เขียนภำพโครงเรื่อง
เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวภูเก็ต 

๔.เขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน  กำรเขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น นิทำน 
 ควำมเรียงประเภทต่ำงๆ ประกำศ แจ้งควำม 
 แถลงกำรณ์ จดหมำย ค ำสอน โอวำท ค ำปรำศรัย    

- เขียนย่อควำมแหล่ง
ท่องเที่ยวภูเก็ต 

๕. เขียนจดหมำยถึงผู้ปกครอง
และญำติ 

 กำรเขียนจดหมำยถึงผู้ปกครองและญำติ - 

๖. เขียนแสดงควำมรู้สึกและ 
  ควำมคิดเห็นได้ตรงตำมเจตนำ 

 กำรเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น - 

๗. กรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ 
  

 กำรกรอกแบบรำยกำร 
- ใบฝำกเงินและใบถอนเงิน 
- ธนำณัติ 
- แบบฝำกส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 

- 

๘. เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  - 
๙. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน - 

ป.๖ ๑. คัดลำยมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  และครึ่งบรรทัด 

 กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตำมรูปแบบกำรเขียนตัวอักษรไทย 

- คัดลำยมือเกี่ยวกับ
อำชีพในท้องถิ่น
ภูเก็ต 

๒.  เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้
ถูกต้องชัดเจน และ
เหมำะสม 

 กำรเขียนสื่อสำร เช่น  
- ค ำขวัญ 
- ค ำอวยพร 
- ประกำศ   

- แต่งค ำขวัญ
เกี่ยวกับอำชีพ
ท้องถิ่นภูเก็ต 

 ๓. เขยีนแผนภำพโครงเรื่องและ
แผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้
พัฒนำงำนเขียน          

 กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิด 

- เขียนแผนภำพโครง 
เรื่องเก่ียวกับอำชีพ 
ท้องถิ่นภูเก็ต 



 ๔๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

๔. เขียนเรียงควำม  กำรเขียนเรียงควำม - เขียนเรียงควำม
เกี่ยวกับอำชีพ
ท้องถิ่นภูเก็ต 

๕. เขยีนย่อควำมจำกเรื่อง 
   ที่อ่ำน 

 กำรเขียนย่อควำมจำกสื่อต่ำงๆ เช่น นิทำน 
  ควำมเรียงประเภทต่ำงๆ ประกำศ แจ้งควำม 
  แถลงกำรณ์  จดหมำย   ค ำสอน  โอวำท 
  ค ำปรำศรัย สุนทรพจน์ รำยงำน ระเบียบ ค ำสั่ง    

- 

๖. เขียนจดหมำยส่วนตัว  กำรเขียนจดหมำยส่วนตัว 
- จดหมำยขอโทษ 
- จดหมำยแสดงควำมขอบคุณ 
- จดหมำยแสดงควำมเห็นใจ 
- จดหมำยแสดงควำมยินดี 
 

- 

๗. กรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ 
 

 กำรกรอกแบบรำยกำร 
- แบบค ำร้องต่ำงๆ 
- ใบสมัครศึกษำต่อ 
- แบบฝำกส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

- 

๘. เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
และสร้ำงสรรค์ 

 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำรและสร้ำงสรรค์ - 

๙. มีมำรยำทในกำรเขียน  มำรยำทในกำรเขียน - 
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สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มำตรฐำน ท ๓.๑  สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ  และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกใน

โอกำสต่ำงๆ  อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์           
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ ๑. ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งง่ำยๆ และ 
    ปฏิบัติตำม 

 กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ  
   ค ำสั่งง่ำยๆ 

- 

๒. ตอบค ำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟัง
และดู ทั้งท่ีเป็นควำมรู้และ
ควำมบันเทิง 

๓. พูดแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู 

 กำรจับใจควำมและพูดแสดงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ควำมรู้และควำมบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่ำและสำรคดีส ำหรับเด็ก 
- นิทำน  
-  กำร์ตูน 
-  เรื่องขบขัน  

- ฟังเรื่องเกี่ยวกับ 
อำหำรพื้นเมืองภูเก็ต 
แล้วตอบค ำถำม 

๔. พูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์  
 

 กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน เช่น 
- กำรแนะน ำตนเอง 
- กำรขอควำมช่วยเหลือ 
- กำรกล่ำวค ำขอบคุณ 
- กำรกล่ำวค ำขอโทษ   

- 

๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
    และกำรพูด 

  มำรยำทในกำรฟัง เช่น 
- ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน ำอำหำรหรือเครื่องดื่มไป

รับประทำนขณะที่ฟัง 
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยกำรปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มำรยำทในกำรดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอำกำรรบกวนสมำธิ

ของผู้อ่ืน  

- 
 
 
- 



 ๔๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  มำรยำทในกำรพูด เช่น    
- ใช้ถ้อยค ำและกิริยำที่สุภำพ เหมำะสมกับ

กำลเทศะ 
- ใช้น้ ำเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก ำลังพูด  
 

ป.๒ ๑. ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่ซับซ้อน  
และปฏิบัติตำม 

 กำรฟังและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่
ซับซ้อน 

- ฟังเก่ียวกับอำหำร
พ้ืนเมืองภูเก็ตและ 

๒. เล่ำเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ควำมรู้และควำมบันเทิง 

๓. บอกสำระส ำคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู 

๔. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

 กำรจับใจควำมและพูดแสดงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ควำมรู้และควำมบันเทิง  เช่น 
- เรื่องเล่ำและสำรคดีส ำหรับเด็ก 
- นิทำน กำร์ตูน และเรื่องขบขัน 

ตอบค ำถำมพร้อมทั้ง 
แสดงควำมคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องอำหำร 
พ้ืนเมืองภูเก็ต 

๕. พูดแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู 

- รำยกำรส ำหรับเด็ก 
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน 
- เพลง  

๖. พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์  

 

 กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน เช่น 
- กำรแนะน ำตนเอง 
- กำรขอควำมช่วยเหลือ 
- กำรกล่ำวค ำขอบคุณ 
- กำรกล่ำวค ำขอโทษ 
- กำรพูดขอร้องในโอกำสต่ำงๆ 
- กำรเล่ำประสบกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน               

- 
 
 
 
 
 
 

๗. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
    และกำรพูด 

  มำรยำทในกำรฟัง เช่น 
- ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน ำอำหำรหรือเครื่องดื่มไป

รับประทำนขณะที่ฟัง 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มำรยำทในกำรดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอำกำรรบกวนสมำธิ

ของผู้อ่ืน  
  มำรยำทในกำรพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค ำและกิริยำที่สุภำพ เหมำะสมกับ

- 



 ๕๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กำลเทศะ 
- ใช้น้ ำเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก ำลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับควำมอับอำย

หรือเสียหำย  
ป.๓  ๑. เล่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้
และควำมบันเทิง 

๒. บอกสำระส ำคัญจำกกำรฟัง
และกำรดู 

๓. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

๔. พูดแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู 

 กำรจับใจควำมและพูดแสดงควำมคิดเห็น
และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ควำมรู้และควำมบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่ำและสำรคดีส ำหรับเด็ก        
- นิทำน กำร์ตูน เรื่องขบขัน 
- รำยกำรส ำหรับเด็ก  
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
- เพลง  

- เล่ำเกี่ยวกับขนม 
พ้ืนเมืองภูเก็ตที่ไป 
ค้นคว้ำและตอบ 
ค ำถำมเกี่ยวกับขนม 
พ้ืนเมืองภูเก็ต 

๕. พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม
วัตถุประสงค์ 

 กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน เช่น 
- กำรแนะน ำตนเอง 
- กำรแนะน ำสถำนที่ในโรงเรียนและใน

ชุมชน 
- กำรแนะน ำ/เชิญชวนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ

ตนในด้ำนต่ำงๆ เช่น  กำรรักษำควำม
สะอำดของร่ำงกำย         

- กำรเล่ำประสบกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
- กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ เช่น กำรพูดขอร้อง

กำรพูดทักทำย กำรกล่ำวขอบคุณและ 
  ขอโทษ กำรพูดปฏิเสธและกำรพูดชักถำม                

 กำรพูดสื่อสำรใน
ชีวิตประจ ำวัน  
๑.กำรแนะน ำสถำนที่
ต่ำงๆ ในโรงเรียน 
๒.กำรแนะน ำสถำนที่
ในชุมชน 
-สถำนที่ส ำคัญ 
-ศำลหลักเมือง 
-วัด 
-ที่ท ำกำร อบต./ 
เทศบำล 
-สวนสำธำรณะ 
-สถำนที่ท่องเที่ยว
ต่ำงๆ 
-แหล่งเรียนรู้อ่ืนใน
ท้องถิ่นของตน 
ฯลฯ 
 

๖. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
    และกำรพูด 

  มำรยำทในกำรฟัง เช่น 
   - ตั้งใจฟัง ตำมองผู้พูด 
   - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
   - ไม่ควรน ำอำหำรหรือเครื่องดื่มไป 

- 



 ๕๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

     รับประทำนขณะที่ฟัง 
   -ไม่แสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสมเช่น โห่ ฮำ หำว  
   - ให้เกียรติผู้พูดด้วยกำรปรบมือ 
   - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
  มำรยำทในกำรดู เช่น 

- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอำกำรรบกวนสมำธิ

ของผู้อ่ืน  
  มำรยำทในกำรพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค ำและกิริยำที่สุภำพ เหมำะสมกับ
กำลเทศะ 

- ใช้น้ ำเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก ำลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับควำมอับอำย

หรือเสียหำย  
ป.๔ 

  
๑. จ ำแนกข้อเท็จจริงและ

ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู 
๒. พูดสรุปควำมจำกกำรฟัง 
    และด ู
๓. พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น 

และควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและดู 

๔. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิง
เหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู 

 กำรจ ำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำก
เรื่องท่ีฟังและดู  ในชีวิตประจ ำวัน 

 กำรจับใจควำม และกำรพูดแสดงควำมรู้ 
ควำมคิดในเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ เช่น    
- เรื่องเล่ำ    
- บทควำมสั้นๆ    
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน 
- โฆษณำ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - เรื่องรำวจำกบทเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น  

- ฟังและดูเกี่ยวกับ
เรื่องประเพณีท้องถิ่น
ภูเก็ต เช่น ประเพณี
ถือศีลกินเจ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 ๕. รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง  

   กำรดู  และกำรสนทนำ 

 กำรรำยงำน เช่น 
- กำรพูดล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
- กำรพูดล ำดับเหตุกำรณ์   

- สืบค้นเก่ียวกับ
ประเพณีท้องถิ่น
ภูเก็ตและน ำมำ
รำยงำน 

 ๖. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
    และกำรพูด 

 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
 

- 

ป.๕ ๑. พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น  
และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง
และดู 

๒. ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิง

 กำรจับใจควำม และกำรพูดแสดงควำมรู้ 
ควำมคิดในเรื่องที่ฟังและดู จำกสื่อต่ำงๆ 
เช่น   
- เรื่องเล่ำ   

- 



 ๕๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

เหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู 
๓. วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ 
    จำกเรื่องที่ฟัง และดูอย่ำง 
     มีเหตุผล 

- บทควำม   
- ข่ำวและเหตุกำรณ์ประจ ำวัน  
- โฆษณำ   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟัง
และดูในชีวิตประจ ำวัน 

 ๔. พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น 
    ทีศ่ึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง  
    กำรดู  และกำรสนทนำ 

 กำรรำยงำน เช่น 
- กำรพูดล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
- กำรพูดล ำดับเหตุกำรณ์  

- ค้นคว้ำเกี่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวในภูเก็ต
แล้วน ำมำรำยงำน 

 ๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
    และกำรพูด 

 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
- 

ป.๖ 
 

๑.พูดแสดงควำมรู้   ควำมเข้ำใจ 
   จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง 
   และด ู
๒. ต้ังค ำถำมและตอบค ำถำมเชิง 
    เหตุผล จำกเรื่องที่ฟังและดู 

 กำรพูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจำกสื่อต่ำงๆ 
ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- ศึกษำค้นคว้ำอำชีพ
ในท้องถิ่นและ
น ำมำตั้งค ำถำม
และตอบค ำถำม 

๓. วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำก
กำรฟังและดูสื่อโฆษณำอย่ำง
มีเหตุผล 

 กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟังและ
ดูสื่อโฆษณำ - 

๔. พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง 
กำรดู  และกำรสนทนำ 

 กำรรำยงำน เช่น 
- กำรพูดล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
- กำรพูดล ำดับเหตุกำรณ์  
 

- 

๕. พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผล 
และน่ำเชื่อถือ 

 

 กำรพูดโน้มน้ำวในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น 
- กำรเลือกตั้งกรรมกำรนักเรียน 
- กำรรณรงค์ด้ำนต่ำงๆ 
- กำรโต้วำที        

- 

๖. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู 
และกำรพูด 

 
 

 มำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
- 

 
 

 

 

 

 

 



 ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มำตรฐำน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ   

ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ                 
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ   
    สระ วรรณยุกต์ และ 
    เลขไทย 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย - 

๒. เขียนสะกดค ำและบอก
ควำมหมำย ของค ำ 

     

 กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 
 มำตรำตัวสะกดท่ีตรงตำมมำตรำและ 
   ไม่ตรงตำมมำตรำ   
 กำรผันค ำ 
 ควำมหมำยของค ำ 

- 

๓. เรียบเรียงค ำเป็นประโยค 
    ง่ำย ๆ 

 กำรแต่งประโยค - ฝึกแต่งประโยคจำก
ชื่ออำหำรพ้ืนเมือง
ภูเก็ต 

๔. ต่อค ำคล้องจองง่ำยๆ  ค ำคล้องจอง - 
ป.๒ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ   

   สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 

- 

๒. เขียนสะกดค ำและบอก
ควำมหมำย ของค ำ 

 
 

 กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 
 มำตรำตัวสะกดท่ีตรงตำมมำตรำและไม่ตรง

ตำมมำตรำ 
 กำรผันอักษรกลำง อักษรสูง และอักษรต่ ำ 
 ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
 ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ 
 ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
 ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงข้ำมกัน 
 ค ำท่ีมี รร 
 ควำมหมำยของค ำ 

- เขยีนสะกดค ำจำก
ชื่ออำหำรพ้ืนเมือง
ภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
- 

๓. เรียบเรียงค ำเป็นประโยค
ได้ตรงตำมเจตนำของกำร

 กำรแต่งประโยค  
 กำรเรียบเรียงประโยคเป็นข้อควำมสั้นๆ 

- 



 ๕๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

สื่อสำร 
 ๔. บอกลักษณะค ำคล้องจอง  ค ำคล้องจอง - 

๕. เลือกใช้ภำษำไทย 
   มำตรฐำนและภำษำถ่ิน 
   ได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 
 

 ภำษำไทยมำตรฐำน 
 ภำษำถ่ิน 
 
 
 
 

ภำษำถิ่น เช่น           
-ภำษำใต ้ 
-ภำษำถิ่นภูเก็ต 
 
 

ป.๓  ๑. เขียนสะกดค ำและบอก
ควำมหมำยของค ำ 

 

 กำรสะกดค ำ กำรแจกลูก และกำรอ่ำนเป็นค ำ 
 มำตรำตัวสะกดท่ีตรงตำมมำตรำและไม่ตรง

ตำมมำตรำ 

- เขียนสะกดชื่อค ำ
ขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต 

  กำรผันอักษรกลำง อักษรสูง และอักษรต่ ำ 
 ค ำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ ำ 
 ค ำท่ีมีอักษรน ำ 
 ค ำท่ีประวิสรรชนีย์และค ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
 ค ำท่ีมี ฤ ฤๅ 
 ค ำท่ีใช้ บัน บรร 
 ค ำท่ีใช้ รร 
 ค ำท่ีมีตัวกำรันต์ 
 ควำมหมำยของค ำ 

- 

๒. ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำ 
    ในประโยค 
 

 ชนิดของค ำ ได้แก่ 
- ค ำนำม 
- ค ำสรรพนำม 
- ค ำกริยำ 

- 
 
 
- 

๓. ใช้พจนำนุกรมค้นหำ 
    ควำมหมำยของค ำ         

 กำรใช้พจนำนุกรม 
- 

๔. แต่งประโยคง่ำยๆ 
 

 กำรแต่งประโยคเพ่ือกำรสื่อสำร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่ำ 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค ำถำม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค ำสั่ง 

- 

 ๕. แต่งค ำคล้องจองและค ำ
ขวัญ 
 

 ค ำคล้องจอง 
 ค ำขวัญ - 



 ๕๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 ๖. เลือกใช้ภำษำไทย
มำตรฐำน และภำษำถิ่น 

   ได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 

 ภำษำไทยมำตรฐำน 
 ภำษำถ่ิน - 

ป.๔ 
  

๑. สะกดค ำและบอก
ควำมหมำยของค ำในบริบท
ต่ำงๆ 

 ค ำในแม่ ก กำ   
 มำตรำตัวสะกด 
 กำรผันอักษร 
 ค ำเป็นค ำตำย 
 ค ำพ้อง 
 

- 

๒. ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำ 
    ในประโยค 
 

 ชนิดของค ำ ได้แก่ 
- ค ำนำม 
- ค ำสรรพนำม 
- ค ำกริยำ   
- ค ำวิเศษณ์ 

- 

๓ ใช้พจนำนุกรมค้นหำ 
   ควำมหมำยของค ำ         

 กำรใช้พจนำนุกรม 
- 

๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตำม 
    หลักภำษำ 
 

 ประโยคสำมัญ 
    - ส่วนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 

- 

๕. แต่งบทร้อยกรองและ 
    ค ำขวัญ 

 กลอนสี่ 
 ค ำขวัญ 

- 

๖.บอกควำมหมำยของส ำนวน   ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต - 
๗. เปรียบเทียบภำษำไทย

มำตรฐำนกับภำษำถิ่นได้ 
 ภำษำไทยมำตรฐำน 
 ภำษำถ่ิน 

ภำษำถิ่น เช่น           
-ภำษำใต้  
-ภำษำถ่ินภูเก็ต 
 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหน้ำที่ของ 
    ค ำในประโยค 
 

 ชนิดของค ำ ได้แก่ 
    - ค ำบุพบท 
    - ค ำสันธำน 
    - ค ำอุทำน 

- 

๒. จ ำแนกส่วนประกอบของ 
    ประโยค 

 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
- 

 ๓. เปรียบเทยีบภำษำไทย
มำตรฐำนกับภำษำถิ่น 

 ภำษำไทยมำตรฐำน 
 ภำษำถ่ิน 

ภำษำถิ่น เช่น           
-ภำษำใต้  
-ภำษำถ่ินภูเก็ต 



 ๕๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
๔. ใช้ค ำรำชำศัพท์  ค ำรำชำศัพท์ - 
๕. บอกค ำภำษำต่ำงประเทศ 
    ในภำษำไทย 

 ค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ 
- 

๖. แต่งบทร้อยกรอง  กำพย์ยำนี ๑๑ - แต่กำพย์ยำนี11
เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวภูเก็ต 

๗. ใช้ส ำนวนได้ถูกต้อง             ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต - 

ป.๖ 
 

๑. วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่
ของค ำในประโยค       

 

 ชนิดของค ำ 
- ค ำนำม 
- ค ำสรรพนำม 
- ค ำกริยำ 
- ค ำวิเศษณ์ 
- ค ำบุพบท 
- ค ำเชื่อม 
- ค ำอุทำน 

- 

๒. ใช้ค ำได้เหมำะสมกับ
กำลเทศะและบุคคล 

 

 ค ำรำชำศัพท์ 
 ระดับภำษำ 
 ภำษำถ่ิน 

ภำษำถิ่น เช่น           
-ภำษำใต้  
-ภำษำถ่ินภูเก็ต 
 

๓. รวบรวมและบอก
ควำมหมำยของค ำ
ภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ใน
ภำษำไทย 

 ค ำท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ 
 

- 

๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

 กลุ่มค ำหรือวลี 
 ประโยคสำมัญ 
 ประโยครวม 
 ประโยคซ้อน 

- 
 
- 

๕. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภำพ - แต่งกลอนสุภำพ
เกี่ยวกับอำชีพใน
ท้องถิ่น 

 ๖. วิเครำะห์และเปรียบเทียบ
ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพย 
และสุภำษิต 

 ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพย และสุภำษิต 
- 

 
 



 ๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน ท ๕.๑ เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น  วิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น 

คุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ ๑. บอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
หรือกำรฟังวรรณกรรมร้อย
แก้วและร้อยกรองส ำหรับ
เด็ก 

 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส ำหรับเด็ก เช่น 
- นิทำน 
- เรื่องสั้นง่ำยๆ 
- ปริศนำค ำทำย 
- บทร้องเล่น 
- บทอำขยำน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

- 

 
 

๒. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนด  และบทร้อยกรอง
ตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรอง 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

- 

ป.๒ ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำร
อ่ำนหรือ    กำรฟัง
วรรณกรรมส ำหรับเด็ก   
เพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
ส ำหรับเด็ก เช่น 
- นิทำน 
- เรื่องสั้นง่ำยๆ 
- ปริศนำค ำทำย 
- บทอำขยำน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

- 

๒. ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็ก
ในท้องถิ่น 
 

 บทร้องเล่นที่มีคุณค่ำ 
    - บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
    - บทร้องเล่นในกำรละเล่นของเด็กไทย  

บทร้องล่นในท้องถิ่น 

 ๓. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนด และบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
-  บทอำขยำนตำมที่ก ำหนด 
-  บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

- 



 ๕๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๓  ๑. ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
วรรณกรรมเพ่ือน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 
 
๒. รู้จักเพลงพ้ืนบ้ำนและเพลง

กล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังควำม
ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดี  ที่อ่ำน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้ำน 
- นิทำนหรือเรื่องในท้องถิ่น 
- เรื่องสั้นง่ำยๆ ปริศนำค ำทำย 
- บทร้อยกรอง 
- เพลงพื้นบ้ำน 
- เพลงกล่อมเด็ก     
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียน

และ  ตำมควำมสนใจ  

การอ่านจับใจความจาก 
สื่อต่างๆ  เช่น นิทาน 
หรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น 
ตัวอย่าง 
๑.  นิทานในท้องถิ่น  เช่น 
- พระนางเลือดขาว    
ฯลฯ 
๒.  ประวัติจังหวัดภูเก็ต  
ประวัติอ าเภอแต่ละ
อ าเภอ  ต าบล  หมู่บ้าน 
ฯลฯ 
๓. ประวัติ/ต านาน/ที่มา
ของสถานที่แหล่ง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัด
ภูเก็ต  เช่น   ต านาน
สะพานสารสิน ประวัติแม่
ย่ามุกย่าจัน     
๔.  เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานที่ส าคัญ
ในจังหวัดภูเก็ตเช่น   
ศาลหลักเมืองภูเก็ต ฯลฯ  
ประวัติวัดฉลอง 
๕.  ประวัติบุคคลส าคัญ 
ในท้องถิ่น  เช่น  แม่ย่ามุก
ย่าจัน 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
๖. เรื่องอ่ืนๆ  เช่น   
-บ้านแขนง  เป็นต้น 
 ๗.ศิลปวัฒนธรรม ขน
บธรมเนียมประเพณี 
ความเชื่อ เช่น 
-ประเพณีการแต่งงาน  
-ประเพณีเทศกาลกินเจ 
-ประเพณีสวดกลางบ้าน 
๘.  เรื่องรำวเกี่ยวกับ
อำชีพส ำคัญในจังหวัด



 ๕๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ภูเก็ตทั้งระดับอ ำเภอ / 
ต ำบล / หมู่บ้ำน 
๙. เรื่องรำวอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นใน
จังหวัดภูเก็ตระดับอ ำเภอ 
/ ต ำบล  หรือหมู่บ้ำน  
  
 
 
 

 ๔.  ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนดและบทร้อยกรองที่
มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

- 

ป.๔  ๑. ระบุข้อคิดจำกนิทำน
พ้ืนบ้ำนหรือนิทำนคติธรรม 

 
๒. อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำน

เพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทำนพื้นบ้ำน 
- นิทำนคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้ำน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

และตำมควำมสนใจ  

๑.นิทำนพื้นบ้ำน เช่น 
-พระลักษมณ์พระรำม 
-ขูลูนำงอ้ัว 
-นำงผมหอม 
-สังข์ศิลป์ชัย 
-จ ำปำสี่ต้น 
๒.เพลงพื้นบ้ำน เช่น 
-กันตรึม 
-หมอล ำ 
(*อำจใช้เพลงพื้นบ้ำนของ
ภำคกลำงแทน) 

๓. ร้องเพลงพื้นบ้ำน  เพลงพื้นบ้ำน .เพลงพื้นบ้ำน เช่น 
-กันตรึม 
-หมอล ำ 
(*อำจใช้เพลงพื้นบ้ำนของ
ภำคกลำงแทน) 

๔. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่ำตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

- 



 ๖๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๕ ๑. สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่ำน 

๒. ระบุควำมรู้และข้อคิดจำก
กำรอ่ำนวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทำนพื้นบ้ำน 
- นิทำนคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้ำน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

และตำมควำมสนใจ  

๑.นิทำนพื้นบ้ำน เช่น 
-พระลักษมณ์พระรำม 
-ขูลูนำงอ้ัว 
-นำงผมหอม 
-สังข์ศิลป์ชัย 
-จ ำปำสี่ต้น 

 ๓. อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดี
และวรรณกรรม 

 ๒.เพลงพื้นบ้ำน เช่น 
-กันตรึม 
-หมอล ำ 
(*อำจใช้เพลงพื้นบ้ำนของ
ภำคกลำงแทน) 

 ๔.  ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนดและบทร้อยกรองที่
มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 

- 

ป.๖ 
 

 ๑. แสดงควำมคิดเห็นจำก
วรรณคดี  หรือวรรณกรรม
ที่อ่ำน 

 ๒. เล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำนท้องถิ่น
ตนเอง  และนิทำนพ้ืนบ้ำน
ของท้องถิ่นอ่ืน 

 ๓. อธิบำยคุณค่ำของ
วรรณคดี และวรรณกรรม
ที่อ่ำนและน ำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

            

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่นตนเองและ 
  ท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทำนคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้ำน 
 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

ตำมควำมสนใจ 

นิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่น
ตนเองและท้องถิ่นอ่ืน 
๑.นิทำนพื้นบ้ำน เช่น 
-พระลักษมณ์พระรำม 
-ขูลูนำงอ้ัว 
-นำงผมหอม 
-สังข์ศิลป์ชัย 
-จ ำปำสี่ต้น 
๒.นิทำนพื้นบ้ำนของ
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่ืนๆ 
๓.เพลงพื้นบ้ำน เช่น 
กันตรึม   หมอล ำ 
(*อำจใช้เพลงพื้นบ้ำนของ
ภำคกลำงแทน) 

๔. ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนด และบทร้อยกรองที่
มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 

 บทอำขยำนและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ 
- บทอำขยำนตำมท่ีก ำหนด 
- บทร้อยกรองตำมควำมสนใจ 
 

- 

 
 

 
 



 ๖๑ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                     เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง และข้อควำมสั้น ๆ บอกควำมหมำยของค ำ และ ข้อควำมที่อ่ำน 

ตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่ อ่ำน  อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ อย่ำง
สม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน บอกควำมหมำยของเครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ส ำคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจ ำวัน มีมำรยำทในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสื่อสำรด้วยค ำและประโยคง่ำย 
ๆ  มีมำรยำทในกำรเขียน ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งง่ำย ๆ และปฏิบัติตำม ตอบค ำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้ง
ที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง พูดแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ตำม
วัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
เขียนสะกดค ำและบอกควำมหมำย ของค ำเรียบเรียงค ำเป็นประโยคง่ำย ๆ ต่อค ำคล้องจองง่ำย ๆ บอก
ข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส ำหรับเด็ก  ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่
ก ำหนด  และบทร้อยกรองตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  และพูด  วิเครำะห์  สรุป 
และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มีนิสัยรักกำรอ่ำน  เห็นคุณค่ำ
ภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 

 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗ , ป.๑/๘ 
ท ๒.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
ท ๓.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 
ท ๔/๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ 
ท ๕.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๒๒  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 



 ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑2๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                         เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่ำนออกเสียงค ำ ค ำคล้องจอง  ข้อควำม และบทร้อยกรองง่ำย ๆ   บอกควำมหมำยของค ำ และ
ข้อควำมที่อ่ำน  ตั้งค ำถำม ตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน ระบุใจควำมส ำคัญ และรำยละเอียดจำกเรื่องที่
อ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และคำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำน  อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ อย่ำง
สม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ มีมำรยำทใน
กำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับ ประสบกำรณ์  ตำมจินตนำกำร มีมำรยำท
ในกำรเขียน ฟังค ำแนะน ำ ค ำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตำม  เล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และควำม
บันเทิง บอกสำระส ำคัญของเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดง
ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำร
ฟัง กำรดู และกำรพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดค ำและบอก
ควำมหมำยของค ำ เรียบเรียงค ำเป็นประโยคได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร บอกลักษณะค ำคล้องจอง  
เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน และภำษำถิ่นได้เหมำะสมกับกำลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนหรือกำรฟัง
วรรณกรรมส ำหรับเด็กเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ร้องบทร้องเล่นส ำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ ำบท
อำขยำนตำมที่ก ำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ  โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  
และพูด  วิเครำะห์  สรุป และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มี
นิสัยรักกำรอ่ำน  เห็นคุณค่ำภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 

 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗ , ป.๒/๘ 
ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗ 
ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕ 
ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมตัวชี้วัด  ๒๗  ตัวช้ีวัด 
 



 ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑3๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                        เวลา  ๒๐๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่ำนออกเสียงค ำ ข้อควำม  เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่ำย ๆ ได้ถูกต้อง  อธิบำยควำมหมำย
ของค ำ และข้อควำมที่อ่ำน ตั้งค ำถำม และตอบค ำถำมเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน  ล ำดับเหตุกำรณ์ และ
คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนเพ่ือ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน อ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจ อย่ำงสม่ ำเสมอและน ำเสนอเรื่องที่อ่ำน อ่ำนข้อเขียน
เชิงอธิบำย และปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือข้อแนะน ำ  อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลจำกแผนภำพ แผนที่ และ
แผนภูมิ  มีมำรยำท ในกำรอ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด    เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่ำงชัดเจน เขียนบันทึกประจ ำวัน  เขียนจดหมำยลำครู  เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน 
เล่ำรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง  บอกสำระส ำคัญจำกเรื่อกำรฟัง
และกำรดู ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่อง
ที่ฟังและดู พูดสื่อสำรได้ชัดเจนตรงตำม วัตถุประสงค์ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด เขียนสะกดค ำ
และบอกควำมหมำย ของค ำ  ระบุชนิด และหน้ำที่ของค ำในประโยค ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของ
ค ำ  แต่งประโยคง่ำย ๆ แต่งค ำคล้องจอง และค ำขวัญ เลือกใช้ภำษำไทยมำตรฐำน และภำษำถิ่นได้
เหมำะสมกับกำลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำนวรรณกรรมเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน รู้จักเพลง
พ้ืนบ้ำนในอ ำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้ว เพลงกล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังควำมชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอ ำเภออรัญประเทศ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่ำน ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ  โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  และพูด  วิเครำะห์  สรุป 
และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มีนิสัยรักกำรอ่ำน  เห็นคุณค่ำ
ภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 

 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗ , ป.๓/๘, ป.๓/๙ 
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๓/๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๔/๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 



 ๖๕ 

 
รวมตัวชี้วัด  ๓๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑4๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                        เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยค และ
ส ำนวนจำกเรื่องที่อ่ำน อ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่ก ำหนดและตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่องที่อ่ำนโดยระบุ เหตุผลประกอบ สรุปควำมรู้และ
ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำน เพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดย
ใช้ค ำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมำะสม เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียน 
เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมำยถึงเพ่ือนและบิดำมำรดำ  เขียนบันทึกและเขียนรำยงำนจำก
กำรศึกษำค้นคว้ำ  เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร มีมำรยำทในกำรเขียน จ ำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำก
เรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปควำมจำกกำรฟังและดู  พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น  และควำมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู  ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู  รำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำ
ค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู  และกำรสนทนำ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด สะกดค ำและบอก
ควำมหมำยของค ำในบริบทต่ำง ๆ  ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยคใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำย
ของค ำ  แต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ แต่งบทร้อยกรองและค ำขวัญ บอกควำมหมำยของส ำนวน
เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถิ่นได้ ระบุข้อคิดจำกนิทำนพ้ืนบ้ำนในอ ำเภออรัญประเทศและใน
จังหวัดสระแก้วหรือนิทำนคติธรรม  อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง  ร้องเพลงพ้ืนบ้ำนใน
จังหวัดสระแก้ว ท่องจ ำบทอำขยำนตำมที่ก ำหนด และบท  ร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ โดยใช้
กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  และพูด  วิเครำะห์  สรุป และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะ
ทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มีนิสัยรักกำรอ่ำน  เห็นคุณค่ำภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 
 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ , ป.๔/๘ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 



 ๖๖ 

 
รวมตัวชี้วัด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑5๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                      เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ

ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำยและกำรพรรณนำ  อธิบำยควำมหมำยโดยนัย จำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนคัดลำยมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมำะสม เขียนแผนภำพ
โครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียนเขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนจดหมำยถึง
ผู้ปกครองและญำติเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้ตรงตำมเจตนำ กรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ เขียน
เรื่องตำมจินตนำกำรมีมำรยำทใน   กำรเขียนพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟัง
และดูตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดู
อย่ำงมีเหตุผล. พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู  และกำรสนทนำ มีมำรยำทใน
กำรฟัง กำรดู และกำรพูด ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยคจ ำแนกส่วนประกอบของประโยค
เปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถิ่นใช้ค ำรำชำศัพท์ บอกค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย แต่งบท
ร้อยกรองใช้ส ำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่ำนระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ ำ
บทอำขยำนตำมที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำ  ตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  
และพูด  วิเครำะห์  สรุป และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มี
นิสัยรักกำรอ่ำน  เห็นคุณค่ำภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 

 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ , ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ , ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 



 ๖๗ 

 
รวมตัวชี้วัด  ๓๓  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท ๑6๑๐๑  ภาษาไทย              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                     เวลา  ๑๖๐ ชั่วโมง      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ

ข้อควำมที่เป็นกำรบรรยำยและกำรพรรณนำ อธิบำยควำมหมำยโดยนัย จำกเรื่องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย ค ำสั่ง ข้อแนะน ำ และปฏิบัติตำม อ่ำนหนังสือที่มีคุณค่ำ
ตำมควำมสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน มีมำรยำทในกำรอ่ำนคัดลำยมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมำะสม เขียนแผนภำพ
โครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียนเขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน เขียนจดหมำยถึง
ผู้ปกครองและญำติเขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้ตรงตำมเจตนำกรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ เขียน
เรื่องตำมจินตนำกำรมีมำรยำทในกำรเขียนพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่องที่ฟังและดู
ตั้งค ำถำมและตอบค ำถำมเชิงเหตุผลจำกเรื่องที่ฟังและดู วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกเรื่องที่ฟังและดูอย่ำงมี
เหตุผล. พูดรำยงำนเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ มีมำรยำทในกำรฟัง 
กำรดู และกำรพูด ระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยคจ ำแนกส่วนประกอบของประโยคเปรียบเทียบ
ภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถิ่นใช้ค ำรำชำศัพท์บอกค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย. แต่งบทร้อยกรองใช้
ส ำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่องจำกวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่ำนระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณคดี
และวรรณกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมท่องจ ำบทอำขยำน
ตำมที่ก ำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ โดยใช้กระบวนกำรอ่ำน  กำรเขียน  และพูด  
วิเครำะห์  สรุป และน ำเสนอ  เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  มีทักษะทำงภำษำในกำรสื่อสำร  มีนิสัยรักกำร
อ่ำน  เห็นคุณค่ำภำษำไทยในฐำนะภำษำประจ ำชำติ 
ตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗ , ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗ , ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖ 
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 
 



 ๖๘ 

รวมตัวชี้วัด  ๓๔  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

           ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑     จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง     

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ใบโบกใบบัว  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๒ เจ้ำเนื้ออ่อนเอย  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๓ ภูผำ  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๘) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๔ มำเล่นกันไหม  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๕ เพ่ือนกัน  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๔,ป.๑/๘) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓) 

๑๐ 
 

๓ 



 ๖๙ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๔) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 
 
 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑     จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง       

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๖ ของเธอของฉัน  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๑.ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๗ ตำมหำ  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๘ ฝนตกแดดออก  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๙ ไปโรงเรียน  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๓,ป.๑/๔) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๑) 
 

๑๐ 
 

๓ 



 ๗๐ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๐ รักเมืองไทย  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๑) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 

๘ 
 

๓ 

สรุปทบทวนสอบ (สอบกลำงปี) ๒ ๑๐ 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑      จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง         

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๑ โรงเรียนลูกช้ำง  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๒ ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๖,ป.๑/๘) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๒,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๓ เพ่ือนรัก เพ่ือนเล่น  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๔ แมวเหมียว  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 

๑๐ 
 

๓ 



 ๗๑ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
๑๕ พูดเพรำะ  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๔,) 

 ท ๒.๑ (ป.๑/๒) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 
 

๑๐ 
 

๓ 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๑๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๑               จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง        

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๖ กระต่ำยกับเต่ำ  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๘) 
 ท ๒.๑ ป.๑/๑,(ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๑) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๗ เกือบไป  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๘ เพ่ือนรู้ใจ  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๖,ป.๑/๗,) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๒,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๔)) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 
 

๑๐ 
 

๓ 

๑๙ ช้ำงน้อยน่ำรัก  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๓,ป.๑/๕,ป.๑/๖, 
          ป.๑/๘) 
 ท ๒.๑ (ป.๑./๑,ป.๑/๓) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๔,ป.๑/๕) 

๑๐ 
 

๔ 



 ๗๒ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 ท ๔.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 

๒๐ วันสงกรำนต์  ท ๑.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓) 
 ท ๒.๑ (ป.๑/๑) 
 ท ๓.๑ (ป.๑/๒,ป.๑/๕) 
 ท ๔.๑ (ป.๑/๑,ป.๑/๒) 
 ท ๕.๑ (ป.๑/๒) 

๘ 
 

๒ 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๒๐๐  ๑๐๐ 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๒๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

               ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๒               จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ น้ ำใส ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๕.๑ ป.๒/๑) 

๑๑ ๓ 

๒ ดอกสร้อยแสนงำม ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒.๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๓) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๔) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๓) 

๑๑ ๔ 

๓ ใจหำย ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๑ ๓ 

๔ นิทำนอ่ำนใหม่ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๑ ๔ 



 ๗๓ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๕ ครัวป่ำ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒) 
 

๑๑ ๓ 

๖ รื่นรสสักวำ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๓) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔,ป.๒/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
 

๑๑ ๔ 

๗ กลัวท ำไม ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๖) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๔) 
ท.๓.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๗) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๔) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๑ ๓ 

๘ ไก่แจ้แซ่เสียง ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑) 
ท.๓.๑ (ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๔,ป.๒/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๓) 

๑๑ ๓ 

๙ ชีวิตใหม่ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓) 
ท.๒.๑ (ป.๒/๓) 
ท.๓.๑ (ป.๒/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๐ ๓ 

 

สรุปทบทวนสอบ (สอบกลำงปี) 
 

 

๒ 
 

๑๐ 

๑๐ ภำพวำดสีเทียน ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๖) 
ท.๒.๑ (ป.๒/๓) 
ท.๓.๑ (ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๕) 
 

๑๑ ๓ 



 ๗๔ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๑ มีน้ ำใจ ท ๑.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท.๒.๑ (ป.๒/๔) 
ท.๓.๑ (ป.๒/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓,ป.๒/๔) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 
 

๑๑ ๔ 

๑๒ ยำยกะตำ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ ป.๒/๑) 
 

๑๑ ๓ 

 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๓ นักคิดสมองใส ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ ป.๒/๑) 

๑๑ ๔ 

๑๔ โลกร้อน ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒.๕) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๗) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๑ ๓ 

๑๕ รักพ่อรักแม่ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๖) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๑) 

๑๑ ๔ 

๑๖ เข็ดแล้ว ท ๑.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๗) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๓,ป.๒/๗) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๒,ป.๒/๓) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๒) 

๑๑ ๓ 



 ๗๕ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๗ เด็กดี ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๖) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๓) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๒) 

๑๑ ๓ 

๑๘ ชำติของเรำ ท ๑.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๓,ป.๒/๔) 
ท ๒.๑ (ป.๒/๑) 
ท ๓.๑ (ป.๒/๗) 
ท ๔.๑ (ป.๒/๑,ป.๒/๔,ป.๒/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๒/๕) 
 

๑๐ ๓ 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๒๐๐  ๑๐๐ 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๓๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๓                   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ ปฏิบัติกำรสำยลับจิ๋ว ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป๓/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๒ บึงใหญ่ในป่ำ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป๓/๔,ป.๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๓ พลังงำนคือชีวิต ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๔,ป๓/๕, 
         ป.๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 

๙ ๓ 



 ๗๖ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔) 
 

๔ กระต่ำยไม่ตื่นตูม ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๘, 
          ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓) 
 

๙ ๓ 

๕ ควำมฝันนั้นเป็นจริงได้ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๖ ทำยปัญหำกับคุณตำ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑, ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑, ป.๓/๔) 

๙ ๓ 

๗ ภูมิใจภำษำไทยของเรำ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 

๙ ๓ 

๘ ลูกแกะของซำฟียะห์ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๘,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓) 

๙ ๓ 

๙ คนดีมีสัจจะ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๔,ป.๓/๖) 

๙ ๒ 



 ๗๗ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒) 
๑๐ คิดไปรู้ไป ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕, 

          ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 

๙ ๒ 

๑๑ อำหำรดีมีคณุภำพ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕, 
          ป.๓/๘,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 

๘ ๒ 

สรุปทบทวนสอบ (สอบกลางปี) ๒ ๑๐ 
๑๒ แม่ไก่อยู่ในตระกร้ำ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๙) 

ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓) 
 

๙ ๓ 

๑๓ นอกเมือง…ในกรุง ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕, 
          ป.๓/๖,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป๓/๔,ป.๓/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 

๙ ๓ 

๑๔ ส่งข่ำว…เล่ำเรื่อง ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕, 
          ป.๓/๖,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔) 

๙ ๓ 



 ๗๘ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑๕ ประชำธิปไตยใบเล็ก ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๖, 
          ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 

๙ ๓ 

๑๖ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓, 
          ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๑๗ ของดีในต ำบล ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๒,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๑๘ ธรรมชำติเจ้ำเอย ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๒,ป.๓/๔,ป.๓/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔) 
 

๙ ๓ 

๑๙ กำเหว่ำที่กลำงกรุง ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๕,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๒,ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๔,ป.๓/๖) 

๙ ๓ 



 ๗๙ 

ล าดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  /  ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓) 
 

๒๐ บันทึกควำมหลัง ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔) 
 

๙ ๒ 

๒๑ คุยกับคุณปู่ ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๔, 
          ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 

๙ ๒ 

๒๒ ธนูดอกไม้กับ 
เจ้ำชำยน้อย 

ท ๑.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓,ป.๓/๔ 
         ป.๓/๕,ป.๓/๗,ป.๓/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๕,ป.๓/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป๓/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป๓/๔,ป.๓/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๓/๑,ป.๓/๓,ป.๓/๔) 
 
 

๘ ๒ 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๒๐๐ ๑๐๐ 

 



 ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๔                   จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

๑. 
 

ขนมไทยไรเ้ทียมทำน ท๑.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๓ 
ท๒.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๓        
ท๓.๑   ป๔/๑  ป๔/๖ 
ท๔.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๓   
          ป๔/๔  

๘ ๓ 

๒. 
 

ออมไว้ก ำไรชีวิต ท๑.๑   ป๔/๑  ป๔/๖ 
ท๒.๑   ป .๔/๑ ป๔/๓ ป๔/๗  

๘ ๓ 



 ๘๑ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

          ป๔/๘ 
ท๔.๑   ป๔/๓ ป๔/๔  ป๔/๖ 

๓ น้ ำผึ้งหยดเดียว ท๑.๑   ป๔/๑  ป๔/๖ 
ท๒.๑   ป.๔/๒ 
ท๓.๑   ป๔/๒  ป๔/๓ 
ท๔.๑   ป๔/๑  ป๔/๓  ป๔/๔ 
ท๕.๑   ป๔/๔ 

๖ ๓ 

๔ 
 

ผักสมุนไพรใบหญ้ำมี
คุณค่ำทั้งนั้น 

ท๑.๑   ป๔/๑   ป๔/๖ 
ท๒.๑   ป๔/๑   ป๔/๒   
ท๓.๑   ป.๔/๕ ป.๔/๖ 
ท ๔.๑  ป.๔/๑ 

๘ ๓ 

๕ 
 

ภูมิใจมรดกโลก ท๑.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๗ 
          ป๔/๘ 
ท๒.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๖ 
ท๓.๑   ป๔/๑  ป๔/๓ 
ท๔.๑   ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๔ 
ท๕.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ 

๘ ๓ 

๖ 
 

ชีวิตที่ถูกเมิน ท๑.๑   ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๔ 
ท๒.๑   ป๔/๑  ป๔/๓  ป๔/๘ 
ท๓.๑   ป๔/๓  ป๔/๖ 
ท๔.๑   ป๔/๒  ป๔/๔  ป๔/๖ 
ท๕.๑   ป๔/๒ 
 

๖ ๓ 

๗ กำรผจญภัยของสุด
สำคร 

ท๑.๑  ป๔/๑  ป๔/๒ ป๔/๔  
         ป๔/๖ 
ท๒.๑ ป๔/๑  ป๔/๗ 
ท๓.๑ ป๔/๒  ป๔/๔ 
ท๔.๑  ป๔/๑  ป๔/๓  ป๔/๔   
         ป๔/๕ 
ท๕.๑  ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๔ 

๖ ๒ 

๘ 
 

โอม! พินิจมหำพิจำรณำ ท๑.๑   ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
ท๒.๑   ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔    
          ป๔/๘ 
ท๓.๑   ป๔/๕    ป๔/๖ 

๘ ๓ 



 ๘๒ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

ท๔.๑  ป๔/๑    
ท๕.๑   ป๔/๑   ป๔/๒ 

๙ แรงพิโรธจำกฟ้ำดิน ท๑.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
ท๒.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๘ 
ท๓.๑  ป๔/๕    ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๑  
ท๕.๑  ป๔/๑   ป๔/๒   
 

๖ ๒ 

๑๐ 
 

ไวรัสวำยร้ำย ท๑.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
ท๒.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔  
         ป๔/๘ 
ท๓.๑  ป๔/๕   ป๔/๖ 
ท๔.๑  ป๔/๑ 
ท๕.๑  ป๔/๑ ป๔/๒ 
 

๘ ๓ 
 
 
 
 
  

๑๑ ระบ ำสำยฟ้ำ ท๑.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔ 
ท๒.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๔  
         ป๔/๘ 
ท๓.๑  ป๔/๕    ป๔/๖ 
ท๔.๑  ป๔/๑ 
ท๕.๑  ป๔/๑ ป๔/๒ 
 

๖ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

สรุปทบทวนสอบ (สอบกลางปี) ๒ ๑๐ 
๑๒ 

 
สนุกสนำนกับกำรเล่น ท๑.๑  ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๔ 

ท๒.๑  ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๕ 
ท๓.๑  ป๔/๔ ป๔/๕  ป๔/๖ 
ท๔.๑  ป๔๑   ป๔/๕  
ท๕.๑  ป๔/๔ 
 

๘ ๓ 

๑๓ หนูเอยจะบอกให้ ท๑.๑ ป๔/๑ ป๔/๓ ป๔/๗   
        ป๔/๘ 
ท๒.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ ป๔/๔ 
ท๕.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ 
 

๖ ๒ 



 ๘๓ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

๑๔ เรื่องเล่ำจำกพัทลุง ท๑.๑ ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๓ 
ท๒.๑ ป๔/๓ 
ท๓.๑ ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๓ 
ท๕.๑ ป๔/๔ 
 

๖ ๒ 

๑๕ คนดีศรีโรงเรียน ท๑.๑ ป๔/๓ 
ท๒.๑ ป๔/๒  ป๔/๘ 
ท๓.๑ ป๔/๓  ป๔/๕  ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๔ 

๘ ๓ 

๑๖ มลพิษในชีวิตประจ ำวัน ท๑.๑ ป๔/๒ ป๔/๓  ป๔/๔ 
ท๒.๑ ป๔/๒ ป๔/๓ ป๔/๗  
        ป๔/๘ 
ท๓.๑ ป๔/๑ ป๔/๒  ป๔/๓ 
ท๔.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ 
ท๕.๑ ป๔/๑ ป๔/๒   ป๔/๓ 
 

๘ ๓ 

๑๗ ดวงจันทร์ของล ำเจียก 
 

ท๑.๑ ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๓ 
       ป๔/๔ ป๔/๖  ป๔/๘ 
ท๒.๑ ป๔/๗ 
ท๓.๑ ป๔/๒   
ท๔.๑ ป๔/๓ 
ท๕.๑ ป๔/๑  ป๔/๓ 

๖ ๒ 

๑๘ อย่ำงนี้ดีควรท ำ ท๑.๑ ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๓ 
        ป๔/๕  ป๔/๖   
ท๒.๑ ป๔/๓  ป๔/๔  ป๔/๗ 
ท๓.๑ ป๔/๑  ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๑  ป๔/๒  ป๔/๔ 
ท๕.๑ ป๔/๒ 
 

๖ ๒ 

๑๙ กระดำษนี้มีท่ีมำ ท๔.๑ ป๔/๑ ป๔/๒ 
ท๒.๑ ป๔/๑ ป๔/๖ ป๔/๘ 
ท๓.๑ ป๔/๓ ป๔/๔  ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๑  ป๔/๕ 

๖ ๓ 



 ๘๔ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

ท๕.๑ ป๔/๒  ป๔/๔ 
 
 

๒๐ ห้องสมุดป่ำ ท๔.๑ ป๔/๑ ป๔/๒  ป๔/๖ 
ท๒.๑ ป๔/๑ ป๔/๒  ป๔/๓  
        ป๔/๔ 
ท๓.๑  ป๔/๕  ป๔/๖ 
ท๔.๑  ป๔/๒  ป๔/๕  ป๔/๖ 
ท๕.๑  ป๔/๔ 
 

๖ ๓ 

๒๑ รักทีคุ่้มภัย ท๔.๑ ป๔/๒  ป๔/๓   
ท๒.๑ ป๔/๔ 
ท๓.๑  ป๔/๓  ป๔/๖ 
ท๔.๑ ป๔/๓   ป๔/๗ 
ท๕.๑  ป๔/๔ 
 
 

๖ ๓ 

 

 
 

 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

๒๒ ธรรมชำตินี้มีคุณ ท๔.๑ ป๔/๑ 
ท๒.๑ ป๔/๒ 
ท๓.๑  ป๔/๔ 
ท๔.๑ ป๔/๕ 
ท๕.๑  ป๔/๒ 

๖ ๒ 

๒๓ เที่ยวเมืองพระร่วง ท๔.๑ ป๔/๑ 
ท๒.๑ ป๔/๒ 
ท๓.๑  ป๔/๔ 
ท๔.๑ ป๔/๕ 
ท๕.๑  ป๔/๒ 

๖ ๒ 



 ๘๕ 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

 
น้ าหนัก       
คะแนน 

 
สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 

รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ท ๑๕๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี    ๕      จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

๑ ฉันคือใคร ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕,ป.๕/๖, 
          ป.๕/๗) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 

๗ ๓ 



 ๘๖ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๒ ฟ้ำใสใจกระจก ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 
 

๘ ๓ 

๓ ก ำเนิดผิดพ้น 
คนทั้งหลำย 

ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๔ ฝนตกซกซกไหล ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๔) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๕ ดอกไม้สีขำว ท ๑.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๓) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๗ ๓ 

๖ วิชำเหมือนสินค้ำ ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๓,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๔) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๗ เรื่องรำวบนเส้นทำง ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 

๘ ๓ 



 ๘๗ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๓.๑ (ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๔) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 
 

๘ กระเช้ำสีดำ ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕,ป.๕/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๖,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๓) 
 

๘ ๓ 

๙ ระหว่ำงเธอกับฉัน ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕,ป.๕/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๔) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๑o พ่อค้ำจำกเมือง 
เมำะตะมะ 

ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕,ป.๕/๘)) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๔,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๕,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

 
สรุปทบทวนสอบ (สอบกลางปี) 

 
 

 
๒ 

 
๑๐ 

๑๑ สีสันและอุปสรรค ท ๑.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๘,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๔) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๕,ป.๕/๖,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 

๘ ๓ 

๑๒ สะพำนรักท่ีถักทอ ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๔,ป.๕/๘,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๓) 

๘ ๓ 



 ๘๘ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๔.๑ (ป.๕/๕,ป.๕/๖,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๒) 

๑๓ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕,ป.๕/๗) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๘,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (,ป.๕/๖,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๑๔ ผู้สำนต่อเจตนำ ท ๑.๑ (ป.๕/๔,ป.๕/๕,ป.๕/๗,ป.๕/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๗,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๑) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๑๕ ปริศนำโพธิ์สำมต้น ท ๑.๑ (ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๗,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๔) 
 

๘ ๓ 

๑๖ คบคนพำล   
พำลไปหำผิด 

ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๕,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 
 

๗ ๓ 

๑๗ หยำดฝนชโลมใจ ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๕) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๔,ป.๕/๖,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 

๘ ๓ 

๑๘ วัยใสวัยสร้ำง ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๕,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 

๘ ๓ 



 ๘๙ 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๔.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 

๑๙ เหตุกำรณ์ในบ้ำนสวน ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.๕/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒) 

๘ ๓ 

๒๐ ด้วยไทยล้วน 
หมำยรักสำมัคคี 

ท ๑.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓) 
ท ๒.๑ (ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔) 
ท ๓.๑ (ป.๕/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๕/๓,ป.๕/๕,ป.๕/๖,ป.๕/๗) 
ท ๕.๑ (ป.๕/๑,ป.๕/๒,ป.๕/๓,ป.๕/๔)) 

๗ ๓ 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑     ชื่อวิชาภาษาไทย      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                ชั้นประถมศึกษาปีที่    ๖                  จ านวน  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

๑ จำกผำแต้ม...สู่อียิปต์ ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๑,,ป.๖/๙) 

๑๔ ๖ 



 ๙๐ 

 

ล าดับที่ 
 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๓.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๖) 
๒ ควำย ข้ำวและชำวนำ ท ๑.๑ (ป.๖/๘) 

ท ๓.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๖) 
๘ ๓ 

๓ อ่ำนป้ำยได้สำระ ท ๑.๑ (ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕ 
          ป.๖/๖) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๕,ป.๖/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒) 

๘ ๓ 

๔ กทลีตำนี ท ๑.๑ (ป.๖/๒,ป.๖/๔) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๕) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๑) 

๑๔ ๖ 

๕ ละครย้อนคิด ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๒,ป.๖/๓) 
ท ๕.๑ (ป.๖/๑) 

๑๐ ๔ 

๖ กลอนกำนท์จำกบ้ำนไทย ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๗,ป.๖/๙) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๒,ป.๖/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๖/๔) 

๘ ๓ 

๗ กว่ำแผ่นดินจะกลบหน้ำ ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๓,ป.๖/๕,ป.๖/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๔,ป.๖/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๑) 
ท ๕.๑ (,ป.๖/๑,ป.๖/๔) 

๘ ๓ 

๘ ไม้งำมในสวนแก้ว ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๔,ป.๖/๕) 
 

๘ ๒ 

สรุปทบทวนสอบ (สอบกลางปี) ๒ ๑๐ 
๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้ำน ท ๑.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๕) 

ท ๕.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๓) 
 
 

๘ ๓ 

๑o ช้อนกลำงสร้ำงสุขภำพ ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๕,ป.๖/๙) 

๘ ๓ 



 ๙๑ 

 

ล าดับที่ 
 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

ท ๕.๑ (ป.๖/๑) 
 
 

๑๑ สวยร้ำยสำยลับ ท ๑.๑ (ป.๖/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๔,ป.๖/๘,ป.๖/๙) 
 
 

๘ ๓ 

๑๒ สี่ศิษย์พระดำบส ท ๒.๑ (ป.๖/๒,ป.๖/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๔,ป.๖/๖) 
 
 

๑๒ ๔ 

๑๓ หนึ่งในประชำคม ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๙) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๓) 
 
 

๑๐ ๔ 

๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๙) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๖) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๕) 
ท ๕.๑ (ป.๖/๑) 
 

๑๐ ๔ 

๑๕ นิทำนแสนสนุก ท ๑.๑ (ป.๖/๕,ป.๖/๘) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๓,ป.๖/๘,ป.๖/๙) 
ท ๓.๑ (ป.๖/๖) 
ท ๕.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓) 
 
 

๑๒ ๕ 

๑๖ พ่ำงเพ้ียงพสุธำ ท ๑.๑ (ป.๖/๑,ป.๖/๓,ป.๖/๔) 
ท ๒.๑ (ป.๖/๔,ป.๖/๖,ป.๖/๗) 
ท ๔.๑ (ป.๖/๒) 
 
 

๑๐ ๔ 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยปี) ๒ ๓๐ 



 ๙๒ 

 

ล าดับที่ 
 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก       
คะแนน 

รวมทั้งสิ้น ตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๑๑๒๐๑ รายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย ๑                                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 



 ๙๔ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

๑ เจ้ำเนื้ออ่อน ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1-2 

3 6 

๒ มำเล่นกันไหม ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1-2 

4 6 

๓ ของเธอของฉัน ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

4 ฝนตกแดดออก ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 3 
ท3.1 ข้อ 2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

5 รักเมืองไทย ท1.1 ข้อ1-2 
ท2.1 ข้อ 1 
ท3.1 ข้อ 3,5,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1-2 

4 6 

สอบกลางปี 1 10 
 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

6 ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน ท1.1 ข้อ1,2,6,8 
ท2.1 ข้อ 2,3 
ท3.1 ข้อ 3,4,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 

3 6 



 ๙๕ 

ท5.1 ข้อ 2 
7 แมวเหมียว ท1.1 ข้อ1,2,3 

ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

8 กระต่ำยกับเต่ำ ท1.1 ข้อ1,2,3,8 
ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1 

4 6 

9 เพ่ือนรู้ใจ ท1.1 ข้อ1,6,7 
ท2.1 ข้อ 2,3 
ท3.1 ข้อ 4 
ท4.1 ข้อ 2,3,4 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

10 วันสงกรำนต์ ท1.1 ข้อ1,2,3 
ท2.1 ข้อ 1 
ท3.1 ข้อ 2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

รวมระหว่ำงเรียน  8๐ 
สอบปลำยปี 1 2๐ 

รวม 40 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 

 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๑2๒๐๑ รายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย 2                                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 



 ๙๖ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

๑ ดอกสร้อยแสนงำม ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 3 
ท3.1 ข้อ 2 
ท4.1 ข้อ 1,2,4 
ท5.1 ข้อ 3 

3 6 

๒ นิทำนอ่ำนใหม่ ท1.1 ข้อ1,2,3,5 
ท2.1 ข้อ 1,3 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1-2 

4 6 

๓ รื่นรสสักวำ ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 2,4 
ท3.1 ข้อ 3 
ท4.1 ข้อ 2,4,5 
ท5.1 ข้อ 2,3 

4 6 

4 ไก่แจ้แซ่เสียง ท1.1 ข้อ1-3 
ท2.1 ข้อ 1 
ท3.1 ข้อ 5 
ท4.1 ข้อ 1-2,4-5 
ท5.1 ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 6 

สอบกลางปี 1 10 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

6 ภำพวำดสีเทียน ท1.1 ข้อ1,2,3,6 
ท2.1 ข้อ 3 
ท3.1 ข้อ 5 

3 6 



 ๙๗ 

ท4.1 ข้อ 2 
ท5.1 ข้อ 5 

7 ยำยกะตำ ท1.1 ข้อ1,2,3 
ท2.1 ข้อ 4 
ท3.1 ข้อ 6 
ท4.1 ข้อ 2 
ท5.1 ข้อ 1 

4 6 

8 โลกร้อน ท1.1 ข้อ1,3,5 
ท2.1 ข้อ 1 
ท3.1 ข้อ 7 
ท4.1 ข้อ 1-2 
ท5.1 ข้อ 1 

4 6 

9 เข็ดแล้ว ท1.1 ข้อ3,7 
ท2.1 ข้อ 4 
ท3.1 ข้อ 3,7 
ท4.1 ข้อ 1,2,3 
ท5.1 ข้อ 2 

4 6 

10 ชำติของเรำ ท1.1 ข้อ1,3,4 
ท2.1 ข้อ 1 
ท3.1 ข้อ 7 
ท4.1 ข้อ 1,4,5 
ท5.1 ข้อ 5 

4 6 

รวมระหว่ำงเรียน  8๐ 
สอบปลำยปี 1 2๐ 

รวม 40 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 

 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ท ๑3๒๐๑ รายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย  3                                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   จ านวน 4๐ ชั่วโมง 
 



 ๙๘ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

๑ กระต่ำยไม่ตื่นตูม ท1.1 ข้อ1,2,5,8,9 
ท2.1 ข้อ 1,2,3,6 
ท3.1 ข้อ 2,3,5,6 
ท4.1 ข้อ 1,4,5 
ท5.1 ข้อ 1,3,4 

6 8 

๒ แม่ไก่อยู่ในตะกร้ำ ท1.1 ข้อ1,2,5,9 
ท2.1 ข้อ 1,5,6 
ท3.1 ข้อ 4,6 
ท4.1 ข้อ 1-6 
ท5.1 ข้อ 1,2,3 

6 8 

๓ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ท1.1 ข้อ1,2,4,5,9 
ท2.1 ข้อ 1,5,6 
ท3.1 ข้อ 4,6 
ท4.1 ข้อ 1,6 
ท5.1 ข้อ 1 – 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 9 

สอบกลางปี 1 10 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

4 ลูกแกะของซำฟียะห์ ท1.1 ข้อ1,2,4,8,9 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 1,4,5,6 
ท4.1 ข้อ 1,5,6 

6 12 



 ๙๙ 

ท5.1 ข้อ 1,3 
5 กำเหว่ำที่กลำงกรุง ท1.1 ข้อ1,2,4,5,9 

ท2.1 ข้อ 1,6 
ท3.1 ข้อ 2,4,6 
ท4.1 ข้อ 1,4,6 
ท5.1 ข้อ 1-3 

6 12 

6 ธนูดอกไม้กับเจ้ำชำย
น้อย 

ท1.1 ข้อ1-5,7,9 
ท2.1 ข้อ 1,2,5,6 
ท3.1 ข้อ 1,3,4,6 
ท4.1 ข้อ 1-2,4,6 
ท5.1 ข้อ 1,3,4 

7 11 

รวมระหว่ำงเรียน  ๗๐ 
สอบปลำยปี 1 ๓๐ 

รวม 40 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑4๒๐๑ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 4                                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เวลา น้ าหนัก 



 ๑๐๐ 

(ข้อที่) (ชั่วโมง) 
๑ น้ ำผึ้งหยดเดียว ท1.1 ข้อ1,6 

ท2.1 ข้อ 2 
ท3.1 ข้อ 2,3 
ท4.1 ข้อ 1,3,4 
ท5.1 ข้อ 4 

12 9 

๒ กำรผจญภัยของสุด
สำคร 

ท1.1 ข้อ1,2,4,6 
ท2.1 ข้อ 1,7 
ท3.1 ข้อ 2,4 
ท4.1 ข้อ 1,3,4,5 
ท5.1 ข้อ 1,2,4 

12 9 

๓ ระบ ำสำยฟ้ำ ท1.1 ข้อ2-4 
ท2.1 ข้อ 2,3,4,8 
ท3.1 ข้อ 5,6 
ท4.1 ข้อ 1 
ท5.1 ข้อ 1 – 2 

12 9 

4 เรื่องเล่ำจำกพัทลุง ท1.1 ข้อ1,2,3 
ท2.1 ข้อ 3 
ท3.1 ข้อ 6 
ท4.1 ข้อ 3 
ท5.1 ข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 9 

สอบกลางปี 2 10 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

5 ดวงจันทร์ของล ำเจียก ท1.1 ข้อ1,2,3,4,6,8 
ท2.1 ข้อ 7 
ท3.1 ข้อ 2 

10 8 



 ๑๐๑ 

ท4.1 ข้อ 3 
ท5.1 ข้อ 1,3 

6 ห้องสมุดป่ำ ท1.1 ข้อ1,2,6 
ท2.1 ข้อ 1-4 
ท3.1 ข้อ 5,6 
ท4.1 ข้อ 2,5,6 
ท5.1 ข้อ 4 

10 8 

7 เที่ยวเมืองพระร่วง ท1.1 ข้อ1 
ท2.1 ข้อ 2 
ท3.1 ข้อ 4 
ท4.1 ข้อ 5 
ท5.1 ข้อ 2 

10 8 

รวมระหว่ำงเรียน  ๗๐ 
สอบปลำยปี ๒ ๓๐ 

รวม 80 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑5๒๐๑ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

 



 ๑๐๒ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

๑ ก ำเนิดผิดพ้นคน
ทั้งหลำย 

ท1.1 ข้อ1,5 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 3,5 
ท4.1 ข้อ 6 
ท5.1 ข้อ 4 

10 8 

๒ วิชำเหมือนสินค้ำ ท1.1 ข้อ1,3,5 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 1,4 
ท4.1 ข้อ 1,2 
ท5.1 ข้อ 4 

10 8 

๓ กระเช้ำสีดำ ท1.1 ข้อ1,2,5,8 
ท2.1 ข้อ 2,3,6,9 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 7 
ท5.1 ข้อ 1,3 

10 8 

4 พ่อค้ำจำกเมืองเมำะตะ
มะ 

ท1.1 ข้อ1,2,5,8 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 1,4,5 
ท4.1 ข้อ 5,7 
ท5.1 ข้อ 1,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 8 

สอบกลางปี 2 10 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ท1.1 ข้อ1,5,7 
ท2.1 ข้อ 1,8,9 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 

9 7 



 ๑๐๓ 

ท4.1 ข้อ 6,7 
ท5.1 ข้อ 4 
 
 

6 คบคนพำลพำลพำไป
หำผิด 

ท1.1 ข้อ1,2,3,5 
ท2.1 ข้อ 2,3,5,9 
ท3.1 ข้อ 1,5 
ท4.1 ข้อ 2,6 
ท5.1 ข้อ 1,2 

9 7 

7 เหตุกำรณ์ในบ้ำนสวน ท1.1 ข้อ1 
ท2.1 ข้อ 2 
ท3.1 ข้อ 4 
ท4.1 ข้อ 5 
ท5.1 ข้อ 2 

9 7 

8 ด้วยไทยล้วนหมำยรัก
สำมัคคี 

ท1.1 ข้อ1,2,3 
ท2.1 ข้อ 2,3,4 
ท3.1 ข้อ 5 
ท4.1 ข้อ 3-7 
ท5.1 ข้อ 1-4 

9 7 

รวมระหว่ำงเรียน  ๗๐ 
สอบปลำยปี ๒ ๓๐ 

รวม 80 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ท ๑6๒๐๑ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 6                                      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 



 ๑๐๔ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

๑ ชมรมคนรักวรรณคดี ท1.1 ข้อ1,5 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 3,5 
ท4.1 ข้อ 6 
ท5.1 ข้อ 4 

13 10 

๒ นักสืบทองอิน 
 

ท1.1 ข้อ1,3,5 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 
ท3.1 ข้อ 1,4 
ท4.1 ข้อ 1,2 
ท5.1 ข้อ 4 

13 10 

๓ กำรเดินทำงของพลำย
น้อย 

ท1.1 ข้อ1,2,5,8 
ท2.1 ข้อ 2,3,6,9 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 7 
ท5.1 ข้อ 1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 10 

สอบกลางปี 2 10 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

(ข้อที่) 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 

4 อย่ำชิงสุกก่อนหำมไม่ดี
งำม 

ท1.1 ข้อ1,2,5,8 
ท2.1 ข้อ 1,2,6 

13 10 



 ๑๐๕ 

ท3.1 ข้อ 1,4,5 
ท4.1 ข้อ 5,7 
ท5.1 ข้อ 1,3,4 

5 ศึกสำยเลือด ท1.1 ข้อ1,5,7 
ท2.1 ข้อ 1,8,9 
ท3.1 ข้อ 1,2,5 
ท4.1 ข้อ 6,7 
ท5.1 ข้อ 4 
 
 

13 10 

6 สมุดมิตรภำพ ท1.1 ข้อ1,2,3,5 
ท2.1 ข้อ 2,3,5,9 
ท3.1 ข้อ 1,5 
ท4.1 ข้อ 2,6 
ท5.1 ข้อ 1,2 

13 10 

รวมระหว่ำงเรียน  ๗๐ 
สอบปลำยปี ๒ ๓๐ 

รวม 80 100 
 
หมำยเหตุ  :  สัดส่วนคะแนนระหว่ำงเรียน : สอบปลำยปี   80  :  2๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา
ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 

 



โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม)  ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 4 รหัสวิชา ท ๑๔2๐๑ 
ระดับชั้น  ป.๔  ภาคเรียนที่ ๑-๒   

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ขนมไทย
ไร้เทียม
ทาน 

 
 

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

กำรอ่ำนเนื้อหำจะต้องฝึกจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมอักขรวิธี 
และฉันทลักษณ์อย่ำงคล่องแคล่วสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำนเป็นกำรสื่อควำมหมำยไปสู่
ผู้ฟัง        ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำค ำศัพท์ ส ำนวนและควำมหมำยของค ำ ท ำให้เรำเกิด
ควำมเข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำใช้ได้ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์  ค ำท่ีไม่มีตัวสะกดทุก
ค ำจัดเป็นค ำในมำตรำ ก กำ ค ำขวัญเป็นถ้อยค ำที่มีเสียงคล้องจอง ท ำให้ไพเรำะและมีควำมหมำยกิน
ใจสำมำรถจดจ ำได้ง่ำย กำรรู้จักและเข้ำใจค ำที่มีอักษรน ำ จะท ำให้สำมำรถเขียนสะกดค ำและอ่ำน
ออกเสียงค ำได้ถูกต้อง กำรเขียนแผนภำพ  โครงเรื่องและน ำแนวคิดจำกเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ ำวันจะ
ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนส่วนกำรเล่ำข่ำวเป็นกำรสื่อสำรเรื่องรำวที่ต้องกำรให้ผู้ฟังรับรู้ 
ซึ่งจะต้องอำศัยทักษะกระบวนกำรจึงจะสำมำรถเล่ำข่ำวได้ดี 

8 
 

2 

2 ออมไว้ได้
ก าไรชีวิต 

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

กำรอ่ำนเนื้อหำจะต้องฝึกจับใจควำมส ำคัญ ของเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมอักขรวิธี 
และฉันทลักษณ์อย่ำงคล่องแคล่วสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำนเป็นกำรสื่อควำมหมำยไปสู่
ผู้ฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำค ำศัพท์ ส ำนวนและควำมหมำยของค ำ ท ำให้เรำเกิดควำม
เข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำใช้ได้ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์  ข้อควำม  กำรคัดลำยมือ
จำกบทร้อยกรองได้ถูกต้องและสวยงำมท ำให้อ่ำนง่ำยขึ้นและน่ำสนใจและกำรตั้งค ำถำมจำกนิทำน 
กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง กำรเรียนรู้เรื่องส ำนวนเปรียบเทียบ ปริศนำค ำทำย เป็นกำรฝึกจับ
ใจควำมส ำคัญและถอดควำมหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 

7 2 



 ๒ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ผัก
สมุนไพร
ใบหญ้ามี
คุณค่า
ทั้งนั้น 

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

กำรศึกษำค ำและควำมหมำยของค ำท ำให้เรำเกิดควำมเข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำใช้ได้ถูกต้อง
เหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์ กำรจับใจควำมส ำคัญ ของเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้อง
ตำมอักขรวิธี และฉันทลักษณ์อย่ำงคล่องแคล่วสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำนเป็นกำรสื่อ
ควำมหมำยไปสู่ผู้ฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง และน ำแนวคิดจำกเรื่อง
ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน บทอำขยำนประเภทกลอนสี่เป็นบทท่องจ ำที่ต้องศึกษำให้ถูกต้องตำมฉันท
ลักษณ์ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมซำบซึ้งและเห็นคุณค่ำยิ่งข้ึน เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำท่ี
มีควำมหมำยงดงำมและไพเรำะ 

7 2 

4 การผจญ
ภัยของสุด

สาคร 

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

กำรอ่ำนออกเสียงร้อยกรอง ต้องอ่ำนออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตำมอักขรวิธีและถูกต้องตำมลักษณะ
ของบทร้อยกรอง ถูกวรรคตอนและใช้น้ ำเสียงได้เหมำะสม จะท ำให้เข้ำใจและแสดงคุณค่ำได้ชัดเจน           
สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกเรื่องน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตได้ดี กำรเขียนย่อควำมเป็นกำร
เขียนสื่อสำรที่มุ่งให้ผู้อ่ำนรับรู้ เข้ำใจเรื่องรำวโดยมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนในกำรสื่อสำรจะท ำให้กำร
เขียนสื่อสำร มีประสิทธิภำพ กำรแต่งค ำประพันธ์ที่ถูกต้องตำมฉันทลักษณ์  นับเป็นกำรสื่อสำรที่มี
คุณค่ำน่ำสนใจและกำรพูดเป็นกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงทั้งผู้ส่งสำร
และรับสำร กำรท่องจ ำบทอำขยำนเป็นท ำนองเสนำะช่วยให้บทอำขยำนนั้นมีควำมไพเรำะ ผู้ท่องเกิด
ควำมสนใจจดจ ำบทอำขยำนได้ดีและสนุกสนำนยิ่งขึ้น 
 
 

7 2 



 ๓ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 น้ าผึ้งหยด
เดียว 

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

กำรอ่ำนออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน กำรอธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ
ข้อควำมได้อย่ำงถูกต้อง ผู้อ่ำนต้องรับรู้และเข้ำใจ จึงจะสำมำรถสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และกำรตั้งจุดหมำยในกำรอ่ำน อ่ำนอย่ำงพินิจ พิจำรณำ จะท ำให้จับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้
ดี สำมำรถตอบค ำถำมล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง และน ำไปเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง เพ่ือเล่ำเรื่อง
และเขียนเรื่องได้ กำรรู้หลักเกณฑ์ทำงภำษำเรื่องกำรสะกดค ำ ในมำตรำต่ำงๆ และบอกควำมหมำย
ของค ำในบริบทต่ำงๆ ได้ สำมำรถแต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ ท ำให้เขียนสื่อควำม เขียน
เรื่องตำมจิตนำกำรและสร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอดเรื่องรำวและควำมคิดสู่ผู้อ่ำนได้อย่ำงเหมำะสมชัดเจน 
กำรโฆษณำ ผู้เขียนต้องพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือก่อนเลือกใช้บริกำร ตลอดจนกำรฟังนิทำนคติธรรม มี
กำรสอดแทรกข้อคิดให้ผู้ฟังน ำไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7 2 

6 ภูมิใจ
มรดกโลก 

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

กำรศึกษำค ำและควำมหมำยของค ำท ำให้เรำเกิดควำมเข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำไปใช้ได้ถูกต้อง
เหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์ กำรจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำม
อักขรวิธีอย่ำงคล่องแคล่วสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำนเป็นกำรสื่อควำมหมำยไปสู่ผู้ฟังได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ    กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง และน ำแนวคิดจำกเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
กำรรู้หลักเกณฑ์ในกำรผันวรรณยุกต์  กำรรู้หลักเกณฑ์ทำงภำษำเรื่องค ำท่ีมีไม้ทัณฑฆำต ค ำเป็นค ำ
ตำยจะท ำให้รู้จักใช้ค ำได้ถูกต้องตำมควำมหมำย กำรเขียนจดหมำยส่วนตัวเป็นกำรเขียนสื่อสำรที่มี
ควำมเป็นส่วนตัวเฉพำะบุคคลเพื่อสื่อควำมคิดควำมต้องกำรและควำมรู้สึกของผู้เขียนซึ่งใช้ถ้อยค ำ
ส ำนวนภำษำท่ีถูกต้องเหมำะสมกับตำมกำลเทศะ ส ำนวนไทยบ่งบอกเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยด้ำน
ภำษำซึ่งมีหลำยประเภทและมีควำมหมำยที่ดี กำรร้องเพลงพื้นบ้ำนเป็นเอกลักษณ์ที่งดงำมของแต่ละ
ภำคของไทยซึ่งจะท ำให้เกิดควำมไพเรำะซำบซึ้งและเห็นคุณค่ำยิ่งขึ้น เป็นกำรสื่อถึงวิถีชีวิตควำม
เป็นอยู่ของคนไทยและกำรร้องเพลงอำเซียนเป็นกำรแสดงถึงควำมเป็นหนึ่งในสมำชิกอำเซียน 
 
 

7 2 



 ๔ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

7 ชีวิตที่ถูก
เมิน 

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

กำรศึกษำค ำศัพท์และควำมหมำยของค ำท ำให้เรำเกิดควำมเข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำไปใช้ได้
ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์ กำรจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนท ำให้สำมำรถเก็บ
สำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของเรื่องได้ กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมอักขรวิธี หำกรู้หลักกำร
อ่ำนจะท ำให้อ่ำนได้อย่ำงคล่องแคล่วและช่วยให้เกิดควำมเพลิดเพลินสำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำม
เรื่องท่ีอ่ำนเป็นกำรสื่อควำมหมำยไปสู่ผู้ฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องเป็น
วิธีกำรก ำหนดทิศทำงกำรอ่ำนซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรอ่ำนได้อย่ำงดีและน ำแนวคิดจำก
เรื่องไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ค ำนำม ค ำสรรพนำม ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจลักษณะหน้ำที่และ
น ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ประโยคสื่อสำรเป็นกำรเรียบเรียงค ำหรือกลุ่มค ำมำเรียบเรียงเป็นประโยคเพื่อ
สื่อสำรให้ผู้อ่ืนเข้ำใจชัดเจนตำมที่เรำต้องกำร  กำรเขียนเรียงควำมเป็นกำรน ำเรื่องรำว ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น ควำมรู้สึกมำเรียบเรียงด้วยภำษำท่ีถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย เพื่อสื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจตำมที่
ผู้เขียนต้องกำร  บทร้อยกรอง เป็นบทที่มีควำมไพเรำะ สละสลวย มีกำรเอ้ือนเสียงในกำรอ่ำนและมี
ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองแต่ละประเภท 
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8 ระบ า
สายฟ้า             

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

กำรอ่ำนออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน กำรอธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยคและ
ข้อควำมได้อย่ำงถูกต้อง ผู้อ่ำนต้องรับรู้และเข้ำใจ จึงจะสำมำรถสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และกำรตั้งจุดหมำยในกำรอ่ำน อ่ำนอย่ำงพินิจ พิจำรณำ จะท ำให้จับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้
ดี สำมำรถตอบค ำถำมล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง และน ำไปเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง เพ่ือเล่ำเรื่อง
และเขียนเรื่องได้ กำรรู้หลักเกณฑ์ทำงภำษำเรื่องชนิดของค ำและหน้ำที่ของค ำท ำให้สำมำรถน ำค ำมำ
เรียบเรียงเป็นประโยคได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทำงภำษำ  ท ำให้เขียนสื่อควำม เขียนเรื่องจำก
ประสบกำรณ์ถ่ำยทอดเรื่องรำวและควำมคิดสู่ผู้อ่ำนได้อย่ำงเหมำะสมชัดเจน ตลอดจนกำรกำรน ำ
ควำมรู้และข้อคิดที่ได้จำกหนังสือหรือจำกต ำนำนพ้ืนบ้ำน ไปประยุกต์ใช้จะท ำให้กำรสื่อสำรเกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ส่งสำรและผู้รับสำร 
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 ๕ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

9 เรื่องเล่า
จากพัทลุง 

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

กำรอ่ำนเนื้อหำจะต้องฝึกจับใจควำมส ำคัญ ของเรื่องที่อ่ำน กำรอ่ำนออกเสียงได้ถูกต้องตำมอักขรวิธี 
และฉันทลักษณ์อย่ำงคล่องแคล่ว สำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ตำมเรื่องที่อ่ำนเป็นกำรสื่อควำมหมำยไปสู่
ผู้ฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำค ำศัพท์ ส ำนวนและควำมหมำยของค ำ ท ำให้เรำเกิดควำม
เข้ำใจได้ถูกต้องและชัดเจนน ำไปใช้ได้ถูกต้องเหมำะสมกับบริบทของค ำศัพท์  ข้อควำม กำรใช้ส ำนวน
ไทย ท ำให้เข้ำใจควำมหมำย  กำรอ่ำนบทควำมคืองำนเขียนที่มุ่งถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดและควำมรู้
ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่ำนบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงจำกแหล่งต่ำง ๆ กำรศึกษำเรื่องภำษำถิ่น จะต้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำ และแยกแยะควำมแตกต่ำงของภำษำถ่ินกับภำษำไทยมำตรฐำน 
เพลงพื้นบ้ำนจะใช้ค ำภำษำถ่ินเป็นเนื้อเรื่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ ำถิ่นและกำรมีมำรยำทในกำรฟัง 
กำรดู กำรพูดจะท ำให้ได้รับควำมรู้ที่มีประโยชน์ และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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10 โอม พินิจ
พิจารณา 

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

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องอธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยค และส ำนวน
จำกเรื่องที่อ่ำนอ่ำนเรื่องสั้นๆ ตำมเวลำที่ก ำหนดและตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนสรุปควำมรู้และข้อคิด
จำกเรื่องที่อ่ำนเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันมีมำรยำทในกำรอ่ำนเขียนสื่อสำรโดยใช้ค ำได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมำะสมเขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดเพ่ือใช้พัฒนำงำนเขียนเขียนย่อ
ควำมจำกเรื่องสั้นๆ มีมำรยำท    ในกำรเขียน จ ำแนกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟังและดู 
พูดสรุปควำมจำกกำรฟังและดู   มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด ระบุข้อคิดจำกนิทำนพ้ืนบ้ำน
หรือนิทำนคติธรรม อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพ่ือน ำไปใช้ในชีวิตจริง 
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 ๖ 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

11 แรงพิโรธ
จากฟ้าดิน 

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

กำรอ่ำนออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน ท ำให้ผู้อ่ำนสื่อควำมหมำยกับผู้ฟังได้อย่ำงชัดเจน  
ผู้ฟังสำมำรถรับรู้เรื่องรำว ท ำให้กำรอ่ำนประสบควำมส ำเร็จ กำรอธิบำยควำมหมำยของค ำ ประโยค
และข้อควำมได้อย่ำงถูกต้อง ผู้อ่ำนต้องรับรู้และเข้ำใจ จึงจะสำมำรถสื่อสำรกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และกำรตั้งจุดหมำยในกำรอ่ำน อ่ำนอย่ำงพินิจ พิจำรณำ จะท ำให้จับใจควำมส ำคัญ
ของเรื่องที่อ่ำนได้ดี สำมำรถตอบค ำถำมล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง และน ำไปเขียนเป็นแผนภำพ
ควำมคิด   เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงกำรเขียนเรื่องได้ดี กำรรู้หลักเกณฑ์ทำงภำษำเรื่องค ำพ้องรูป ค ำ
พ้องเสียงท ำให้สำมำรถน ำค ำมำเรียบเรียงเป็นประโยคได้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทำงภำษำ เกิด
ประโยชน์ต่องำนเขียนสื่อสำร เขียนค ำแนะน ำและน ำควำมคิดสู่ผู้อ่ำนได้อย่ำงเหมำะสม กำรมี
มำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด  จะท ำให้ได้รับควำมรู้ที่มีประโยชน์ น ำไปใช้พูดรำยงำนเพ่ือกำร
สื่อสำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ส่งสำรและผู้รับสำร 
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12 ไวรัสวาย
ร้าย 

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

กำรอ่ำนในใจเป็นกำรอ่ำนที่เข้ำใจเรื่องรำวได้เพียงคนเดียว ผู้อ่ำนต้องใช้สมำธิในกำรอ่ำน ศึกษำค ำ
ยำกตั้งจุดหมำยในกำรอ่ำน อ่ำนอย่ำงพินิจ พิจำรณำ จะท ำให้จับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน 
สำมำรถตอบค ำถำมล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง และน ำไปเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง เพื่อเล่ำเรื่อง
และเขียนเรื่องได้ กำรฟัง กำรดู กำรพูด เล่ำเรื่องกำรพูดสรุปควำมจำกกำรฟังและมีมำรยำทในกำรพูด 
กำรฟัง กำรดู เป็นกำรน ำควำมรู้จำกประสบกำรณ์ที่ได้รับสู่ผู้ฟังโดยมีจุดประสงค์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมบันเทิง และสรุปควำมรู้ พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของค ำ ระบุชนิดและหน้ำที่
ของค ำ 
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 ๗ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย(เพิ่มเติม) ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 5  รหัสวิชา  ท 15201 

ระดับชั้น  ป.5  ภาคเรียนที่ 1-2   
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 สายน้ า  
สายชีวิต 

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

กำรอ่ำนจับใจควำม เพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของเรื่อง ฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ กำร
อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองถูกต้องตำมลักษณะค ำประพันธ์และอักขรวิธี เรียนรู้ค ำ เข้ำใจ
ควำมหมำยและกำรน ำไปใช้ เขียนแผนภำพโครงเรื่องเพ่ือช่วยให้กำรน ำเสนอหรือเขียนเรื่องสั้นๆ มีควำมชัดเจน  
กำรฟังและกำรดูเรื่องรำวจำกสื่อต่ำง ๆ และตั้งค ำถำมและตอบค ำถำม  กำรอ่ำนท ำนองเสนำะถูกต้องตำม
ลักษณะค ำประพันธ์และอักขรวิธีจะท ำให้เกิดควำมไพเรำะซำบซึ้ง กำรศึกษำส ำนวนไทย อักษรน ำ และใช้ให้
ถูกต้องเหมำะสม  กำรเขียนค ำขวัญส ำหรับกำรเตือนใจ  กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือของข่ำวโดยกำรใช้เหตุผล
หรือคิดหำหลักฐำนอ้ำงอิงได้ชัดเจนแล้วจึงตัดสินใจเชื่อถือ 
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2 ครอบครัว
พอเพียง 

ท 1.1  ป.5/1-5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1 
         ป.5/3 
         ป.5/6 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/1 
         ป.5/5 
ท 4.1  ป.5/1 
ท 5.1  ป.5/1 
         ป.5/2 

ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียนเพ่ือให้ทรำบควำมหมำย ควรเลือกใช้ในกำรสื่อสำรให้ถูกต้อง
เหมำะสม กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำมเป็นกำรอ่ำนเพื่อเก็บใจควำม
ส ำคัญของเรื่อง  รวมทั้งฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ กำรพูดและกำรเขียนแสดงควำมรู้สึกท่ีดีจะต้องรู้
หลักกำรพูด กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องเป็นกำรจัดระบบควำมคิดที่มีต่อกำรเขียน กำรเขียนแบบต่ำงๆเป็นกำร
เขียนเพ่ือสื่อสำรโดยใช้ถ้อยค ำที่ถูกต้อง มีมำรยำทในกำรเขียน กำรศึกษำชนิดและหน้ำที่ของค ำ จะช่วยให้เรำ
ทรำบชนิดของค ำ นิทำนพ้ืนบ้ำนมีสำระหรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์ กำรแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเป็นกำรคิด
วิเครำะห์ เพ่ือน ำไปสู่กำรตัดสินใจประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต 
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 ๘ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 ก าเนิดผิด
พ้นคน

ทั้งหลาย   

ท 1.1  ป.5/1-3 
         ป.5/5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1 
         ป.5/3 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/1 
ท 4.1  ป.5/4 
ท 5.1  ป.5/2-4 

กำรอ่ำนจับใจควำมสำระส ำคัญของเรื่อง กำรอ่ำนออกเสียง บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองตำมอักขรวิธี เว้นวรรค
ตอน ลีลำ น้ ำเสียงตำมฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์และเนื้อหำ ควำมหมำยโดยนัย และข้อควำมที่เป็นกำร
บรรยำยพรรณนำ กำรเขียนแสดงควำมรู้สึกควำมคิดเห็นอย่ำงมีมำรยำทและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  กำรเรียนรู้ค ำให้เกิดกำรพัฒนำทำงภำษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรเขียนโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิดจัดระบบควำมคิดที่มีต่อกำรเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือช่วยให้กำรน ำเสนอชัดเจนเป็นระบบ  กำรใช้ค ำรำชำ
ศัพท์ที่เหมำะสมกับระดับของบุคคล  กำรวิเครำะห์วรรณคดีและข้อคิดในเรื่อง ซึ่งสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต กำรพูดแสดงควำมรู้และควำมคิดเห็น เพ่ือบอกให้ผู้ฟังทรำบว่ำ ผู้พูดคิดอย่ำงไรต่อสิ่งที่ฟัง อ่ำน หรือดู  กำร
ท่องจ ำบทอำขยำน ที่มีควำมไพเรำะและแฝงไว้ด้วยควำมคิดหรือค ำสอนที่เป็นประโยชน์ 

7 2 

4 คนละไม้
คนละมือ    

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

กำรอ่ำนจับใจควำมเพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของเรื่อง ฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ หรือหำ
ประโยคใจควำมส ำคัญ  ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียน เขียนแผนภำพควำมคิดจัดระบบควำมคิดท่ี
มีต่อกำรเขียนเรื่อง กำรเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องหมำยวรรคตอน และอักษรย่อ  จะท ำให้สำมำรถอ่ำนข้อควำม
หรือเรื่องรำวต่ำงๆได้เข้ำใจ ร ำลึกถึงสุนทรภู่บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแต่งกลอน กำรอ่ำน
บทควำมแล้วรู้จักสรุปควำมรู้ ข้อคิด คุณค่ำ วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน  เพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต  กำรใช้ค ำบุพบทท ำหน้ำที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค ำหรือกลุ่มค ำเพ่ือบอกเวลำ ต ำแหน่ง 
สถำนที่ ควำมเป็นเจ้ำของ หรือควำมประสงค์  กำรมีมำรยำทในกำรอ่ำน และกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน เป็น
พ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรเรียนรู้หรือเป็นเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้   
ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำสติปัญญำ    
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5 ภัยเงียบ ท 1.1  ป.5/1-3 
         ป.5/5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1-3 

กำรอ่ำนจับใจควำม เพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของ เรียนรู้ค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียน 
ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำทำงภำษำให้มีประสิทธิภำพ. กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องเพ่ือช่วยให้กำรน ำเสนอหรือ
เขียนเรื่องสั้นๆ มีควำมชัดเจน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีเหตุผล กำรแต่งประโยคได้ถูกต้อง ตำมหลัก
ภำษำ กำรใช้ค ำท่ีมีอักษรควบและบอกควำมหมำยของค ำที่มีพยัญชนะควบกล้ ำได้ถูกต้อง กำรใช้ค ำ
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 ๙ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/3 
ท 4.1  ป.5/1-3 
         ป.5/5 
ท 5.1  ป.5/2 

ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทยโดยรู้ลักษณะของค ำและควำมหมำยของค ำท ำให้อ่ำน เขียน และเข้ำใจข้อควำม
ต่ำงๆ ได้ชัดเจน กำรอ่ำนหรือฟังนิทำน และระบุควำมรู้และข้อคิด เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตได้ 

6 กระเช้า
ของนางสี

ดา 

ท 1.1  ป.5/1-2 
         ป.5/5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/2-4 
         ป.5/8 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/3 
         ป.5/5 
ท 4.1  ป.5/1 
         ป.5/3 
ท 5.1  ป.5/1-3 

กำรอ่ำนจับใจควำม เพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของเรื่อง ฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ กำร
อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองถูกต้องตำมลักษณะค ำประพันธ์และอักขรวิธี เรียนรู้ค ำ เข้ำใจ
ควำมหมำยและกำรน ำไปใช้ เขียนแผนภำพโครงเรื่องเพ่ือช่วยให้กำรน ำเสนอหรือเขียนเรื่องสั้นๆ มีควำมชัดเจน 
กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ กำรฟัง กำรดู เรื่องรำวต่ำงๆ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ กำร
เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร เพื่อถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึงควำมคิดของผู้เขียน และกำรเข้ำใจควำมหมำยของ
ภำษำถ่ินท ำให้กำรสื่อสำรเข้ำใจตรงกัน  กำรเขียนค ำแนะน ำและอธิบำยแสดงขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่ำงถูกต้องชัดเจน 
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7 ประชาธิป
ไตยใบ
กลาง 

ท 5.1  ป.5/1-2 
         ป.5/4-5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/3-4 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/3 

กำรอ่ำนจับใจควำม เพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญของเรื่อง ฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ กำร
อ่ำนออกเสียงทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองถูกต้องตำมลักษณะค ำประพันธ์และอักขรวิธี เรียนรู้ค ำ เข้ำใจ
ควำมหมำยและกำรน ำไปใช้ เขียนแผนภำพโครงเรื่องเพ่ือช่วยให้กำรน ำเสนอหรือเขียนเรื่องสั้นๆ มีควำมชัดเจน 
กำรฟัง กำรดู โฆษณำ โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถืออย่ำงมีเหตุผล  กำรใช้ค ำเชื่อมค ำกับค ำ ประโยค หรือ
ข้อควำมให้ต่อเนื่องเป็นเนื้อควำมเดียวกัน  กำรอ่ำน ดู หรือฟังนิทำนคุณธรรมแล้วน ำควำมรู้และข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิต  กำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑ พรรณนำเรื่องท ำให้จดจ ำง่ำยและเกิดจินตนำกำรตำมเนื้อเรื่องได้ดี  กำรย่อควำม
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 ๑๐ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

สรุปใจควำมส ำคัญจำกสำรที่ได้รับท ำให้เข้ำใจเรื่องที่จะสื่อสำรได้ง่ำยขึ้น  กำรอ่ำนงำนเขียนประเภทโน้มน้ำวใจ
ด้วยกำรแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเพื่อตัดสินใจรับรู้เรื่องรำวที่เป็นจริงในชีวิตจริง 

8 ร่วมแรง
ร่วมใจ    

ท 1.1  ป.5/1-8 
ท 2.1  ป.5/1 
         ป.5/3 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/3 
ท 4.1  ป.5/1 
ท 5.1  ป.5/1-2 

ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียนเพ่ือให้ทรำบควำมหมำย ควรเลือกใช้ในกำรสื่อสำรให้ถูกต้อง 
กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำมเพ่ือใจควำมส ำคัญของเรื่อง รวมทั้งฝึกคิด
หรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ กำรเลือกอ่ำนหนังสือควรเลือกหนังสือท่ีมีคุณค่ำเหมำะสมกับวัย กำรอ่ำนข่ำวสำร
ของทำงรำชกำรเป็นกำรสื่อสำรข้อควำมจำกหน่วยงำนรำชกำรถึงประชำชน กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องเป็น
กำรจัดระบบควำมคิดทีมีต่อกำรเขียน กำรคัดลำยมือมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเขียน มีมำรยำทใน
กำรเขียน ค ำอุทำนเป็นค ำที่แสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึกของผู้พูด กำรเข้ำใจเกี่ยวเกี่ยวกับเครื่องหมำยวรรคตอน 
และอักษรย่อจะท ำให้สำมำรถอ่ำนข้อควำมหรือเรื่องรำวต่ำงๆ ได้เข้ำใจ นิทำนเป็นเรื่องเล่ำที่สมมุติข้ึน มุ่งให้
ข้อคิดที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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9 วิชา
เหมือน
สินค้า 

ท 1.1  ป.5/1-2 
         ป.5/5-6 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1-2 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/2 
         ป.5/5 
ท 4.1  ป.5/1 
         ป.5/6 
ท 5.1  ป.5/1-3 

ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียนเพ่ือให้ทรำบควำมหมำย กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำม เป็นกำรอ่ำนเพื่อใจควำมส ำคัญของเรื่อง รวมทั้งฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำ
ค ำตอบ กำรท่องจ ำบทอำขยำนมีควำมไพเรำะและแฝงไว้ด้วยควำมคิดหรือค ำสอนที่เป็นประโยชน์            
กำรใช้พจนำนุกรม เพ่ือใช้เป็นที่ค้นคว้ำควำมหมำยของค ำชนิดและที่มำของค ำ กำรแต่งค ำประพันธ์ควรศึกษำ
ลักษณะของค ำประพันธ์แต่ละชนิด กำรฟังจะให้ได้รับประโยชน์อย่ำงแท้จริง ผู้ฟังต้องรู้จักฟังอย่ำงมีมำรยำท 
กำรรู้จักค ำชนิดต่ำงๆและหน้ำที่ของค ำ จะช่วยให้สำมำรถน ำค ำเหล่ำนั้นเรียบเรียงเป็นประโยคที่ใช้ในกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรศึกษำ วิเครำะห์วรรณคดี วรรณกรรมร่วมสมัย ต้องรู้จักคิด วิเครำะห์ น ำสำระ
ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ ำได้                   
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 ๑๑ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

10 จากคลอง
สู่ห้องแอร์ 

ท 1.1  ป.5/1-3 
         ป.5/5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/1-3 
         ป.5/5 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/1 
         ป.5/5 
ท 4.1  ป.5/2 
ท 5.1  ป.5/1-4 

ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียนเพ่ือให้ทรำบควำมหมำย เลือกใช้ค ำได้ถูกต้อง ตรงตำม
ควำมหมำย กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำม กำรอ่ำนนิทำน เป็นกำรอ่ำน
เพ่ือเก็บสำระส ำคัญหรือใจควำมส ำคัญ ข้อคิดของเรื่อง รวมทั้งฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ พูดแสดง
ควำมรู้ ควำมคิดเห็นเพ่ือบอกให้ผู้ฟังทรำบ กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง กำรเขียนเรียงควำม กำรเขียนจดหมำย 
เป็นกำรจัดระบบควำมคิดทีมีต่อกำรเขียน มีมำรยำทในกำรเขียน ประโยคที่มีส่วนขยำยมีควำมชัดเจนในกำร
สื่อสำร 
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11 พ่อค้าจาก
เมาะตะมะ 

ท 1.1  ป.5/1-2 
         ป.5/5 
         ป.5/8 
ท 2.1  ป.5/3 
         ป.5/7 
         ป.5/9 
ท 3.1  ป.5/4-5 
ท 4.1  ป.5/4 
ท 5.1  ป.5/1-3 

ศึกษำค ำ ข้อควำมและส ำนวนภำษำในบทเรียนเพ่ือให้ทรำบควำมหมำย  กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำม เป็นกำรอ่ำนเพื่อเก็บใจควำมส ำคัญของเรื่อง  รวมทั้งฝึกคิดหรือตั้งค ำถำมเพ่ือหำ
ค ำตอบ กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องเป็นกำรจัดระบบควำมคิดทีมีต่อกำรเขียน  กำรกรอกแบบรำยกำรมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน ค ำรำชำศัพท์เป็นค ำที่ต้องใช้ให้ถูกต้อง กำรใช้โวหำรชนิดต่ำงๆ  เพลง
ร่วมสมัย สะท้อนสภำพวิถีชีวิตควำมคิด ควำมเชื่อให้ข้อคิดเป็นประโยชน์ 

7 1 

   รวม 80 20 
 

 



 ๑๒ 
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 6 รหัสวิชา ท 16201 

ระดับชั้น  ป.6  ภาคเรียนที่ 1-2   
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชมรมคน
รัก

วรรณคดี 

ท 1.1  ป.6/1-3 
         ป.6/5 
ท 2.1  ป.6/2-3 
         ป.6/6 
         ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
         ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/3 
ท 5.1  ป.6/1 
         ป.6/3 

อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง    รู้ควำมหมำยของค ำน ำควำมรู้และควำมคิดจำกเรื่องที่
อ่ำนไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตรู้ควำมหมำยในกำรอ่ำนวัน  เดือน  ปี  แบบไทยเขียนเรื่องรำวใน
รูปแบบต่ำงๆเขียนสื่อสำรเขียนจดหมำยส่วนตัว   เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพควำมคิดโดยใช้ค ำได้
ถูกต้องชัดเจนและเหมำะสม พูดเล่ำเรื่องเป็นกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำถ่ำยทอดสู่ผู้ฟัง   สำมำรถ
สื่อสำรภำษำถ่ินแต่ละภำคได้  มีมำรยำทในกำรอ่ำนและกำรเขียน 
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2 จากผา
แต้มสู่
อียิปต์ 

ท 1.1  ป.6/1-5 
         ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/3 
         ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
         ป.6/4 
         ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/1-2 
ท 5.1  ป.6/1 

กำรอ่ำนอ่ำนออกเสียงวรรณกรรมเรื่องจำกผำแต้มสู่อียิปต์  กำรอ่ำนสรุปใจควำมส ำคัญ    กำรอ่ำนค ำศัพท์  
กำรอ่ำนวัน เดือน ปี แบบไทยจะต้องเข้ำใจควำมหมำยของกำรใช้ตัวเลขแทนวัน  เดือน  และชื่อปีนักษัตรจึง
จะเข้ำใจควำมหมำยและสื่อสำรได้ตรงกัน  กำรมีมำรยำทในกำรอ่ำน เป็นกำรแสดงถึงอุปนิสัยที่ดีและน่ำชื่นชม  
กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องและอธิบำยกำรน ำควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด ำเนินชีวิตได้ กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำถ่ำยทอดสู่ผู้ฟังด้วยกำรพูดเล่ำเรื่อง เป็นกำรให้ควำมรู้
หรือผ่อนคลำยอำรมณ์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมเพลิดเพลิน   

พยำงค์คือเสียงที่เปล่งออกมำครั้งหนึ่ง ๆ จะมีควำมหมำยหรือไม่มีควำมหมำยก็ได้  ส่วนวลีคือกำรน ำ
ค ำมำเรียงกันตั้งแต่  ๒  ค ำข้ึนไป  มีควำมหมำยแต่ยังไม่สมบูรณ์อย่ำงประโยค 
 บทควำม  คืองำนเขียนที่มุ่งเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดและควำมรู้ของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่ำน  บน
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 ๑๓ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

         ป.6/3 พ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงจำกแหล่งต่ำง ๆ 
 ประเทศไทยมีภำษำถิ่นที่พูดสื่อสำรกันภำยในท้องถิ่น   ต่ำงกันไปแต่ละภำคเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสำรกัน 

3 ควายข้าว
และ

ชาวนา 

ท 1.1  ป.6/1-4 
         ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/1-4 
         ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1 
         ป.6/4-5 
         ป.6/6 
ท 4.1  ป.6/1-2 
         ป.6/6  
ท 5.1  ป.6/1 
         ป.6/3 
         ป.6/4 

กำรอ่ำนวรรณกรรม  เพื่อสรุปใจควำมส ำคัญ  อ่ำนออกเสียงค ำศัพท์และเนื้อเรื่องได้ถูกต้อง ชัดเจน ถูกวรรค
ตอน และเขียนแผนภำพโครงเรื่อง อธิบำยกำรน ำควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด ำเนินชีวิตมำเขียนเรียงควำมโดยมีรูปแบบเฉพำะคือมีค ำน ำ  เนื้อเรื่อง  และสรุป  เป็นกำรเขียนเพ่ือ
ถ่ำยทอดควำมรู้  ควำมคิด  ควำมรู้สึก  ประสบกำรณ์ไปยังผู้อ่ำน  อธิบำยลักษณะของส ำนวนสุภำษิต  และ
กำรคัดลำยมือได้ถูกต้องและสวยงำม 
 กำรพูดโน้มน้ำวเป็นกำรพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตำมผู้พูดอย่ำงมีเหตุผล  โดยผู้พูดต้อง  เตรียมตัว
ในกำรพูดด้วยส ำนวนภำษำท่ีเหมำะสม  บุคลิกภำพที่ดีและมีกำรแสดงควำมจริงใจต่อผู้ฟัง  ท ำให้ผู้ฟังปฏิบัติ
ตนในสิ่งที่ผู้พูดต้องกำรและท่องจ ำบทอำขยำนให้ถูกฉันทลักษณ์  เพ่ือให้เกิดควำมซำบซึ้งและเห็นคุณค่ำ  และ
สำมำรถน ำแนวคิดไปใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ 
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4 อ่านป้าย
ได้สาระ 

ท 1.1  ป.6/1-5 
         ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/3 
         ป.6/9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
         ป.6/5-6 
ท 4.1  ป.6/2 
         ป.6/4 

กำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์และเนื้อเรื่องวรรณกรรมเรื่องอ่ำนป้ำยได้สำระ  กำรอ่ำนสรุปใจควำมส ำคัญ    กำร
เขียนแผนภำพโครงเรื่องและอธิบำยกำรน ำควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปตัดสินใจแก้ปัญหำใน
กำรด ำเนินชีวิตได้  กำรโต้วำทีเป็นกำรพูดโน้มน้ำวให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตำม  โดยกำรน ำเอำเหตุผลมำ
หักล้ำงกันจนได้แนวทำงเลือกที่ดีที่สุด  กำรมีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู กำรพูด จะท ำให้รับสำรและส่งสำรได้
เหมำะสมกับกำลเทศะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น 
 วลีคือกำรน ำค ำมำเรียงกันตั้งแต่ ๒ ค ำข้ึนไป  แต่ยังมีควำมหมำยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่ำงประโยค
ประโยคคือ  กลุ่มค ำที่เรียงต่อกันแล้วได้ใจควำมสมบูรณ์ว่ำ  ใคร  ท ำอะไร  คิดอย่ำงไร  รู้สึกอย่ำงไร  หรือมี
สภำพอย่ำงไร  บทร้อยกรอง  คือถ้อยค ำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบถูกต้องตำมข้อก ำหนดฉันทลักษณ์มีควำม
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 ๑๔ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

ท 5.1  ป.6/3 งดงำมทำงด้ำนกำรใช้ภำษำและมีคุณค่ำ 
 สุนทรภู่  ครูกลอนของไทยผู้สร้ำงสรรค์วรรณคดีอันล้ ำค่ำไว้เป็นมรดกตกทอดสืบต่อไป 

5 นิทานทอง
อิน 

ท 1.1  ป.6/1-5 
         ป.6/8-9 
ท 2.1  ป.6/8-9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
         ป.6/4-6 
ท 4.1  ป.6/4 
ท 5.1  ป.6/1-3 

กำรอ่ำนเรื่อง  เพ่ือสรุปใจควำมส ำคัญ  อ่ำนออกเสียง  ค ำศัพท์และเนื้อเรื่อง  เขียนแผนภำพโครงเรื่องและ
อธิบำยกำรน ำควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตได้กำรอ่ำนข่ำว
ท ำให้รู้ทันเหตุกำรณ์ของสังคมและโลกข่ำวที่ดีจะต้องจริงตำมเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น  ไม่บิดเบือนจำกควำมจริง 
 กำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร  เป็นกำรเขียนที่แสดงจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เขียน
ประโยคสำมัญเป็นประโยคที่กล่ำวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว  และสิ่งนั้นแสดงกริยำอำกำรหรืออยู่ในสภำพ
เพียงอย่ำงเดียว 
 โครงงำนคืองำนวิจัยเล็กๆ ส ำหรับนักเรียนเป็นกำรแก้ปัญหำ  หรือข้อสงสัยโดยใช้ทักษะกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์  หำกเนื้อหำหรือข้อสงสัยเป็นไปตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใด  จะเรียกว่ำโครงงำนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้นั้น ๆ 
 นิทำนพื้นบ้ำนเป็นเรื่องเล่ำที่สืบทอดต่อ ๆ กันมำ  แสดงถึงภูมิปัญญำทำงภำษำและเป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสอดแทรกข้อคิดให้ผู้ฟังน ำไปประยุกต์ใช้กับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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6 กทลีตานี ท 1.1  ป.6/1-6 
         ป.6/9 
ท 2.1  ป.6/2-3 
         ป.6/8-9 
ท 3.1  ป.6/1-2 
         ป.6/5-6 
ท 4.1  ป.6/1 
ท 5.1  ป.6/1 

กำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์และเนื้อเรื่องเรื่องกทลีตำนี กำรอ่ำนสรุปใจควำมส ำคัญ กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย 
ค ำสั่ง ข้อแนะน ำมุ่งให้ผู้อ่ำนปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง  กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องและอธิบำย กำรน ำควำมรู้
และข้อคิดจำกวรรณกรรมเพ่ือน ำไปตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตได้  กำรเขียนนิทำนเป็นกำรเขียนเรื่อง
ตำมจินตนำกำรโดยใช้ประสบกำรณ์เดิม  ผนวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ถ่ำยทอดเรื่องรำวด้วยส ำนวนภำษำท่ี
สนุกสนำนน่ำสนใจ  กำรพูดรณรงค์เป็นกำรพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตำมผู้พูดอย่ำงมีเหตุผล  โดยผู้พูดต้อง
เตรียมตัวในกำรพูดด้วยส ำนวนภำษำท่ีเหมำะสม  บุคลิกภำพที่ดีและมีกำรแสดงควำมจริงใจต่อผู้ฟัง 
 ค ำนำมเป็นค ำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกคน พืช สัตว์ สิ่งของและสถำนที่ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นทั้งประธำนและ
กรรมในประโยคและใช้สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน ค ำสรรพนำมเป็นค ำท่ีใช้แทนค ำนำม  และค ำสรรพนำมเป็นค ำ
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 ๑๕ 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
น้ าหนัก
คะแนน 

         ป.6/3 ที่ต้องกำรใช้ในกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน  จึงต้องเลือกใช้กับบุคคลต่ำงๆ ให้ถูกต้องเหมำะสม  ค ำกริยำเป็น
ค ำท่ีแสดงอำกำรหรือสภำพ  หรือกำรกระท ำของประธำนในประโยคซึ่งเป็นค ำนำม  หรือค ำสรรพนำม  
ประโยคทุกประโยคต้องมีกริยำ   
 วันภำษำไทยแห่งชำติตรงกับวันที่  ๒๙  กรกฎำคม  ของทุกปี  ซึ่งถือเป็นวันส ำคัญวันหนึ่งของไทย 

   รวม 80 20 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทย 
ระดับประถมศึกษำ 

สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 1 รหัสวิชา  ท 112๐๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   เวลา  8๐   ชั่วโมง 
 
   ฝึกทักษะอ่ำนเขียน ฟัง ดูและ พูด โดยอ่ำนนิทำน เรื่องสั้น  บทอำขยำน ค ำคล้องจอง  
 เพ่ือให้สำมำรถจับใจควำมส ำคัญ แสดงควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน  ฟัง  เลือกหนังสืออ่ำนตำมควำม
ต้องกำร  อ่ำนคิดถำมและตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน  สำมำรถเขียนสะกดค ำตำมมำตรำต่ำงๆ ได้รวมทั้ง
สำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกต้องและเหมำะสม 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑ ข้อที่ ๑ – 4,6,8 
ท ๒.๑ ข้อที๒่ - 3 
ท ๓.๑ ข้อที่ 2, ๓, 4, ๕ 
ท ๔.๑ ข้อที่ 2 – 4 
ท 5.1 ข้อที่ 1 - 2 
รวม ๑7 ตัวชีว้ัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทย 2  รหัสวิชา  ท 12201 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2     เวลา  8๐   ชั่วโมง 
 

ฝึกทักษะอ่ำนเขียน โดยสำมำรถอ่ำน และออกเสียงค ำ  ประโยคที่มีค ำควบกล้ ำได้ถูกต้อง สำมำรถ
ออกเสียงค ำ ร/ล ควบกล้ ำได้ชัดเจน  

เพ่ือให้สำมำรถแยกค ำควบกล้ ำแท้และควบกล้ ำไม่แท้ได้  รวมทั้งสำมำรถน ำค ำควบกล้ ำแท้  ควบกล้ ำ
ไม่แท้มำแต่งประโยค และเรื่องรำวต่ำงๆ ได้ 

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท 1.๑  ข้อที ่1, 2 
ท 2.1   ข้อที่ 2, 3 
ท 4.1  ข้อที่ 2, 3 
ท 5.1  ข้อที่ 1 
รวม 7 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา เสริมทักษะภาษาไทย 3  รหัสวิชา  ท 132๐1 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   เวลา  8๐   ชั่วโมง 
 
   ฝึกทักษะกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรฟังและกำรดู จำกบทควำม  ข้อควำม  เรื่องสั้น  บทร้อยกรอง 
บทอำขยำน หรือเลือกอ่ำนจำกหนังสือท่ีตนเองต้องกำร  
   เพ่ือให้สำมำรถสรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน   สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  พร้อม
ทั้งสำมำรถตั้งค ำถำม ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง ดู และกำรพูดได้อย่ำงมีเหตุผล  สำมำรถเขียนแสดง
ควำมคิดเห็น  แสดงควำมรู้จำกเรื่องที่อ่ำนได้ 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท 1.1   ข้อที่ 1, 3, 4, 5, 6,  
ท 2.1   ข้อที่ 2, 5 
ท 3.1   ข้อที่ 1, 2, 3, 4 
ท 4.1   ข้อที่ 5 
ท 5.1   ข้อที่ 1, 3 
รวม 14 ตัวชีว้ัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน 4 รหัสวิชา  ท 14201 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   เวลา  8๐   ชั่วโมง 
 
   ฝึกทักษะเกี่ยวกับด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรฟังและกำรดู  จำกบทร้อยกรอง  ค ำขวัญ หรือ
เรื่องท่ีอ่ำนตำมควำมสนใจ 
   เพ่ือให้สำมำรถสรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  สรุปข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
ได้   พร้อมทั้งสำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง ดู    สำมำรถเขียนบทร้อยกรอง และค ำ
ขวัญได้  มีมำรยำทในกำรใช้ภำษำ  

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท ๒.๑ ข้อที่ ๕ 
ท ๕.๑ ข้อที่ ๑, ๒, ๓ 
รวม ๔ ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน  รหัสวิชา  ท 15201 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลา  8๐   ชั่วโมง 

 
   ศึกษำและฝึกปฏิบัติกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  งำนเขียนเชิงอธิบำย   ค ำสั่ง   
ข้อแนะน ำ   วรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ   พร้อมอธิบำยควำมหมำยของค ำ   
ประโยคและข้อควำมท่ีอ่ำน   อธิบำยควำมหมำยโดยนัย   แสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 
   กำรเขียนสื่อสำร   เขียนย่อควำม   เขียนจดหมำย   เขียนแผนภำพโครงเรื่องและแผนภำพ
ควำมคิด  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงกำรกรอกแบบรำยกำรต่ำงๆ  สำมำรถเลือกฟังและดู
อย่ำงมีวิจำรณญำณ   และพูดแสดงควำมรู้   ควำมคิด   และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์
สำมำรถเข้ำใจหลักภำษำไทย  ได้แก่  กำรระบุชนิดและหน้ำที่ของค ำในประโยค   จ ำแนกส่วนประกอบของ
ประโยค   กำรเปรียบเทียบภำษำไทยมำตรฐำนกับภำษำถ่ิน   ค ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย   กำรใช้ค ำ
รำชำศัพท์และส ำนวนได้ถูกต้อง   มีมำรยำทในกำรฟัง   กำรพูด และกำรดู  ศึกษำวรรณคดีและวรรณกรรม
แล้วสรุปเรื่อง   ระบุควำมรู้   และข้อคิดที่ได้   อธิบำยคุณค่ำของเรื่องที่อ่ำน   ท่องบทอำขยำนตำมท่ี
ก ำหนด   และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ 
   โดยใช้กำรฝึกทักษะกระบวนกำรทำงภำษำ   ทั้งในด้ำนกำรฟัง  กำรพูด  กำรอ่ำน  กำรเขียน  
และกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน 
   เพ่ือให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำไทย   ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม   ค้นค ำ
หำควำมรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ   ซักถำมและสืบค้นเพ่ือหำข้อมูล   ใช้ภำษำไทยได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  และน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   พร้อมรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑ ตัวชีว้ัดที่ ๑, 5 
ท 2.1 ตัวชีว้ัดที่ 2, 4 , 8 
ท 3.1 ตัวชีว้ัดที่ 1 , 5 
ท 4.1 ตัวชีว้ัดที่ 6 - 7 
ท 5.1 ตัวชีว้ัดที่ 2 
 รวม 10 ผลกำรเรียนรู้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการอ่านและการเขียน  รหัสวิชา  ท 16201 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เวลา  8๐   ชั่วโมง 
 
   ศึกษำหลักกำรพิจำรณำหนังสือและอ่ำนหนังสือโดยเป็นหนังสือประเภทนิทำน เรื่องสั้น     บทกวี   
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรพิจำรณำหนังสือ  สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิเครำะห์  วิจำรณ์  
เกี่ยวกับเนื้อหำ คุณค่ำ ด้ำนสังคมด้ำนอำรมณ์ก่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  

 
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด    
ท ๑.๑ ข้อที่ ๖, ๗, ๙ 
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘ 
ส่วนที่ ๔ 

การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  
 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งสร้ำงสติปัญญำ
และพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณมีควำมคิดใน
ระดับสูง และคิดแบบองค์รวม  สำมำรถคิดสร้ำงสรรค์ตนเอง  สังคม  ประเทศชำติ  และโลก  นอกจำกนั้น
ยังมุ่งพัฒนำกำรทำงอำรมณ์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของตนเอง เข้ำใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
สำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในอำรมณ์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  กำรจัดกำรศึกษำยึดหลักว่ำ ผู้เรียนทุกคน
มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำ ผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  ใช้กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 
แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เป็นแนวควำมคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติด้วยวิธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ผู้สอนจะต้องวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้
แหล่งเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนรู้วิธี กำรเรียนให้ประสบผลส ำเร็จ 
วิธีกำรแสวงหำควำมรู้ วิธีกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร สำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรอภิปรำย  กำร
รำยงำน  กำรแสวงหำควำมรู้  สำมำรถจดบันทึกควำมรู้  จัดหมวดหมู่ควำมรู้และเชื่อมโยงควำมรู้ใหม่และ
ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเป็นระบบ  ผู้เรียนจะสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่วนตัวผู้สอน
ปรับบทบำทจำกกำรให้ควำมรู้โดยกำรบอก กำรบรรยำย  เป็นกำรวำงแผนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือท ำ
กิจกรรม  ให้วิธีกำรเรียนรู้  ให้หลักกำรของศำสตร์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและสรุป
ควำมรู้  ประเมินผลตนเอง  ปรับปรุงตนเองให้พัฒนำก้ำวหน้ำ  บทบำทของครูเป็นกำรวำงตนให้ศิษย์
ไว้วำงใจ  น่ำเคำรพ  และผู้ทรงควำมรู้  เป็นที่ปรึกษำแก่ศิษย์  รับรู้ควำมรู้สึกของศิษย์  วำงตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีเป็นตัวแบบในกำรประพฤติปฏิบัติ  กำรจัดกำรเรียนรู้ควรค ำนึงถึงควำมส ำคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๑. กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในบรรยำกำศที่เป็นอิสระ  แต่มี
ระเบียบวินัยในตนเอง ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  ผู้เรียนมีวิธีกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน  เกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนอันเกิดจำกผลส ำเร็จในกำร
เรียนรู้ของตน  และผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพ  แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  คือ บทเรียน
ที่มีควำมหมำยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  กิจกรรมเรียนรู้หลำกหลำย  ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง  มีสื่อกำรเรียนรู้เหมำะกับควำมสำมำรถและน่ำสนใจ   กำรประเมินผล มุ่งเน้นศักยภำพของผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๒. กำรเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และกระบวนกำร
เรียนรู้ เข้ำด้วยกัน  สำระกำรเรียนรู้จะเรียนจำกเรื่องใกล้ตัว  ที่อยู่อำศัย  ท้องถิ่นของตน  สังคม  
ประเทศชำติ  สิ่งแวดล้อม  เรื่องของสังคมโลก  กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคมโลก กำร
เรียนรู้แบบองค์รวมเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องที่เรียนให้ลึกซึ้งครอบคลุมปัญหำ  และมี
ควำมหมำยต่อกำรน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรแก้ปัญหำของสังคม 
 
 
 ๓. กำรเรียนรู้จะต้องปรับวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ผู้เรียนต้องมีลีลำกำรเรียนรู้  (Learning  Styles)  ของตน  มีอิสระในกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมรับผิดชอบสูง 
มีวินัยในตนเอง หำกกำรเรียนโดยผู้เรียนเป็นส ำคัญผู้เรียนขำดระเบียบวินัย  ขำดควำมเข้มแข็งด้ำน



 ๙ 
จริยธรรม  ขำดควำมรับผิดชอบ  ขำดควำมอดทน  และควำมมุ่งมั่นต่อควำมส ำเร็จ  และขำดวินัยในกำร
ปฏิบัติงำน กำรเรียนกำรสอนย่อมล้มเหลว  ดังนั้นครูจ ำต้องปลูกฝังและสร้ำงวินัย ในตนเองควบคู่ไปกับ
วิธีกำรเรียนรู้ 
 ๔.  กำรเรียนรู้จำกกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง  เป็นกำรเรียนรู้โดยกำรประมวลข้อมูลควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  มำวิเครำะห์ให้เป็นควำมรู้ใหม่  วิธีกำรใหม่  เพ่ือน ำควำมรู้และวิธีกำรไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกัน ผู้เรียนจะแสวงหำข้อมูลจำกกำรอ่ำน กำรสัมภำษณ์ กำรดู
สื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรฟัง แล้วจดบันทึกข้อมูลน ำมำวิเครำะห์  คิดอย่ำงรอบคอบและน ำควำมรู้ไปปฏิบัติ
จริง  เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง  จำกแหล่งเรียนรู้  สื่อ  เหตุกำรณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว  น ำมำ
สรุปผลสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง 
 ๕.  กำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  เป็นกำรเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วยกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ควำมรู้  ควำมคิดและประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน  ด้วยกำรน ำข้อมูลมำศึกษำท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน  
คิดวิเครำะห์  ตีควำม  แปลควำม  สังเครำะห์  ข้อมูลและประสบกำรณ์สรุปเป็นข้อควำมรู้  ท ำให้เกิดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย  มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันและกำรท ำงำน
ร่วมกันท ำให้พัฒนำ  ทั้งทักษะทำงสังคม  และทักษะกำรท ำงำนที่ดี 
 ๖.  กำรเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนและมีส่วนร่วมในผลงำน  เป็นกำรให้  ผู้เรียน
ร่วมกันวำงแผนกำรเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  กำรจัดนิทรรศกำร  กำรเขียน
ควำมรู้เป็นบทควำม  หรือจัดท ำสมุดวิเครำะห์ควำมรู้  จัดท ำแผนภูมิ  กำรรำยงำนหน้ำชั้น  กำรจัดอภิปรำย
ควำมรู้  กำรแสดงบทบำทสมมติ  และกำรแสดงละคร  ฯลฯ  ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้  ทักษะกระบวนกำร
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  มีควำมเป็นประชำธิปไตย รู้จักบทบำท หน้ำที่ แบ่งควำมรับผิดชอบ  ปรึกษำหำรือ  
ติดตำมผล  ประเมินผลงำน  และบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยวิชำ 
 ๗. กำรเรียนรู้กระบวนกำรเรียนรู้ เป็นกำรเรียนรู้ลีลำกำรเรียนรู้และควำมถนัด ในกำรเรียนของ
ตนเอง ผู้เรียนจะรู้กระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรที่ผู้สอนเปิดโอกำสและจัดสถำนกำรณ์ให้ศึกษำหำควำมรู้ด้วย
ตนเองเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม  เกิดกำรศึกษำวิเครำะห์ และสรุปผลกำรเรียนรู้  เพ่ือน ำไปใช้เป็น
ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ต่อไป 

๘. กำรเรียนรู้เพื่อน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ   เป็นกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียน  เช่น  ทักษะกำรสื่อสำร  ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  ทักษะกำรปฏิบัติงำน  ทักษะ
กำรวิเครำะห์  ทักษะกำรสังเครำะห์  ทักษะกำรจัดกำร  ทักษะกำรด ำเนินชีวิต  และกำรมีมนุษยสัมพันธ์มำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  และกำรประกอบอำชีพ 

 
 
กระบวนการเรียนรู้ 
 กำรจัดกำรเรียนรู้ให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภำษำไทย ผู้สอนจะต้องศึกษำ วิเครำะห์ 
จุดหมำยของหลักสูตร และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภำษำไทย รวมทั้งเอกสำรประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ในส่วนบทบำทของผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำกผู้บอกควำมรู้
แก่ผู้เรียนเป็นผู้สนับสนุน เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยแก่ผู้เรียน โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 ๑.  เลือกรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้สอนสำมำรถคิดค้นรูปแบบกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และเหมำะสมกับผู้เรียน เช่น กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบทดลองแบบโครงงำนแบบ
ศูนย์กำรเรียน แบบสืบสวนสอบสวน แบบอภิปรำย แบบส ำรวจ แบบร่วมมือ เป็นต้น 
 ๒. คิดค้นเทคนิคกลวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ผู้สอนสำมำรถคิดค้นรูปแบบกำรจัด  กิจกรรม
กำรเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ และน ำมำใช้ให้เหมำะสมกับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเนื้อหำ 
ควำมสนใจและวัยของผู้เรียน ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น เวลำ สถำนที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 



 ๑๐ 
 ๓. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้มีหลำยรูปแบบ ผู้สอนสำมำรถเลือก 
น ำมำใช้ในกำรเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ และน ำมำใช้ให้เหมำะสมกับปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
เนื้อหำ ควำมสนใจและวัยของผู้เรียน ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น เวลำ สถำนที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 

๓.๑ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เป็นกำรจัดประสบกำรณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
เหมือนกับกำรท ำงำนในชีวิตจริง ให้รู้วิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบ รู้จักวิธีกำรวำงแผน คิด
วิเครำะห์ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ด้วยตนเอง และฝึกกำรเป็นผู้น ำ และผู้ตำมลักษณะของโครงงำน เป็น
เรื่องของกำรศึกษำ ค้นคว้ำทดลอง ตรวจสอบ สมมติฐำน โดยอำศัยกำรศึกษำ วิเครำะห์  ใช้ทักษะ
กระบวนกำร 

       ๓.๒ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ เป็นวิธีกำรหรือพฤติกรรม 
ที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนเป็นกลุ่มเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ ได้ผลงำน ควำมรู้สึกและควำมสัมพันธ์ที่
ดีระหว่ำงผู้ร่วมงำน ลักษณะของกำรสอนแบบนี้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เป็นโอกำสให้ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำร่วม
ในกิจกรรมกำรเรียนอย่ำงทั่วถึง ยึดกลุ่มเป็นแหล่งควำมรู้ที่ส ำคัญ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ปรึกษำหำรือ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน ผู้เรียนค้นหำ
ค ำตอบได้ด้วยตนเองจนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงสันติสุข 

๓.๓ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมรู้  ควำมคิด มีวิธีกำรหลำกหลำยวิธีกำร
หนึ่งคือ กำรใช้ค ำถำม กำรตั้งค ำถำม โดยใช้หมวกควำมคิด ๖ ใบ เป็นกำรใช้ค ำถำมอย่ำงสร้ำงสรรค์  
กิจกรรมที่พัฒนำทักษะควำมคิดในกำรเรียนรู้ภำษำไทย ผู้สอนจะต้องใช้ค ำพูดและวิธีกำรต่ำง ๆ กระตุ้นให้
นักเรียนคิดลงมือปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนำงำนของตน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น 
กิจกรรมกำรอภิปรำย แก้ไข พัฒนำงำนของตน  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรมกำรอภิปรำย 
กำรวิเครำะห์ กำรวิจำรณ์  กำรค้นคว้ำ กำรท ำโครงงำน ฯลฯ นอกจำกนี้ผู้สอนยังต้องสอดแทรกคุณธรรมใน
กระบวนกำรคิดควบคู่ไปด้วย เช่น ควำมรับผิดชอบ ควำมอดทน ควำมเพียรพยำยำม นอกจำกนี้ควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณในกำรแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน ด ำเนินชีวิตใน
อนำคต เพ่ือให้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 

๓.๔ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ครู ผู้บริหำร  
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร โดยกำรจัด
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภำพในกำรใช้ภำษำทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ด้วย
กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน เช่น กำรเล่ำเรื่อง กำรอภิปรำย กำรวิจำรณ์ กำร
โต้วำที กำรคัดลำยมือ กำรเขียนเรียงควำม กำรท ำโครงงำน กำรประกวดกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำ กำร
แข่งขันตอบค ำถำม กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ 

๓.๕ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้หลักกำรใช้ภำษำ จะท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจธรรมชำติของภำษำและ
วัฒนธรรมไทย เกิดควำมตระหนักว่ำภำษำมีควำมส ำคัญและมีพลัง กิจกรรมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้หลักกำร
ทำงภำษำ จ ำเป็นต้องจัดควบคู่และสัมพันธ์กับกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรทุกกิจกรรม 

๓.๖ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นกำรเรียนรู้เรื่องรำวที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต โดยปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสังคมปัจจุบัน กำร
จัดกิจกรรมจึงควรเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะภำษำเพ่ือเรียนรู้เนื้อหำสำระด้วยกำรอ่ำนพิจำรณำ วิเครำะห์ 
วิจำรณ์ ประเมินค่ำวรรณกรรมและวรรณคดีอย่ำงมีเหตุผล มีกำรน ำเสนอควำมเข้ำใจ ควำมซำบซึ้ง ข้อคิด
และประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรรำยงำน กำรจัดแสดง กำรสร้ำสรรค์วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง ฯลฯ ทั้งนี้จะเกิดผลท ำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เป็นแนวทำง
ในกำรผลิตผลงำนเพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 



 ๑๑ 
๓.๗ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำทำงภำษำ ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจวิถีชีวิตและศิลปะ

กำรใช้ภำษำของคนในท้องถิ่น กำรจัดกิจกรรมจ ำเป็นต้องให้ผู้เรียนใช้ทักษะภำษำเพ่ือกำรเรียนรู้ เช่น กำร
สัมภำษณ์ กำรรำยงำน กำรท ำโครงงำน กำรจัดกำรแสดง เป็นต้น โรงเรียนและชุมชนจะต้องร่วมกัน จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนำภูมิปัญญำทำงภำษำ วิธีกำรที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นนี้ ผู้สอนสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยใช้เทคนิควิธีกำรอย่ำงหลำกหลำยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนและเรียนอย่ำงมีควำมสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพควำมพร้อมของ
ผู้เรียนและธรรมชำติของสำระกำรเรียนรู้ที่เรียน เพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ 
 
การวัดประเมินผล 
 กำรวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ซึ่งต้องด ำเนินกำร
ควบคู่กันไป กำรบูรณำกำรหรือกำรประสมประสำนกำรวัดและประเมินผลกับกำรเรียนกำรสอนเข้ำด้วยกัน
จะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำหลำยประกำร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนซึ่งเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ
นั้น กำรวัดและกำรประเมินผลจะมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั้งนี้ เพรำะกำรวัดและ
ประเมินผลและกำรเรียนรู้มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด โดยกำรประเมินจะมีผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ต่อกำรเรียนรู้ทำงตรงก็คือ จะให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำจึงสำมำรถน ำผลทั้งสอง 
ลักษณะที่เกิดขึ้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อกำรจัดกำรศึกษำได้ 
 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กำรวัดผลและประเมินกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ เป็นงำนที่ยำกซึ่งต้องกำรควำมเข้ำในที่ถูกต้อง
แท้จริงเกี่ยวกับกำรท ำงำนของภำษำและกำรพัฒนำทำงภำษำ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ วัดผลกำรเรียนรู้ด้ำน
ภำษำ จ ำเป็นต้องเข้ำใจหลักกำรของกำรเรียนรู้ภำษำ เพ่ือเป็นพื้นฐำนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑.  ทักษะทำงภำษำ ฟัง ดูด อ่ำน เขียน ดู มีควำมส ำคัญเท่ำ ๆ กัน และทักษะเหล่ำนี้มีควำม
เกี่ยวเนื่องกัน และควำมก้ำวหน้ำของทักษะหนึ่ง จะมีผลต่อพัฒนำกำรทักษะอ่ืน ๆ 

๒. ผู้เรียนต้องได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงภำษำ เช่นเดียวกับทักษะกำรคิด ทักษะทำง
สังคม เมื่อผู้เรียนมีโอกำสใช้ภำษำตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงของตนเอง และในสภำพกำรณ์จริงทั้งในบริบท
ทำงวิชำกำรในห้องเรียน และชุมชนที่กว้ำงออกไป 
 ๓.  ผู้เรียนต้องเรียนรู้กำรใช้ภำษำพูด ภำษำเขียนอย่ำงถูกต้อง ด้วยกำรฝึกฝน มิใช่กำรเรียนรู้ 
กฎเกณฑ์ทำงภำษำแต่อย่ำงเดียว กำรเรียนกำรใช้ภำษำทีประกอบด้วยไวยำกรณ์ กำรสะกดค ำ และ
เครื่องหมำยต่ำง ๆ จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผู้เรียนได้พัฒนำทักษะทำงภำษำตนเอง 

 ๔. ผู้เรียนทุกคนต้องผ่ำนขั้นตอนกำรพัฒนำทำงภำษำเช่นเดียวกัน แต่จะต่ำงกันในจังหวะก้ำว 
และวิธีกำรเรียนรู้ 
 ๕.  ภำษำและวัฒนธรรม มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด  หลักสูตรที่ให้ควำมส ำคัญ ให้ 
ควำมเคำรพ และเห็นคุณค่ำของเชื้อชำติ วัฒนธรรม ภูมิหลังทำงภำษำ และควำมหลำกหลำยของภำษำจะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำควำมรู้สึกที่ดีเก่ียวกับตนเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักกำรของกำรประเมินผลใน
ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

ประกำรแรก    : กำรประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภำพ จะต้องส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ประกำรที่สอง : กำรประเมินผลจะต้องใช้ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย 
ประกำรที่สำม : กำรประเมินผลจะต้องมีควำมเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม 

 
 



 ๑๒ 
 

 การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการเรียน 
 
 หลังจำกที่ผู้สอนก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแล้ว ผู้สอนจะต้องพิจำรณำ ก ำหนดวิธีกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนำกำรสอนดังกล่ำว ทั้งนี้ โดยพิจำรณำ
องค์ประกอบส ำคัญ ต่อไปนี้ 

 ๑. ผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน คืออะไร 
 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผลกำรเรียนรู้ได้มำจำกมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆ ซึ่ง

ก ำหนดไว้โดยครอบคลุมควำมรู้ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมต่ำง ๆ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง จะ
น ำไปสู้กำรเลือกวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ เช่น ผู้สอนก ำหนดว่ำ ผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรคือ 
ควำมสำมำรถในกำรเขียนบทควำมเพ่ือโน้มน้ำวชักชนวน ผู้สอนจะต้องเก็บรวบรวมตัวอย่ำงผลงำนที่เคย
มอบหมำยให้ผู้เรียนได้จัดท ำเกี่ยวกับเรื่องนี้และประเมินโดยเทียบกันเกณฑ์ที่ก ำหนด ผลกำรประเมินจึงจะ
เที่ยงตรง เชื่อเถือได้ แต่ถ้ำผู้สอนใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ถือว่ำผู้สอนใช้
วิธีกำรไม่เหมำะสม 
 

 ๒.  ควำมมุ่งหมำยกำรประเมินคืออะไร และใครจะเป็นผู้น ำผลกำรประเมินไปใช้ 
 ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมิน และผู้จะน ำผลกำรประเมินไปใช้ จะช่วยให้สำมำรถเลือกใช้

วิธีกำรประเมินได้เหมำะสม รวมทั้งสำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรประเมินได้  กำรประเมิน
เพ่ือวินิจฉัยจุดเด่น-ด้อย ในกำรเรียน กับกำรประเมินเพ่ือตัดสินผลกำรเรียน มีควำมมุ่งหมำยต่ำงกัน กำร
ประเมินเพ่ือวินิจฉัย ต้องกำรข้อมูลเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน ดังนั้น วิธีกำรประเมินจะมีลักษณะที่
มุ่งเน้นใน รำยละเอียดทุกขั้นตอนแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนของผู้เรียน 
เหมำะที่จะน ำมำใช้ระหว่ำงกระบวนกำรเรียนกำรสอน ส่วนกำรประเมินเพ่ือตัดสินผลกำรเรียนจะเป็นกำร
ประเมินสรุปผลกำรเรียนทั้งหมด แนวทำงกำรวัดจึงมีลักษณะที่น ำมำเฉพำะเป้ำหมำยหลักส ำคัญที่จะแสดง
ภำพรวมเก่ียวกับสัมฤทธิผลของผู้เรียนตำมควำมคำดหวังประเมิน เป็นต้น 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน 
 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกน ำมำใช้ในกำรประเมินโดยทั่วไป เช่น กำรสังเกต กำรตรวจงำน

หรือผลงำน กำรทดสอบควำมรู้ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติและกำรแสดงออก อย่ำงไรก็ตำม มีกำรน ำเสนอ
แนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจำรณำจำกเป้ำประสงค์ของกำรประเมินที่ เฉพำะเจำะจงใน
รำยละเอียด เพ่ือข้อมูลที่ได้จะสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
แท้จริง ดังนี้ 

 ๑.  กำรให้ตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เป็นแบบเลือกค ำตอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ถูก-ผิด และข้อสอบชนิดให้ผู้สอบสร้ำงค ำตอบ ได้แก่ เติมข้อควำมในช่องว่ำง ค ำตอนนั้นเป็นประโยค เป็น
ข้อควำม เป็นแผนภูมิ 

 ๒. กำรดูจำกผลงำน เช่น เรียงควำม รำยงำนกำรวิจัย บันทักประจ ำวัน รำยงำนกำรทดลอง บท
ละคร บทร้อยกรอง แฟ้มผลงำน เป็นต้น ผลงำนจะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้เรียน 
 ๓. ดูกำรปฏิบัติ โดยผู้สอนสำมำรถสังเกตกำรณ์น ำทักษะและควำมรู้ไปใช้โดยตรงในสถำนกำรณ์
ที่ให้ปฏิบัติจริง วิธีกำรนี้ถูกน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่มีระเบียบ ข้อบังคับ เช่น 
กำรร้องเพลง ดนตรี พลศึกษำ กำรโต้วำที กำรกล่ำวสุนทรพจน์ ละครเวที 



 ๑๓ 
 ๔. ดูกระบวนกำรวิธีกำรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรเรีนยนรู้กระบวนกำรคิดของผู้เรียน
มำกกว่ำที่จะดูผลงำน หรือปฏิบัติ ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรคิดที่ผู้เรียนใช้วิธีกำรที่พบว่ำครูผู้สอนใช้อยู่เป็น
ประจ ำในกระบวนกำรเรียนกำรสอน คือ กำรให้นักเรียนคิดดัง ๆ กำรตั้งค ำถำมให้นักเรียนตอบ โดยครูจะ
เป็นผู้สังเกตวิธีกำรคิดของผู้เรียนวิธีกำรเช่นนี้เป็นกระบวนกำรที่จะให้ข้อมูลเพ่ือกำรวินิจฉัย และเป็นข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเหมำะกับกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัย 
 จำกแนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถน ำมำ
พิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทักษะทำงภำษำได้ โดยกำรสังเกตผ่ำนพฤติกรรมกำรปฏิบัติ
ต่ำง ๆ เช่น กำรเล่ำเรื่อง กำรให้ค ำชี้แจง กำรเล่ำประสบกำรณ์ กำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ กำรปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่ม/บุคคล หำกผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรจำกกำรเรียน คือ ควำมรู้ ควำมคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภำษำ 
กำรใช้ภำษำ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือกำรประเมินที่เหมำะสม คือ กำรใช้ข้อสอบ ซึ่งอำจเป็นแบบ
เลือกตอบ หรือให้สร้ำงค ำตอบ 

 
การรายงานผลการประเมิน 

วิธีกำรรำยงำนผลกำรประเมิน มีหลำยลักษณะ ซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะผลกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร
ประเมิน วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จุดประสงค์ของกำรประเมินและผู้ใช้ข้อมูล ผลกำรประเมิน รูปแบบที่ใช้
โดยทั่วไปขณะนี้ คือ 

 กำรรำยงำนในรูปคะแนน ได้แก่ คะแนนร้อยละ  คะแนนรวม 
 ระดับผลกำรเรียน เป็นตัวอักษร ตัวเลข 
 มำตรวัดที่แสดงพัฒนำกำร / ควำมสำมำรถในลักษณะ Rubric 
 รำยงำนโดยเขียนบอกเล่ำ 
 กำรให้ข้อคิดเห็นโดยกำรเขียน 
 กำรรำยงำยด้วยวำจำ 
 

ข้อพึงปฏิบัติ 
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ คือ พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้

ที่ก ำหนด ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้สอนจ ำเป็นต้องวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วำงแผนกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรประเมินให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ำไปสู่กำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำสำมำรถประเมินได้จำกกำรรวบรวมข้อมูล
ผ่ำนกำรสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ของผู้เรียนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ ทั้งในขณะที่ผู้สอจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน ซึ่งถือว่ำอยู่ในบริบทที่ผู้สอนได้จัดหรือจ ำลองขึ้นมำและในขณะทีผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ในสภำพที่แท้จริง จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่ำง ๆ รอบตัว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนควำมสำมำรถที่
แท้จริงของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดีพร้อม ๆ กับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำ ผู้สอนสำมำรถ
ประเมินพัฒนำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่ต้องกำรปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนด้วย 

ท้ำยที่สุดใคร่ขอให้ผู้สอนได้น ำผลกำรประเมินมำใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงและพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงแท้จริง มิใช่กำรประเมินเพ่ือกำรตัดสินเพ่ือเลื่อนชั้นหรือเพ่ือกำรผ่ำนแต่ประกำรเดียว เพรำะหลักกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำผู้เรียนเป็นประเด็นหลัก 
 
 
 



 ๑๔ 
 
 
 
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 
การพัฒนาสื่อ 
 สื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อกลำงที่ท ำหน้ำที่กำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเนื้อหำ ประสบกำรณ์ 
แนวคิด ทักษะ และเจตคติระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน โดนเน้นบทบำทของผู้เรียนที่เป็นผู้กระท ำหรือใช้สื่อ 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร และควำมรู้สึกนึกคิดต่ำง ๆ บรรลุ              มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

 ควำมส ำคัญของกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกกำรเรียนกำรสอนเป็นกระบวนกำรสื่อสำร
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะ ควำมคิดเห็นตลอดจนเจตคติ ซึ่งอำจจะท ำได้หลำยวิธีและอำจใช้เครื่องมือ
ประกอบกำรสอนต่ำง ๆ อีกมำกมำย ดังนั้นกำรสอนโดยกำรบรรยำยหรือกำรใช้หนังสือเรียนเพียงเล่มเดียว 
ไม่สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุจุดหมำยตำมที่คำดหวังได้ เพรำะในสังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ข้อมูล
ข่ำวสำรควำมรู้ควำมสมัยใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรได้แผ่ขยำยกว้ำวขวำงอย่ำงไม่มีขอบเขตจ ำกัด 
จ ำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรำถของผู้เรียนอย่ำงเต็มที่ให้มีนิสัยใฝ่รู้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเอง โดยให้แหล่งควำมรู้ที่มีรูปแบบหลำกหลำย กล่ำวคือ กำรเรียนกำร
สอนจ ำเป็นต้องเลือกสรรสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกำสรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและมีควำม
รับผิดชอบที่จะสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง    

 
สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามลักษณะของสื่อที่น าไปใช้มี ๕ ประการ คือ 

 ๑.  สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ใช้ระบบกำรพิมพ์ เช่น หนังสือเรียน คู่มือ หนังสือเสริมประสบกำรณ์ 
ฯลฯ 

๒.  สื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นสื่อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น ของจริง หุ่นจ ำลอง แผนภูมิแผนที่ ตำรำง    สถิติ 
กรำฟ ฯลฯ 

๓. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นสื่อที่น ำเสนอด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ภำพเลื่อน(Slide) แถบ
เสียง แถบบันทึกภำพ สื่อประเภทอ่ืน ๆ อำทิ สื่อมัลติมีเดีย ฐำนข้อมูล  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

๔. สื่อกิจกรรม เป็นสื่อประเภทวิธีกำรที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ซึ่งต้องใช้กระบวนกำรคิด 
กำรปฏิบัติ กำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรู้ของผู้เรียน เช่น เกม   เพลง บทบำทสมมุติ 
แบบทดสอบ แผนกำรสอน ใบควำมรู้ ใบงำน ฯลฯ 

๕.  สื่อบริบท เป็นสื่อที่ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ สภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สวนวิทยำศำสตร์หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ บุคคล   ห้องสมุดชุมชน สังคม 
วัฒนธรรม เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 นอกจำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ผู้เรียนสำมำรถศึกษำควำมรู้ได้จำกภำษำที่ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน เช่น ในบ้ำน ในสถำนที่ต่ำง ๆ ภำษำที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้จำกกำรใช้อินเตอร์เน็ต 
โทรทัศน์ วิทยุ วำรสำร สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรแสวงหำควำมรู้จำกกำรไปทัศนศึกษำตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 
ด้วย 

 
แหล่งการเรียนรู้ 

 แหล่งกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 ห้องสมุด เป็นแหล่งกำรเรียนรู้และเป็นหัวใจส ำคัญของสถำนศึกษำที่ผู้เรียนจะใช้ในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ ใช้ในกำรอ่ำนเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ กำรจัดห้องวิชำกำรต่ำง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดหรือเป็นแหล่ง
กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ จะท ำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จำกำรเรียนและในปัจจุบันกำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำร

 



 ๑๕ 
ค้นคว้ำควำมรู้มีควำมส ำคัญมำกข้ึน สถำนศึกษำจ ำเป็นต้องพิจำรณำจัดไว้ให้เพียงพอ และอบรมให้มีกำร
ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ปกครอง และคนใจชุมชนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและภูมิ
ปัญญำทำงภำษำ ภำษำถ่ิน เพลงพ้ืนบ้ำน พิธีกำรต่ำง ๆ ครูภำษำไทยควรจัดท ำบัญชีรำยชื่อบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซึ่งสำมำรถเชิญมำให้ควำมรู้ในโรงเรียน 
 
 

อภิธานศัพท ์
 
กระบวนการเขียน 

กระบวนกำรเขียนเป็นกำรคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมควำมรู้ในกำรเขียน กระบวนกำรเขียน  มี  
๕  ขั้น  ดังนี้ 

๑. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียนบนพ้ืนฐำน
ของประสบกำรณ์ ก ำหนดรูปแบบกำรเขียน รวบรวมควำมคิดในกำรเขียน  อำจใช้วิธีกำรอ่ำนหนังสือ  
สนทนำ  จัดหมวดหมู่ควำมคิด  โดยเขียนเป็นแผนภำพควำมคิด จดบันทึกควำมคิดที่จะเขียนเป็นรูปหัวข้อ
เรื่องใหญ่  หัวข้อย่อย และรำยละเอียดคร่ำว ๆ  

๒. การยกร่างข้อเขียน เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและควำมคิดรูปแบบกำรเขียนแล้ว ให้น ำควำมคิด
มำเขียนตำมรูปแบบที่ก ำหนดเป็นกำรยกร่ำงข้อเขียน โดยค ำนึงถึงว่ำจะเขียนให้ใครอ่ำน  จะใช้ภำษำ
อย่ำงไรให้เหมำะสมกับเรื่องและเหมำะกับผู้อ่ืน จะเริ่มต้นเขียนอย่ำงไร มีหัวข้อเรื่องอย่ำงไร ล ำดับควำมคิด
อย่ำงไร  เชื่อมโยงควำมคิดอย่ำงไร 

๓. การปรับปรุงข้อเขียน เมื่อเขียนยกร่ำงแล้วอ่ำนทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพ่ิมเติมควำมคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภำษำ ส ำนวนโวหำร น ำไปให้เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนอ่ำน  น ำข้อเสนอแนะมำ
ปรับปรุงอีกครั้ง 

๔.  การบรรณาธิการกิจ  น ำข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมำตรวจทำนค ำผิด แก้ไขให้ถูกต้อง  แล้ว
อ่ำนตรวจทำนแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลำดทั้งภำษำ ควำมคิด และกำรเว้นวรรคตอน 

๕.  การเขียนให้สมบูรณ์   น ำเรื่องที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมำเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์    วำด
รูปประกอบ เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลำยมือที่สวยงำมเป็นระเบียบ เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทำนอีกครั้งให้
สมบูรณ์ก่อนจัดท ำรูปเล่ม 

 
กระบวนการคิด  

กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน เป็นกระบวนกำรคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง ผู้พูด 
ผู้อ่ำน และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์พ้ืนฐำนในกำรคิด บุคคลจะมี
ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง  วิเครำะห์  สังเครำะห์  และประเมินค่ำ  จะต้องมีควำมรู้
และประสบกำรณ์พ้ืนฐำนที่น ำมำช่วยในกำรคิดทั้งสิ้น  กำรสอนให้คิดควรให้ผู้เรียนรู้จักคัดเลือกข้อมูล  
ถ่ำยทอด รวบรวม และจ ำข้อมูลต่ำงๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถแปล
ควำมข้อมูลข่ำวสำร และสำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิง กำรเป็นผู้ฟัง ผู้พูด   ผู้อ่ำน และผู้เขียนที่ดี  จะต้องสอนให้
เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่ำวสำรที่ดีและเป็นนักคิดท่ีดีด้วย กระบวนกำรสอนภำษำจึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรและมีทักษะกำรคิด น ำข้อมูลข่ำวสำรที่ได้จำกกำรฟังและกำรอ่ำนน ำมำสู่กำรฝึกทักษะกำรคิด 
น ำกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน   มำสอนในรูปแบบ บูรณำกำรทักษะ ตัวอย่ำง เช่น กำรเขียนเป็น
กระบวนกำรคิดในกำรวิเครำะห์  กำรแยกแยะ กำรสังเครำะห์ กำรประเมินค่ำ กำรสร้ำงสรรค์ ผู้เขียนจะน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์สู่กำรคิดและแสดงออกตำมควำมคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่ำนและผู้ฟังเพ่ือรับรู้
ข่ำวสำรที่จะน ำมำวิเครำะห์และสำมำรถแสดงทรรศนะได้ 



 ๑๖ 
 
 
 

กระบวนการอ่าน 
กำรอ่ำนเป็นกระบวนกำรซึ่งผู้อ่ำนสร้ำงควำมหมำยหรือพัฒนำ กำรตีควำมระหว่ำงกำรอ่ำนผู้อ่ำน

จะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของกำรอ่ำน มีควำมรู้ทำงภำษำที่ใกล้เคียงกับภำษำที่ใช้ในหนังสือที่อ่ำน   
โดยใช้ประสบกำรณ์เดิมเป็นประสบกำรณ์ท ำควำมเข้ำใจกับเรื่องที่อ่ำน กระบวนกำรอ่ำนมีดังนี้ 

๑.  การเตรียมการอ่าน   ผู้อ่ำนจะต้องอ่ำนชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจำกสำรบัญเรื่อง  อ่ำนค ำน ำ ให้
ทรำบจุดมุ่งหมำยของหนังสือ ตั้งจุดประสงค์ของกำรอ่ำนจะอ่ำนเพื่อควำมเพลิดเพลินหรืออ่ำนเพื่อ หำ
ควำมรู้ วำงแผนกำรอ่ำนโดยอ่ำนหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่ำควำมยำกง่ำยอย่ำงไร หนังสือมีควำมยำกมำก
น้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่ำงไร เหมำะกับผู้อ่ำนประเภทใด  เดำควำมว่ำเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
เตรียมสมุด ดินสอ ส ำหรับจดบันทึกข้อควำมหรือเนื้อเรื่องท่ีส ำคัญขณะอ่ำน 

๒.  การอ่าน  ผู้อ่ำนจะอ่ำนหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพำะตอนที่ต้องกำรอ่ำน ขณะอ่ำนผู้อ่ำน
จะใช้ควำมรู้จำกกำรอ่ำนค ำ ควำมหมำยของค ำมำใช้ในกำรอ่ำน รวมทั้งกำรรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย กำรอ่ำน
เร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องได้ดีกว่ำผู้อ่ำนช้ำ ซึ่งจะสะกดค ำอ่ำนหรืออ่ำนย้อนไปย้อนมำ  ผู้อ่ำนจะ
ใช้บริบทหรือค ำแวดล้อมช่วยในกำรตีควำมหมำยของค ำเพ่ือท ำควำมเข้ำใจเรื่องที่อ่ำน 

๓. การแสดงความคิดเห็น  ผู้อ่ำนจะจดบันทึกข้อควำมที่มีควำมส ำคัญ  หรือเขียนแสดง   ควำม
คิดเห็น ตีควำมข้อควำมที่อ่ำน อ่ำนซ้ ำในตอนที่ไม่เข้ำใจเพ่ือท ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง    ขยำยควำมคิดจำก
กำรอ่ำน จับคู่กับเพ่ือนสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   ตั้งข้อสังเกตจำกเรื่องที่อ่ำน ถ้ำเป็นกำรอ่ำนบท
กลอนจะต้องอ่ำนท ำนองเสนำะดัง ๆ เพื่อฟังเสียงกำรอ่ำนและเกิดจินตนำกำร 

๔. การอ่านส ารวจ  ผู้อ่ำนจะอ่ำนซ้ ำโดยเลือกอ่ำนตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบค ำและภำษำที่ใช้ 
ส ำรวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่ำนกับหนังสือที่เคยอ่ำน ส ำรวจและเชื่อมโยงเหตุกำรณ์
ในเรื่องและกำรล ำดับเรื่อง  และส ำรวจค ำส ำคัญที่ใช้ในหนังสือ 

๕.  การขยายความคิด  ผู้อ่ำนจะสะท้อนควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน  บันทึกข้อคิดเห็น  คุณค่ำของ
เรื่อง  เชื่อมโยงเรื่องรำวในเรื่องกับชีวิตจริง ควำมรู้สึกจำกกำรอ่ำน  จัดท ำโครงงำนหลักกำรอ่ำน   เช่น วำด
ภำพ  เขียนบทละคร   เขียนบันทึกรำยงำนกำรอ่ำน  อ่ำนเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง อ่ำนเรื่อง
เพ่ิมเติม  เรื่องท่ีเกี่ยวโยงกับเรื่องที่อ่ำน  เพ่ือให้ได้ควำมรู้ที่ชัดเจนและกว้ำงขวำงข้ึน 

 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรเขียนโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และจินตนำกำรในกำรเขียน  
เช่น  กำรเขียนเรียงควำม  นิทำน  เรื่องสั้น  นวนิยำย  และบทร้อยกรอง กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ผู้เขียน
จะต้องมีควำมคิดดี  มีจินตนำกำรดี  มีคลังค ำอย่ำงหลำกหลำย สำมำรถน ำค ำมำใช้ในกำรเขียน  ต้องใช้
เทคนิคกำรเขียนและใช้ถ้อยค ำอย่ำงสละสลวย 
 
การดู 

กำรดูเป็นกำรรับสำรจำกสื่อภำพและเสียงและแสดงทรรศนะได้จำกกำรรับรู้สำร   ตีควำม  แปล
ควำม วิเครำะห์ และประเมินคุณค่ำสำรจำกสื่อ เช่น กำรดูโทรทัศน์ กำรดูคอมพิวเตอร์ กำรดูละคร กำรดู
ภำพยนตร์ กำรดูหนังสือกำร์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยค ำอ่ำนแทนเสียงพูด) ผู้ดูจะต้องรับรู้สำร จำกกำรดู
และน ำมำวิเครำะห์ ตีควำม และประเมินคุณค่ำของสำรที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้ หลักกำรพิจำรณำวรรณคดี
หรือกำรวิเครำะห์วรรณคดีเบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉำกที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล กิริยำท่ำทำง  
และกำรแสดงออกของตัวละครมีควำมสมจริงกับบทบำท โครงเรื่อง เพลง แสง  สี  เสียง  ที่ใช้ประกอบกำร
แสดงให้อำรมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุกำรณ์ที่จ ำลองสู่บทละคร  คุณค่ำทำง



 ๑๗ 
จริยธรรม  คุณธรรม  และคุณค่ำทำงสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม  ถ้ำเป็นกำรดูข่ำวและเหตุกำรณ์  
หรือกำรอภิปรำย  กำรใช้ควำมรู้หรือเรื่องที่เป็นสำรคดี  กำรโฆษณำทำงสื่อจะต้องพิจำรณำเนื้อหำสำระว่ำ
สมควรเชื่อถือได้หรือไม่ เป็นกำรโฆษณำชวนเชื่อหรือไม่ ควำมคิดส ำคัญและมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้มำก 
และกำรดูละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่ำวทำงโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับควำมสนุกสนำน  ต้องดูและ
วิเครำะห์ ประเมินค่ำ สำมำรถแสดงทรรศนะของตนได้อย่ำงมีเหตุผล 

 
การตีความ 

กำรตีควำมเป็นกำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้อ่ำนและกำรใช้บริบท ได้แก่ ค ำที่แวดล้อม
ข้อควำมท ำควำมเข้ำใจข้อควำมหรือก ำหนดควำมหมำยของค ำให้ถูกต้อง 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ควำมหมำยว่ำ กำรตีควำมหมำย ชี้หรือก ำหนด
ควำมหมำย ให้ควำมหมำยหรืออธิบำย ใช้หรือปรับให้เข้ำใจเจตนำ และควำมมุ่งหมำยเพ่ือควำมถูกต้อง 

 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ภำษำย่อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ ค ำค ำหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่ำงหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง
เขียนอีกอย่ำงหนึ่ง  ค ำว่ำ  ประเทศ  แต่เดิมเขียน ประเทษ ค ำว่ำ  ปักษ์ใต้  แต่เดิมเขียน ปักใต้ ในปัจจุบัน
เขียน ปักษ์ใต้  ค ำว่ำ  ลุ่มลึก  แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก  ภำษำจึงมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งควำมหมำยและกำร
เขียน  บำงครั้งค ำบำงค ำ เช่น ค ำว่ำ หล่อน เป็นค ำสรรพนำมแสดงถึงค ำพูด สรรพนำมบุรุษที่ ๓  ที่เป็นค ำ
สุภำพ  แต่เดี๋ยวนี้ค ำว่ำ หล่อน  มีควำมหมำยในเชิงดูแคลน เป็นต้น 

 
การสร้างสรรค์  

กำรสร้ำงสรรค์ คือ กำรรู้จักเลือกควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่มีอยู่เดิมมำเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำง
ควำมรู้  ควำมคิดใหม่  หรือสิ่ งแปลกใหม่ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเดิม บุคคลที่จะมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมคิดอิสระอยู่เสมอ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มอง
โลกในแง่ดี  คิดไตร่ตรอง ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่ำย ๆ กำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องกันกับควำมคิด กำร
พูด กำรเขียน และกำรกระท ำเชิงสร้ำงสรรค์  ซึ่งจะต้องมีกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์เป็นพื้นฐำน 

ควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์เป็นควำมคิดที่พัฒนำมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์เดิม  ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐำนของกำรพูด  กำรเขียน  และกำรกระท ำเชิงสร้ำงสรรค์  

กำรพูดและกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดงออกทำงภำษำที่ใช้ภำษำขัดเกลำให้ไพเรำะ 
งดงำม  เหมำะสม  ถูกต้องตำมเนื้อหำที่พูดและเขียน 

กำรกระท ำเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรกระท ำที่ไม่ซ้ ำแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจำกเดิม และ
เป็นประโยชน์ที่สูงขึ้น 

 
 

ข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลสำรสนเทศ หมำยถึง เรื่องรำว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สำมำรถสื่อควำมหมำย

ด้วยกำรพูดบอกเล่ำ  บันทึกเป็นเอกสำร รำยงำน หนังสือ แผนที่ แผนภำพ ภำพถ่ำย  บันทึกด้วยเสียงและ
ภำพ บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นกำรเก็บเรื่องรำวต่ำง ๆ บันทึกไว้เป็นหลักฐำนด้วยวิธีต่ำงๆ  

 
ความหมายของค า 

ค ำท่ีใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรมีควำมหมำยแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 



 ๑๘ 
๑.  ความหมายโดยตรง เป็นควำมหมำยที่ใช้พูดจำกันตรงตำมควำมหมำย ค ำหนึ่ง ๆ นั้น 

อำจมีควำมหมำยได้หลำยควำมหมำย เช่น ค ำว่ำ กำ อำจมีควำมหมำยถึง ภำชนะใส่น้ ำ หรืออำจหมำยถึง   
นกชนิดหนึ่ง   ตัวสีด ำ  ร้อง กำ กำ  เป็นควำมหมำยโดยตรง 

๒. ความหมายแฝง ค ำอำจมีควำมหมำยแฝงเพ่ิมจำกควำมหมำยโดยตรง มักเป็นควำมหมำย
เกี่ยวกับควำมรู้สึก  เช่น ค ำว่ำ ขี้เหนียว กับ ประหยัด   หมำยถึง ไม่ใช้จ่ำยอย่ำงสุรุ่ยสุร่ำย  เป็นควำมหมำย
ตรง แต่ควำมรู้สึกต่ำงกัน   ประหยัดเป็นสิ่งดี  แต่ข้ีเหนียวเป็นสิ่งไม่ดี   

๓. ความหมายในบริบท ค ำบำงค ำมีควำมหมำยตรง เมื่อร่วมกับค ำอ่ืนจะมีควำมหมำย เพ่ิมเติม
กว้ำงขึ้น หรือแคบลงได้ เช่น ค ำว่ำ ดี เด็กดี หมำยถึง ว่ำนอนสอนง่ำย เสียงดี  หมำยถึง ไพเรำะ ดินสอดี 
หมำยถึง เขียนได้ดี  สุขภำพดี หมำยถึง ไม่มีโรค  ควำมหมำยบริบทเป็นควำมหมำยเช่นเดียวกับควำมหมำย
แฝง 

 
คุณค่าของงานประพันธ์    

เมื่อผู้อ่ำนอ่ำนวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงำนประพันธ์ ให้เห็นคุณค่ำของงำน
ประพันธ์  ท ำให้ผู้อ่ำนอ่ำนอย่ำงสนุก  และได้รับประโยชน์จำกำรอ่ำนงำนประพันธ์  คุณค่ำของงำนประพันธ์
แบ่งได้เป็น  ๒  ประกำร คือ 

๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถ้ำอ่ำนบทร้อยกรองก็จะพิจำรณำกลวิธีกำรแต่ง กำรเลือกเฟ้น
ถ้อยค ำมำใช้ได้ไพเรำะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และให้ควำมสะเทือนอำรมณ์ ถ้ำเป็นบทร้อยแก้วประเภทสำร
คดี  รูปแบบกำรเขียนจะเหมำะสมกับเนื้อเรื่อง  วิธีกำรน ำเสนอน่ำสนใจ  เนื้อหำมีควำมถูกต้อง ใช้ภำษำ
สละสลวยชัดเจน กำรน ำเสนอมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ถ้ำเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ว่ำเรื่องสั้น นวนิยำย นิทำน จะมีแก่นเรื่อง โครงเรื่อง  ตัวละครมีควำมสัมพันธ์กัน กลวิธีกำรแต่ง
แปลกใหม่  น่ำสนใจ  ปมขัดแย้งในกำรแต่งสร้ำงควำมสะเทือนอำรมณ์  กำรใช้ถ้อยค ำสร้ำงภำพได้
ชัดเจน ค ำพูดในเรื่องเหมำะสมกับบุคลิกของ ตัวละครมีควำมคิดสร้ำงสรรค์เก่ียวกับชีวิตและสังคม 

๒. คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่ำทำงด้ำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ ชีวิตควำม
เป็นอยู่ของมนุษย์   และคุณค่ำทำงจริยธรรม  คุณค่ำด้ำนสังคม  เป็นคุณค่ำที่ผู้อ่ำนจะเข้ำใจชีวิตทั้งในโลก
ทัศน์และชีวทัศน์ เข้ำใจกำรด ำเนินชีวิตและเข้ำใจเพ่ือนมนุษย์ดีขึ้น เนื้อหำย่อมเกี่ยวข้องกับกำรช่วยจรรโลง
ใจแก่ผู้อ่ำน ช่วยพัฒนำสังคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่ำของชำติบ้ำนเมือง และสนับสนุนค่ำนิยมอันดีงำม 

 
 
 

โครงงาน 
โครงงำนเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยกำรค้นคว้ำ  ลงมือปฏิบัติจริง  

ในลักษณะของกำรส ำรวจ  ค้นคว้ำ  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น   ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล  น ำมำวิเครำะห์ 
ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหำข้องใจ ผู้เรียนจะน ำควำมรู้จำกชั้นเรียนมำบูรณำกำรในกำรแก้ปัญหำ ค้นหำค ำตอบ 
เป็นกระบวนกำรค้นพบน ำไปสู่กำรเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะกำรจัดกำร   
ผู้สอนจะเข้ำใจผู้เรียน  เห็นรูปแบบกำรเรียนรู้  กำรคิด วิธีกำรท ำงำนของผู้เรียน  จำกกำรสังเกตกำรท ำงำน
ของผู้เรียน 

กำรเรียนแบบโครงงำนเป็นกำรเรียนแบบศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรหนึ่ ง แต่ เป็นกำรศึกษำ          
ค้นคว้ำที่ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรแก้ปัญหำ เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  
สรุปเรื่องรำวอย่ำงมีกฎเกณฑ์ ท ำงำนอย่ำงมีระบบ กำรเรียนแบบโครงงำนไม่ใช่กำรศึกษำค้นคว้ำจัดท ำ
รำยงำนเพียงอย่ำงเดียว  ต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและมีกำรสรุปผล 

 
 



 ๑๙ 
 
 
 
 

ทักษะการสื่อสาร   
ทักษะกำรสื่อสำร ได้แก่ ทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือของกำร

ส่งสำรและกำรรับสำร  กำรส่งสำร ได้แก่ กำรส่งควำมรู้ ควำมเชื่อ ควำมคิด ควำมรู้สึกด้วยกำรพูด และกำร
เขียน  ส่วนกำรรับสำร  ได้แก่  กำรรับควำมรู้ ควำมเชื่อ  ควำมคิด  ด้วยกำรอ่ำนและกำรฟัง กำรฝึกทักษะ
กำรสื่อสำรจึงเป็นกำรฝึกทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน  ให้สำมำรถรับสำรและส่งสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

 
ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชำติของภำษำเป็นคุณสมบัติของภำษำที่ส ำคัญ  มีคุณสมบัติพอสรุปได้  คือ ประการ ที่หนึ่ง 
ทุกภำษำจะประกอบด้วยเสียงและควำมหมำย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในกำรใช้  อย่ำงเป็นระบบ   
ประการที่สอง ภำษำมีพลังในกำรงอกงำมมิรู้สิ้นสุด หมำยถึง มนุษย์สำมำรถใช้ภำษำ สื่อควำมหมำยได้โดย
ไม่สิ้นสุด ประการที่สาม ภำษำเป็นเรื่องของกำรใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติร่วมกัน และมีกำรรับรู้
สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจตรงกัน ประการที่สี่    ภำษำสำมำรถใช้ภำษำพูดในกำร
ติดต่อสื่อสำร ไม่จ ำกัดเพศของผู้ส่งสำร ไม่ว่ำหญิง ชำย เด็ก ผู้ใหญ่ สำมำรถผลัดกันในกำรส่งสำรและรับสำร
ได้ ประการที่ห้า ภำษำพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน อดีตและอนำคต  ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  ประการที่
หก  ภำษำเป็นเครื่องมือกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและวิชำควำมรู้นำนำประกำร  ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 

 
แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นควำมคิดส ำคัญในกำรผูกเรื่องให้  ด ำเนิน
เรื่องไปตำมแนวคิด หรือเป็นควำมคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  
เป็นสำรที่ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่ำน  เช่น  ควำมดีย่อมชนะควำมชั่ว  ท ำดีได้ดีท ำชั่วได้ชั่ว    ควำมยุติธรรมท ำให้
โลกสันติสุข  คนเรำพ้นควำมตำยไปไม่ได้   เป็นต้น  ฉะนั้นแนวคิดเป็นสำรที่ผู้เขียนต้องกำรส่งให้ผู้อ่ืนทรำบ  
เช่น  ควำมดี  ควำมยุติธรรม  ควำมรัก  เป็นต้น 

 
บริบท 

บริบท เป็ น ค ำที่ แ วดล้ อมข้ อควำมที่ อ่ ำน  ผู้ อ่ ำนจะใช้ ค วำมรู้ สึ กและประสบกำรณ์                     
มำก ำหนดควำมหมำยหรือควำมเข้ำใจ  โดยน ำค ำแวดล้อมมำช่วยประกอบควำมรู้และประสบกำรณ์  เพ่ือท ำ 
ควำมเข้ำใจหรือควำมหมำยของค ำ 

 
พลังของภาษา   

ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสำมำรถเรียนรู้ภำษำเพ่ือกำร ด ำรงชีวิต 
เป็นเครื่องมือของกำรสื่อสำรและสำมำรถพัฒนำภำษำของตนได้   ภำษำช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออก
ของควำมคิดด้วยกำรพูด กำรเขียน และกำรกระท ำซึ่งเป็นผลจำกกำรคิด ถ้ำไม่มีภำษำ   คนจะคิดไม่ได้ ถ้ำ
คนมีภำษำน้อย มีค ำศัพท์น้อย ควำมคิดของคนก็จะแคบไม่กว้ำงไกล คนที่ใช้ภำษำได้ดีจะมีควำมคิดดีด้วย 
คนจะใช้ควำมคิดและแสดงออกทำงควำมคิดเป็นภำษำ ซึ่งส่งผลไปสู่ กำรกระท ำ ผลของกำรกระท ำส่งผล
ไปสู่ควำมคิด ซึ่งเป็นพลังของภำษำ ภำษำจึงมีบทบำทส ำคัญ  ต่อมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์พัฒนำควำมคิด ช่วย
ด ำรงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข     มีไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกันด้วยกำรใช้ภำษำ



 ๒๐ 
ติดต่อสื่อสำรกัน ช่วยให้คนปฏิบัติตนตำมกฎเกณฑ์ของสังคม ภำษำช่วยให้มนุษย์เกิดกำรพัฒนำ ใช้
ภำษำในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกำรอภิปรำยโต้แย้ง เพ่ือน ำไปสู่ผลสรุป  มนุษย์ใช้ภำษำในกำรเรียนรู้ จด
บันทึกควำมรู้  แสวงหำควำมรู้  และช่วยจรรโลงใจ  ด้วยกำรอ่ำนบทกลอน ร้องเพลง ภำษำยังมีพลังในตัว
ของมันเอง เพรำะภำพย่อมประกอบด้วยเสียงและควำมหมำย กำรใช้ภำษำใช้ถ้อยค ำท ำให้เกิดควำมรู้สึกต่อ
ผู้รับสำร ให้เกิดควำมจงเกลียดจงชังหรือเกิด ควำมชื่นชอบ  ควำมรักย่อมเกิดจำกภำษำทั้งสิ้น  ที่น ำไปสู่
ผลสรุปที่มีประสิทธิภำพ 
 
 
ภาษาถิ่น 

ภำษำถิ่นเป็นภำษำพ้ืนเมืองหรือภำษำที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภำษำดั้งเดิมของชำวพ้ืนบ้ำนที่ใช้
พูดจำกันในหมู่เหล่ำของตน   บำงครั้งจะใช้ค ำที่มีควำมหมำยต่ำงกันไปเฉพำะถิ่น   บำงครั้งค ำที่ใช้พูดจำกัน
เป็นค ำเดียว ควำมหมำยต่ำงกันแล้วยังใช้ส ำเนียงที่ต่ำงกัน จึงมีค ำกล่ำวที่ว่ำ “ส ำเนียงบอกภำษำ” ส ำเนียง
จะบอกว่ำเป็นภำษำอะไร และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด อย่ำงไรก็ตำมภำษำถ่ินในประเทศไทยไม่ว่ำจะเป็นภำษำถ่ิน
เหนือ ถิ่นอีสำน ถิ่นใต้ สำมำรถสื่อสำรเข้ำใจกันได้ เพียงแต่ส ำเนียงแตกต่ำงกันไปเท่ำนั้น 

 
 

ภาษาไทยมาตรฐาน  
ภำษำไทยมำตรฐำนหรือบำงทีเรียกว่ำ ภำษำไทยกลำงหรือภำษำรำชกำร เป็นภำษำที่ใช้  สื่อสำร

กันทั่วประเทศและเป็นภำษำที่ ใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้คนไทยสำมำรถใช้ภำษำรำชกำรในกำร
ติดต่อสื่อสำรสร้ำงควำมเป็นชำติไทย  ภำษำไทยมำตรฐำนก็คือภำษำที่ใช้กันในเมืองหลวง ที่ใช้ติดต่อกันทั้ง
ประเทศ มีค ำและส ำเนียงภำษำที่เป็นมำตรฐำน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดค ำได้ตำมมำตรฐำนของภำษำไทย 
ภำษำกลำงหรือภำษำไทยมำตรฐำนมีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น วรรณคดีมีกำรถ่ำยทอดกัน
มำเป็นวรรณคดีประจ ำชำติจะใช้ภำษำที่เป็นภำษำไทยมำตรฐำนในกำรสร้ำงสรรค์งำนประพันธ์  ท ำให้
วรรณคดีเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำภำษำไทยมำตรฐำนได้ 

 
 

ภาษาพูดกับภาษาเขียน 
ภำษำพูดเป็นภำษำที่ ใช้ พูดจำกัน  ไม่ เป็นแบบแผนภำษำ ไม่ พิถี พิถัน ในกำรใช้  แต่ ใช้            

สื่อสำรกันได้ดี  สร้ำงควำมรู้สึกที่เป็นกันเอง  ใช้ในหมู่เพ่ือนฝูง  ในครอบครัว และติดต่อสื่อสำรกันอย่ำงไม่
เป็นทำงกำร กำรใช้ภำษำพูดจะใช้ภำษำที่เป็นกันเองและสุภำพ ขณะเดียวกันก็ค ำนึงว่ำพูดกับบุคคลที่มี
ฐำนะต่ำงกัน กำรใช้ถ้อยค ำก็ต่ำงกันไปด้วย ไม่ค ำนึงถึงหลักภำษำหรือระเบียบแบบแผนกำรใช้ภำษำมำกนัก 

ส่วนภำษำเขียนเป็นภำษำที่ใช้เคร่งครัดต่อกำรใช้ถ้อยค ำ  และค ำนึงถึงหลักภำษำ  เพ่ือใช้ในกำร
สื่อสำรให้ถูกต้องและใช้ในกำรเขียนมำกกว่ำพูด ต้องใช้ถ้อยค ำที่สุภำพ เขียนให้เป็นประโยค  เลือกใช้
ถ้อยค ำที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในกำรสื่อสำร  เป็นภำษำที่ใช้ในพิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น  กำรกล่ำวรำยงำน  
กล่ำวปรำศรัย  กล่ำวสดุดี  กำรประชุมอภิปรำย  กำรปำฐกถำ  จะระมัดระวังกำรใช้ค ำที่ไม่จ ำเป็นหรือ ค ำ
ฟุ่มเฟือย  หรือกำรเล่นค ำจนกลำยเป็นกำรพูดหรือเขียนเล่นๆ 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Wisdom) บำงครั้งเรียกว่ำ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน เป็นกระบวนทัศน์ 
(Paradigm)   ของคนในท้องถิ่นที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับคน คนกับธรรมชำติ เพ่ือควำมอยู่รอด แต่
คนในท้องถิ่นจะสร้ำงควำมรู้จำกประสบกำรณ์และจำกกำรปฏิบัติ  เป็นควำมรู้ ควำมคิด ที่น ำมำใช้ใน



 ๒๑ 
ท้องถิ่นของตนเพ่ือกำรด ำรงชีวิตที่เหมำะสมและสอดคล้องกับธรรมชำติ ผู้รู้จึงกลำยเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน
ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับภำษำ ยำรักษำโรคและกำรด ำเนินชีวิตในหมู่บ้ำนอย่ำงสงบสุข 

 
 
 
 

ภูมิปัญญาทางภาษา 
ภูมปิัญญำทำงภำษำเป็นควำมรู้ทำงภำษำ  วรรณกรรมท้องถิ่น บทเพลง สุภำษิต ค ำพังเพยในแต่

ละท้องถิ่น ที่ได้ใช้ภำษำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่ำง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทำงสังคมที่ ต่ำงกัน 
โดยน ำภูมิปัญญำทำงภำษำในกำรสั่งสอนอบรมพิธีกำรต่ำง ๆ กำรบันเทิงหรือกำรละเล่น  มีกำรแต่งเป็นค ำ
ประพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ  ทั้งนิทำน  นิทำนปรัมปรำ ต ำนำน  บทเพลง  บทร้องเล่น บทเห่กล่อม บทสวด
ต่ำง ๆ  บทท ำขวัญ  เพ่ือประโยชน์ทำงสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ ำถิ่น 

 
ระดับภาษา   

ภำษำเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภำษำให้ถูกต้องกับสถำนกำรณ์และโอกำสที่ใช้ภำษำ  
บุคคลและประชุมชน กำรใช้ภำษำจึงแบ่งออกเป็นระดับของกำรใช้ภำษำได้หลำยรูปแบบ     ต ำรำแต่ละ
เล่มจะแบ่งระดับภำษำแตกต่ำงกันตำมลักษณะของสัมพันธภำพของบุคคลและสถำนกำรณ์  

กำรแบ่งระดับภำษำประมวลได้ดังนี้ 
๑.  กำรแบ่งระดับภำษำท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

๑.๑ ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำรหรือภำษำที่เป็นแบบแผน เช่น กำรใช้ภำษำในกำรประชุม  ในกำร
กล่ำวสุนทรพจน ์เป็นต้น  

๑.๒ ภำษำที่ไม่เป็นทำงกำรหรือภำษำที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น กำรใช้ภำษำในกำรสนทนำ 
กำรใช้ภำษำในกำรเขียนจดหมำยถึงผู้คุ้นเคย กำรใช้ภำษำในกำรเล่ำเรื่องหรือประสบกำรณ์ เป็นต้น 

๒. กำรแบ่งระดับภำษำท่ีเป็นพิธีกำรกับระดับภำษำท่ีไม่เป็นพิธีกำร กำรแบ่งภำษำแบบนี้เป็นกำร
แบ่งภำษำตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลเป็นระดับ ดังนี้  

 
๒.๑   ภำษำระดับพิธีกำร  เป็นภำษำแบบแผน 
๒.๒   ภำษำระดับกึ่งพิธีกำร  เป็นภำษำก่ึงแบบแผน 
๒.๓   ภำษำระดับที่ไม่เป็นพิธีกำร  เป็นภำษำไม่เป็นแบบแผน 

๓. กำรแบ่งระดับภำษำตำมสภำพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภำษำในระดับย่อยเป็น ๕ ระดับ คือ 
๓.๑   ภำษำระดับพิธีกำร  เช่น  กำรกล่ำวปรำศรัย กำรกล่ำวเปิดงำน 
๓.๒   ภำษำระดับทำงกำร  เช่น  กำรรำยงำน กำรอภิปรำย  
๓.๓   ภำษำระดับกึ่งทำงกำร  เช่น  กำรประชุมอภิปรำย กำรปำฐกถำ  
๓.๔   ภำษำระดับกำรสนทนำ  เช่น  กำรสนทนำกับบุคคลอย่ำงเป็นทำงกำร 
๓.๕   ภำษำระดับกันเอง  เช่น  กำรสนทนำพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว  
 
 

วิจารณญาณ 
วิจำรณญำณ หมำยถึง กำรใช้ควำมรู้ ควำมคิด ท ำควำมเข้ำใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงมีเหตุผล กำร

มีวิจำรณญำณต้องอำศัยประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำตัดสินสำรด้วยควำมรอบคอบ และอย่ำงชำญฉลำดเป็นเหตุ
เป็นผล 
 



 ๒๒ 
 
 
 
 


