หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปนกรอบและทิ ศทางในการจัดการเรียน
การสอนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  เ รี ย นระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาป ท ี ่ ๑ ถึ งชั้นประถมศึกษาปที่
๖ ใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โดยพิ จ ารณาตาม หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
มีองคประกอบ ดังตอไปนี้
- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู
- คุณภาพผูเรียน
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสรางรายวิชา
- สื่อ/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู
คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิด ประโยชนต อการจั ด
การเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณะผูจัดทำ
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๑

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
วิสัยทัศน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง พัฒนาทักษะสื่อสารอยางสมวัย เรียนรูวัฒนธรรมการใชภาษาไทยที่ดีงาม สรางเจตคติที่ดีในการเรียน
วิ ช าภาษาไทย ชี ้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค าของภาษาไทย และการใช ภ าษาไทยให ถ ู ก ต อ งตามหลั ก การใช ภ าษา
เพื่ออนุรักษภาษาไทยอันเปนสมบัติของชาติ

พันธกิจ
๑. สงเสริมจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
๒. สงเสริมและพัฒนาทักษะการอ านและการเขียนพร อมทั้ งพัฒนาการใชภ าษาให ถูกต องตาม
หลักการใชภาษาไทย
๓. สงเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภายใตมารยาทในการสื่อสารและคุณธรรม
๔. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย
๕. สงเสริมใหผูเรียนตระหนักและเห็นคุณคาในการธำรงอนุรักษภาษาไทย อันเปนสมบัติของชาติ

เปาประสงค
๑. ผูเรียนมีทักษะในการอานและการเขียนอยูในเกณฑที่ดีตามความสามารถดานการเรียนภาษา
ในระดับชวงชั้น โดยสอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ผูเรียนใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการเขียนและการใชภาษา มีทักษะการสื่อสารในการอาน
การเขียน การฟง การดู และการพูดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะภายใตมารยาทในการสื่อสารและคุณธรรม
อันดีงาม
๓. ผูเรียนเห็นคุณคาและตระหนักในการอนุรักษภาษาไทย พรอมทั้งใชภาษาในการพัฒนาตนเอง
และเปนสื่อในการสรางสัมพันธอันดีตอผูอื่น เพื่อการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน การใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ทีม่ ีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

๒
๒. ความสามารถในการคิ ด เป น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห การคิ ด สั งเคราะห การคิ ด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก ป  ญ หา เป น ความสามารถในการแก ป  ญ หาและอุ ป สรรคต า ง ๆ
ที ่ เ ผชิ ญ ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสมบนพื ้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข อ มู ล สารสนเทศ เข า ใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง
เหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปน
ไทยและรักษทองถิ่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทำงาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๓

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็ น
คุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๑. อ า นออกเสี ย งคำ คำคล อ งจอง ข อ ความ เรื ่ อ งสั ้ น ๆ และบทร อ ยกรองง า ย ๆ ได ถ ู ก ต อ ง
คลองแคลว เขาใจความหมายของคำและขอความที่อาน ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ คาดคะเน
เหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำอธิบายจากเรื่องที่อานได เขาใจความหมาย
ของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสืออยางสม่ำเสมอ และมีมารยาทในการอาน
๒. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน เขียนจดหมายลา
ครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
๓. เลารายละเอียดและบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรูสึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารเลาประสบการณและพูดแนะนำ หรือพูดเชิญชวนใหผูอื่นปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟง ดู และพูด

๔
๔. สะกดคำและเขาใจความหมายของคำ ความแตกตางของคำและพยางค หนาที่ของคำในประโยค
มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคำ แตงประโยคงาย ๆ แตงคำคลองจอง แตงคำขวัญ
และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
๕. เข า ใจและสามารถสรุ ป ข อ คิ ด ที ่ ไ ด จ ากการอ า นวรรณคดี แ ละวรรณกรรมเพื ่ อ นำไปใช ใ น
ชีวิตประจำวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปนวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น รองบทรองเลนสำหรับเด็กในทองถิ่น ทองจำบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจได

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของคำ ประโยค ขอความ สำนวนโวหาร จากเรื่องที่อาน เขาใจคำแนะนำ
คำอธิบายในคูมือตาง ๆ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสำคัญของเรื่องที่อานและนำ
ความรูความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตไดมีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน และ
เห็นคุณคาสิ่งที่อาน
๒. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคำแตงประโยคและ
เขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคำชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน
๓. พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู เลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดู
ตั้งคำถาม ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟงและดู รวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงและดูโฆษณาอยางมี
เหตุผล พูดตามลำดับขั้นตอนเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู
การสนทนา และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
๔. สะกดคำและเขาใจความหมายของคำ สำนวน คำพังเพยและสุภาษิต รูและเขาใจชนิดและหนาที่
ของคำในประโยค ชนิดของประโยค และคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย ใชคำราชาศัพทและคำสุภาพได
อยางเหมาะสม แตงประโยค แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพยยานี ๑๑
๕. เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพื้นบานของ
ทองถิ่น นำขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไปประยุกตใชในชีวิตจริง และทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดได

๕

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดำเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงคำ คำคลองจอง และ
ขอความสั้น ๆ
๒. บอกความหมายของคำ และขอความ
ที่อาน

๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน

๖. อานหนังสือตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อาน
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณสำคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน

๘. มีมารยาท ในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและบอกความหมาย
ของคำ คำคลองจอง และขอความที่ประกอบดวย
คำพื้นฐาน คือคำที่ใชในชีวิตประจำวัน ไมนอยกวา
๖๐๐ คำ รวมทั้งคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
- นิทาน
- เรื่องสั้นๆ
- บทรองเลนและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอื่น
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
 การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ประกอบดวย
- เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัย
และแสดงอันตราย
 มารยาทในการอาน เชน

๖
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๒

๑. อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความ
และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคำและขอความที่
อาน

๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจาก
เรื่องที่อาน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อาน
๖. อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อาน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คำสั่งหรือขอแนะนำ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทำลายหนังสือ
 การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ
คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ
ที่ประกอบดวยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไมนอย
กวา ๘๐๐ คำ รวมทั้งคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต
- คำที่มี รร
- คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไมออกเสียง
 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
- นิทาน
- เรื่องเลาสั้น ๆ
- บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คำสั่งหรือขอแนะนำ
- การใชสถานที่สาธารณะ
- คำแนะนำการใชเครื่องใชที่จำเปนในบานและ
ในโรงเรียน

๗
ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด
๘. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทำลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่ผูอื่น
กำลังอานอยู
๑. อานออกเสียงคำ ขอความ เรื่องสั้นๆ และ  การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว
คำ คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ
๒. อธิบายความหมายของคำและขอความที่ ที่ประกอบดวยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไมนอย
อาน
กวา ๑,๒๐๐ คำ รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คำที่มีตัวการันต
- คำที่มี รร
- คำที่มีพยัญชนะและสระไมออกเสียง
- คำพอง
- คำพิเศษอื่น ๆ เชน คำที่ใช ฑ ฤ 
๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น
๔. ลำดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณ - เรื่องเลาสั้นๆ
จากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
- บทเพลงและบทรอยกรอง
๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ - บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
นำไปใชในชีวิตประจำวัน
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจำวันในทองถิ่น
และชุมชน
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อาน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม  การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คำสั่งหรือขอแนะนำ
คำสั่งหรือขอแนะนำ
- คำแนะนำตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน
- ประกาศ ปายโฆษณา และคำขวัญ

๘
ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๘. อธิบายความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอาน

๑. อานออกเสียงบทรอยแกว
และบทรอยกรองไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และสำนวนจากเรื่องที่อาน

๓. อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนด
และตอบคำถามจากเรื่องที่อาน
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน
๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๘. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
 มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทำลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกำลังอาน
 การอานออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
- คำที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำประสม
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคที่มีสำนวนเปนคำพังเพย สุภาษิต
ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน
 การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ
 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเลาจากประสบการณ
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
 มารยาทในการอาน

๙
ชั้น
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงบทรอยแกว
และบทรอยกรองไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และขอความที่เปนการบรรยาย
และการพรรณนา
๓. อธิบายความหมายโดยนัย
จากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย

๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๕. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อานเพื่อนำไปใชในการดำเนินชีวิต

๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง
ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม

๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๘. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ขอความที่เปนการบรรยายและพรรณนา
- ขอความที่มีความหมายโดยนัย
 การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ
 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ
และปฏิบัติตาม เชน
- การใชพจนานุกรม
- การใชวัสดุอุปกรณ
- การอานฉลากยา
- คูมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน
- ขาวสารทางราชการ
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
 มารยาทในการอาน

๑๐
ชั้น
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงบทรอยแกว
และบทรอยกรองไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และขอความที่เปนโวหาร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกว และบทรอยกรอง ประกอบดวย
- คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
- คำที่มีอักษรนำ
- คำที่มีตัวการันต
- คำที่มาจากภาษาตางประเทศ
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- วัน เดือน ปแบบไทย
- ขอความที่เปนโวหารตาง ๆ
- สำนวนเปรียบเทียบ
 การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ

๓. อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลาย
โดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๕. อธิบายการนำความรูและความคิด
จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา
ในการดำเนินชีวิต

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
- เรื่องสั้น ๆ
- นิทานและเพลงพื้นบาน
- บทความ
- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโนมนาว
- บทโฆษณา
- ขาว และเหตุการณสำคัญ
 การอานเร็ว
 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ
และปฏิบัติตาม
- การใชพจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม
- ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และการใช
สถานที่สาธารณะในชุมชนและทองถิ่น

๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง
ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม

๑๑
ชั้น

ตัวชี้วัด
๗. อธิบายความหมายของขอมูล
จากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
และกราฟ
๘. อานหนังสือตามความสนใจ
และอธิบายคุณคาที่ไดรับ
๙. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
และกราฟ
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน
 มารยาทในการอาน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารดวยคำและประโยคงายๆ

๓. มีมารยาทในการเขียน

ป.๒

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร
- คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
- คำพื้นฐานในบทเรียน
- คำคลองจอง
- ประโยคงายๆ
 มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ
 การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
 มารยาทในการเขียน เชน

๑๒
ชั้น

ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทำใหผูอื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยาง  การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ
ชัดเจน
ของคน สัตว สิ่งของ สถานที่
๓. เขียนบันทึกประจำวัน
 การเขียนบันทึกประจำวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
 การเขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ
ภาพและหัวขอที่กำหนด
๖. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทำใหผูอื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน
 การเขียนสื่อสาร เชน
และเหมาะสม
- คำขวัญ
- คำแนะนำ
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
 การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
ไปพัฒนางานเขียน
๔. เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ
 การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ จดหมาย
คำสอน
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
 การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

๑๓
ชั้น

ป.๕

ตัวชี้วัด
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
จากการศึกษาคนควา
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน
และเหมาะสม

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
๔. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

๕. เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
๖. เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
ไดตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการตาง ๆ

ป.๖

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน
และเหมาะสม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควา
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 มารยาทในการเขียน
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร เชน
- คำขวัญ
- คำอวยพร
- คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน
 การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน
 การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย
 การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
 การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
 การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 มารยาทในการเขียน
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร เชน
- คำขวัญ
- คำอวยพร
- ประกาศ

๑๔
ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด
 การเขียนเรียงความ
 การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท
คำปราศรัย สุนทรพจน รายงาน ระเบียบ คำสั่ง
๖. เขียนจดหมายสวนตัว
 การเขียนจดหมายสวนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
๗. กรอกแบบรายการตาง ๆ
 การกรอกแบบรายการ
- แบบคำรองตาง ๆ
- ใบสมัครศึกษาตอ
- แบบฝากสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
๙. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน

๑๕

สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ฟงคำแนะนำ คำสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตาม
๒. ตอบคำถามและเลาเรื่องที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู

๔. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค

๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การฟงและปฏิบัติตามคำแนะนำ
คำสั่งงายๆ
 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและ
ความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสำหรับเด็ก
- นิทาน
- การตูน
- เรื่องขบขัน
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน
- การแนะนำตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคำขอบคุณ
- การกลาวคำขอโทษ
 มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ

๑๖
ชั้น

ป.๒

ตัวชี้วัด

๑. ฟงคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซอน
และปฏิบัติตาม
๒. เลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟงและดู
๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ใชน้ำเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกำลังพูด
 การฟงและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซอน

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสำหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน
- รายการสำหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
- เพลง
๖. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน
- การแนะนำตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคำขอบคุณ
- การกลาวคำขอโทษ
- การพูดขอรองในโอกาสตาง ๆ
- การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน
๗. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
 มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น

๑๗
ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ำเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกำลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอาย
หรือเสียหาย
๑. เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
และดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและ
๒. บอกสาระสำคัญจากการฟงและการดู
ความบันเทิง เชน
๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
- เรื่องเลาและสารคดีสำหรับเด็ก
เรื่องที่ฟงและดู
- นิทาน การตูน เรื่องขบขัน
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
- รายการสำหรับเด็ก
จากเรื่องที่ฟงและดู
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจำวัน
- เพลง
๕. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค  การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน
- การแนะนำตนเอง
- การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน
- การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ดานตาง ๆ เชน การรักษาความสะอาดของ
รางกาย
- การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน
- การพูดในโอกาสตาง ๆ เชน การพูดขอรอง
การพูดทักทาย การกลาวขอบคุณและขอโทษ
การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

 มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน โห ฮา หาว

๑๘
ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด

๑. จำแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟงและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟงและดู
๓. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู

๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา
จากการฟง การดู และการสนทนา

ป.๕

๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ำเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกำลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย
 การจำแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟงและดู ในชีวิตประจำวัน
 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตาง ๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความสั้นๆ
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น
 การรายงาน เชน
- การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ
 มารยาทในการฟง การดู และการพูด
 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตาง ๆ เชน

๑๙
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง
และดูอยางมีเหตุผล

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการสนทนา

ป.๖

๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๑. พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงค
ของเรื่องที่ฟงและดู
๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง
และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการสนทนา
๕. พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล
และนาเชื่อถือ

๖. มีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- เรื่องเลา
- บทความ
- ขาวและเหตุการณประจำวัน
- โฆษณา
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส
 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง
และดูในชีวิตประจำวัน
 การรายงาน เชน
- การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ
 มารยาทในการฟง การดู และการพูด
 การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงค
ของเรื่องที่ฟงและดูจากสื่อตาง ๆ ไดแก
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดู
สื่อโฆษณา
 การรายงาน เชน
- การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลำดับเหตุการณ
 การพูดโนมนาวในสถานการณตาง ๆ เชน
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงคดานตาง ๆ
- การโตวาที
 มารยาทในการฟง การดู และการพูด

๒๐

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
และเลขไทย
 เลขไทย
๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  การสะกดคำ การแจกลูก และการอาน เปนคำ
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
 การผันคำ
 ความหมายของคำ
๓. เรียบเรียงคำเปนประโยคงาย ๆ
 การแตงประโยค
๔. ตอคำคลองจองงายๆ
 คำคลองจอง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
และเลขไทย
 เลขไทย
๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  การสะกดคำ การแจกลูก และการอาน เปนคำ
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา
และไมตรงตามมาตรา
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
 คำที่มีตัวการันต
 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
 คำที่มีอักษรนำ
 คำที่มีความหมายตรงขามกัน
 คำที่มี รร
 ความหมายของคำ
๓. เรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนา  การแตงประโยค
ของการสื่อสาร
 การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ
๔. บอกลักษณะคำคลองจอง
 คำคลองจอง
๕. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น  ภาษาไทยมาตรฐาน
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
 ภาษาถิ่น

๒๑
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย
ของคำ

๓. ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

๔. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ
๕. แตงประโยคงายๆ

๖. แตงคำคลองจองและคำขวัญ

ป.๔

๗. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำ
ในบริบทตางๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การสะกดคำ การแจกลูก และการอาน เปนคำ
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรง
ตามมาตรา
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
 คำที่มีอักษรนำ
 คำที่ประวิสรรชนีย และ
คำที่ไมประวิสรรชนีย
 คำที่มี ฤ 
 คำที่ใช บัน บรร
 คำที่ใช รร
 คำที่มีตัวการันต
 ความหมายของคำ
 ชนิดของคำ ไดแก
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
 การใชพจนานุกรม
 การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร ไดแก
- ประโยคบอกเลา
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคำถาม
- ประโยคขอรอง
- ประโยคคำสั่ง
 คำคลองจอง
 คำขวัญ
 ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น
 คำในแม ก กา
 มาตราตัวสะกด
 การผันอักษร

๒๒
ชั้น

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 คำเปนคำตาย
 คำพอง
๒. ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค
 ชนิดของคำ ไดแก
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
- คำวิเศษณ
๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ
 การใชพจนานุกรม
๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา
 ประโยคสามัญ
- สวนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ สวน
- ประโยค ๓ สวน
๕. แตงบทรอยกรองและคำขวัญ
 กลอนสี่
 คำขวัญ
๖. บอกความหมายของสำนวน
 สำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา  ภาษาไทยมาตรฐาน
ถิ่นได
 ภาษาถิ่น
๑. ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค
 ชนิดของคำ ไดแก
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทาน
๒. จำแนกสวนประกอบของประโยค
 ประโยคและสวนประกอบของประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา  ภาษาไทยมาตรฐาน
ถิ่น
 ภาษาถิ่น
๔. ใชคำราชาศัพท
 คำราชาศัพท
๕. บอกคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย
 คำที่มาจากภาษาตางประเทศ
๖. แตงบทรอยกรอง
 กาพยยานี ๑๑
๗. ใชสำนวนไดถูกตอง
 สำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต
๑. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำ
 ชนิดของคำ
ในประโยค
- คำนาม
- คำสรรพนาม

๒๓
ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล
๓. รวบรวมและบอกความหมายของคำ
ภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค

๕. แตงบทรอยกรอง
๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบสำนวน
ที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- คำกริยา
- คำวิเศษณ
- คำบุพบท
- คำเชื่อม
- คำอุทาน
 คำราชาศัพท
 ระดับภาษา
 ภาษาถิ่น
 คำที่มาจากภาษาตางประเทศ
 กลุมคำหรือวลี
 ประโยคสามัญ
 ประโยครวม
 ประโยคซอน
 กลอนสุภาพ
 สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต

๒๔
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการ
ฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
สำหรับเด็ก

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
สำหรับเด็ก เชน
- นิทาน
- เรื่องสั้นงาย ๆ
- ปริศนาคำทาย
- บทรองเลน
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
๒. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
 บทอาขยานและบทรอยกรอง
และบทรอยกรองตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอาน
 วรรณกรรมรอยแกว รอยกรองสำหรับเด็ก
หรือ การฟงวรรณกรรมสำหรับเด็ก
- นิทาน
เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคำทาย
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
๒. รองบทรองเลนสำหรับเด็กในทองถิ่น  บทรองเลนที่มีคุณคา
- บทรองเลนในทองถิ่น
- บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย
๓. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
และบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กำหนด
ตามความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม  วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบาน
เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน
- นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น

๒๕
ชั้น

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
๒. รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็ก
เพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาคำทาย
- บทรอยกรอง
- เพลงพื้นบาน
- เพลงกลอมเด็ก
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียน
และตามความสนใจ
๔. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและ  บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ - บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบาน
 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
หรือนิทานคติธรรม
- นิทานพื้นบาน
๒. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อ
- นิทานคติธรรม
นำไปใชในชีวิตจริง
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และ
ตามความสนใจ
๓. รองเพลงพื้นบาน
 เพลงพื้นบาน
๔. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
และบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กำหนด
ตามความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
ที่อาน
- นิทานพื้นบาน
๒. ระบุความรูและขอคิดจากการอาน
- นิทานคติธรรม
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
- เพลงพื้นบาน
นำไปใชในชีวิตจริง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน และ
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
ตามความสนใจ
วรรณกรรม
๔. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ
- บทอาขยานตามที่กำหนด
สนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี
 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
หรือวรรณกรรมที่อาน
- นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและทองถิ่นอื่น

๒๖
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเอง
และนิทานพื้นบานของทองถิ่นอื่น
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อานและนำไป ประยุกตใช
ในชีวิตจริง
๔. ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
และบทรอยกรองที่มีคุณคา
ตามความสนใจ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
และตามความสนใจ
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กำหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ

๒๗

โครงสรางหลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ท ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ท ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ท ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ท ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ท ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ท ๑๖๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาไทย ๒

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาไทย ๓

๒๐๐ ชั่วโมง

๕ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาไทย ๔

๑๖๐ ชั่วโมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาไทย ๕

๑๖๐ ชั่วโมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

ภาษาไทย ๖

๑๖๐ ชัว่ โมง

๔ ชั่วโมง/สัปดาห

๒๘

คำอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย

๒๙
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคำ คำคลองจอง และขอความสั้นๆ บอกความหมายของคำและขอความ ตอบคำถาม
เล าเรื ่ องยอ คาดคะเนเหตุ การณ เลื อกอ านหนั งสือตามความสนใจอย างสม่ำเสมอ นำเสนอเรื ่ องที ่อาน
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการอาน ฝก
คัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารดวยคำและประโยคงายๆ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะในการฟง ฟงคำแนะนำ คำสั่งงายๆและปฏิบัติตาม ตอบคำถาม เลาเรื่อง พูดแสดงความ
คิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค เนนมารยาทในการฟง การดูและ
การพูด
ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
เรียบเรียงคำเปนประโยคงายๆ ตอคำคลองจองงายๆ
บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสำหรับเด็ก ฝกทองจำบท
อาขยานตามที ่ ก ำหนดและบทร อ ยกรองตามความสนใจ โดยใช ก ระบวนการอ า น กระบวนการเขี ย น
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิด การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคำถาม
ตอบคำถาม ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
รวม ๕ มาตรฐาน ๒๒ ตัวชี้วัด

๓๐
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงาย ๆ อธิบายความหมายของคำและ
ขอความที่อาน ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย
และปฏิบัติตามคำสั่งหรือขอแนะนำ มีมารยาทในการอาน
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องสั้น ๆ
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง ฟงคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม เลาเรื่อง บอกสาระสำคัญของเรื่ อง
ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาท
ในการฟง การดูและการพูด
ฝกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
เรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะคำคลองจอง เลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ฝ กจั บ ใจความสำคั ญจากเรื ่ อ ง ระบุ ข อคิ ด ที ่ ไ ด จ ากการอ านหรื อ การฟ งวรรณกรรมสำหรั บ เด็ ก
เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน รองบทรองเลนสำหรับเด็กในทองถิ่น ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบท
รอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู
กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ
อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั ้ งคำถาม ตอบคำถาม ใช ทั กษะการฟ ง การดู และการพู ด พู ด แสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค าของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๑
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
รวม ๕ มาตรฐาน ๒๗ ตัวชี้วัด

๓๒
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงคำ ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ อธิบายความหมายของคำและ
ขอความที่อาน ตั้งคำถาม ตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรู ขอคิดจาก
เรื่องที่อาน เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน เลือกอานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่
อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือขอแนะนำ อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ
แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอาน
ฝ ก คั ด ลายมื อ ด ว ยตั ว บรรจงเต็ ม บรรทั ด เขี ย นบรรยาย เขี ย นบั น ทึ ก ประจำวั น เขี ย นเรื ่ อ งตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด เลารายละเอียด บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดง
ความคิดเห็น ความรูสึก พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝ กเขี ย นตามหลั กการเขี ย น เขี ย นสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุ ช นิ ด หน าที ่ ของคำ
ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ แตงประโยคงายๆ แตงคำคลองจองและคำขวัญ เลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน รูจักเพลงพื้นบาน เพลงกลอม
เด็ก เพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน ทองจำบทอาขยาน
ตามที ่ ก ำหนดและบทร อ ยกรองที ่ ม ี ค ุ ณ ค า ตามความสนใจ โดยใช ก ระบวนการอ า น กระบวนการเขี ย น
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสื่อความ กระบวนการ
แก ป  ญหา การฝ กปฏิ บ ั ต ิ อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั ้ งคำถาม ตอบคำถาม ใช ทั กษะการฟ ง การดู และการพูด
พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเ กิดประโยชนโดยใชหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๓
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
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
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๑ ตัวชี้วัด

๓๔
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจาก
เรื่องที่อาน อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อาน แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่
อาน เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ำเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน มีมารยาทในการอาน ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช
พัฒนางานเขียน เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา เขียนบันทึกและเขี ยน
รายงานจากการศึกษาคนควา เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด จำแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นเรื่องที่ฟงและดู พูดสรุปจากการ
ฟงและดู พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดูพูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนา
มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด ฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำใน
บริบทตาง ๆ ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ แตงประโยคได
ถูกตองตามหลักภาษา แตงบทรอยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวน เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได
ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรมอธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนำไปใชในชีวิตจริงรอง
เพลงพื้นบานทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการ
อาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุป
ความ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ
อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั ้ ง คำถาม ตอบคำถาม ใช ท ั ก ษะการฟ ง การดู แ ละการพู ด พู ด แสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของ
การอนุรักษภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๕
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑,
ท ๒.๑ ป.๔/๑,
ท ๓.๑ ป.๔/๑,
ท ๔.๑ ป.๔/๑,
ท ๕.๑ ป.๔/๑,
รวม ๕ มาตรฐาน

ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
๓๓ ตัวชี้วัด

ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔

ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,

ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖
ป.๔/๖, ป.๔/๗

๓๖
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและขอความที่เปน
การบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็น วิเคราะห แสดงความ
คิดเห็น อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
มีมารยาทในการอาน
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
แผนภาพความคิด เขียนยอความ เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน
ฝ ก ทั ก ษะการฟ ง การดู แ ละการพู ด พู ด แสดงความรู  ความคิ ด เห็ น และความรู  ส ึ ก ตั ้ ง คำถาม
ตอบคำถาม วิเคราะหความ พูดรายงาน มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ระบุชนิดและหนาที่ ของคำในประโยค จำแนกสวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่น ใชคำราชาศัพท บอกคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย แตงบท
รอยกรอง ใชสำนวนไดถูกตอง
สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน ระบุความรู ขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหา
ความรู กระบวนการกลุ  ม กระบวนการคิด วิ เ คราะหและสรุป ความ กระบวนการคิ ด อยางมีว ิจ ารณญาณ
กระบวนการสื ่อความ กระบวนการแกป ญหา การฝ กปฏิ บั ติ อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั ้ งคำถาม ตอบคำถาม
ใชทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณค าของ
การอนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๗
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑,
ท ๒.๑ ป.๕/๑,
ท ๓.๑ ป.๕/๑,
ท ๔.๑ ป.๕/๑,
ท ๕.๑ ป.๕/๑,
รวม ๕ มาตรฐาน

ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
๓๓ ตัวชี้วัด

๓๘
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคำ ประโยคและขอความที่เปน
โวหาร อานเรื่องสั้น ๆ อยางหลากหลาย แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน วิเคราะหและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนำไปใชในการดำเนินชีวิต อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ และ
ปฏิบัติตาม อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและกราฟ เลือกอานหนังสือตาม
ความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ มีมารยาทในการอาน
ฝกคัดลายมือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ เขียนยอ
ความจากเรื่องอาน เขียนจดสวนตัว กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
มีมารยาทในการเขียน
ฝกทักษะการฟง การดูและการพูด พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู
ตั ้ งคำถามและตอบคำถามเชิ งเหตุ ผ ลจากเรื ่ องที ่ ฟ งและดู วิ เ คราะห ความน าเชื ่ อถื อจากเรื ่ องที ่ ฟ ง และ
ดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดูและการสนทนา
พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
ฝกวิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและ
บอกความหมายของคำภาษาต างประเทศที ่ใชในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แตงบทรอยกรอง
วิเคราะหเปรียบเทียบสำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต
ฝกแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทาน
พื้นบานของทองถิ่นอื่น อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ทองจำบทอาขยานตามที่ กำหนดและบทร อย โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขีย น กระบวนการ
แสวงหาความรู  กระบวนการกลุ  ม กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห และสรุ ป ความ กระบวนการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ กระบวนการสื่อความ กระบวนการแกปญหา กระบวนการสังเกต กระบวนกรแยกขอเท็จจริง
กระบวนการคนควา กระบวนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร กระบวนการใชทักษะทางภาษา การฝกปฏิบัติ
อธิ บ าย บั น ทึ ก การตั ้ ง คำถาม ตอบคำถาม ใช ท ั ก ษะการฟ ง การดู แ ละการพู ด พู ด แสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของการ
อนุรักษภาษาไทย และตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

๓๙
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓,
รวม ๕ มาตรฐาน ๓๔ ตัวชี้วัด

ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘,
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘,
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ป.๖/๔

๔๐

โครงสรางรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๔๑

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
หนวย
ที่
๑

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
หลักภาษาไทย ท ๔.๑ ป. ๑/๑
เตรียมพรอม

๒

สระ -า

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

๓

สระ - 

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

๔

สระ -ู

๕

สระ เ-

๖

สระ แ-

๗

สระ โ-

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

ชื่อหนวย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
ตัวอักษรเปนเครื่องหมายที่ใชแทนเสียง
ตัวอักษรไทยมีพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต และเลขไทย ซึ่งพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกตใชประสมคำ
ใหมีความหมาย
สระ -า ออกเสียง อา เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางหลังพยัญชนะตน คำที่ใช
สื่อสารในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสม
ดวยสระ -า
คำสระ - ออกเสียง อี เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางบนพยัญชนะตน คำที่ใช
สื่อสารในชีวิตประจำวันมีคำที่ประสม
ดวยสระ - 
สระ -ู ออกเสียง อู เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางลางพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสมดวย สระ -ู
สระ เ- ออกเสียง เอ เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางหนาพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสมดวยสระ เสระ แ- ออกเสียง แอ เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางหนาพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ แสระ โ- ออกเสียง โอ เปนสระเสียงยาว
เขียนไวขางหนาพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ โ-

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๕
๒

๕

๒

๕

๒

๔

๒

๕

๒

๕

๒

๕

๒

๔๒
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๘ สระ -อ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

๙

สระ -ุ

๑๐

สระ - 

๑๑

สระ - ึ

๑๒

สระ ไ- ไม
มลาย

๑๓

สระ ใ- ไมมวน ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

๑๔

สระ –ื

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

๑๕

สระ –ำ

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
สระ -อ ออกเสียง ออ เปนสระเสียงยาว
๕
๒
เขียนไวขางหลังพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ -อ
สระ -ุ ออกเสียง อุ เปนสระเสียงสั้น
๕
๒
เขียนไวขางลางพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวย สระ -ุ
สระ - ิ ออกเสียง อิ เปนสระเสียงสั้น
๕
๒
เขียนไวขางบนพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ - ิ
สระ - ึ ออกเสียง อึ เปนสระเสียงสั้น
๔
๒
เขียนไวขางบนพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ - ึ
สระ ไ- ออกเสียง ไอ ซึ่งมีเสียงเหมือน
๔
๒
เสียง อะ ที่มี ย สะกด เปนสระเสียงสั้น
เขียนไวขางหนาพยัญชนะตน คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมดวยสระ ไสระ ใ- ออกเสียงเหมือน สระ ไ๔
๒
เปนสระเสียงสั้น เขียนไวขางหนา
พยัญชนะตน คำที่ประสมดวยสระ ใที่ใชในชีวิตประจำวันมี ๒๐ คำ
สระ - ื ออกเสียง อือ เปนสระเสียงยาว
๔
๒
เขียนไวขางบนพยัญชนะตน คำที่ประสม
ดวยเสียง อือ แตไมมีตัวสะกด
จะใชรูป - ือ คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ - ื และ - ือ
สระ –ำ ออกเสียง อำ ซึ่งมีเสียง
๔
๒
เหมือนเสียง อะ ที่มี ม สะกด เปนสระ
เสียงสั้น คำที่ใชในชีวิตประจำวันมีคำที่
ประสมดวยสระ -ำ
สาระสำคัญ

๔๓
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๖ สระ เ-า

๑๗

สระ เ−ีย

๑๘

สระ เ-ือ

๑๙

สระ - ัว

๒๐

สระ - ะ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

สาระสำคัญ

สระ เ-า ออกเสียง เอา ซึ่งมีเสียง
เหมือนเสียง อะ ที่มี ว สะกด เปนสระ
เสียงสั้น เขียน เ- ไวขางหนาพยัญชนะ
ตน และเขียน -า ไวขางหลังพยัญชนะ
ตน
คำที่ใชในชีวิตประจำวัน มี
คำที่ประสมดวยสระ เ-า
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ เ−ีย ออกเสียง เอีย
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เปนสระเสียงยาว เขียน เ- ไวขางหนา
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
พยัญชนะตน เขียน −ี ไวขางบน
พยัญชนะตน และเขียน -ย ไวขางหลัง
พยัญชนะตน คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ เ−ีย
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ เ-ือ ออกเสียง เอือ
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เปนสระเสียงยาว เขียน เ- ไวขางหนา
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
พยัญชนะตน เขียน - ื ไวขางบน
พยัญชนะตน และเขียน -อ ไวขางหลัง
พยัญชนะตน คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ เ-ือ
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ - ัว ออกเสียง อัว เปนสระเสียงยาว
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เขียน -ั ไวขางบนพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน -ว ไวขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ใชในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสม
ดวยสระ - ัว
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ -ะ ออกเสียง อะ เปนสระเสียงสั้น
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เขียนไวขางหลังพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
คำที่ประสมดวยเสียง อะ ถามีตัวสะกด
จะใชรูป -ั เขียนไวขางบนพยัญชนะตน
คำที่ใชในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสม
ดวยสระ -ะ และ -ั

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๕

๒

๔๔
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๒๑ สระ เ - ะ

๒๒

สระ แ-ะ

๒๓

สระ เ-าะ

๒๔

สระ โ-ะ

๒๕

สระ เ-อะ

มาตรฐานการเรียนรู/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ เ-ะ ออกเสียง เอะ เปนสระเสียงสั้น
๔
๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เขียน เ- ไวขางหนาพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน - ะ ไวขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ประสมดวยเสียง เอะ ถามีตัวสะกด
จะใชรูป เ -็ คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ เ-ะ และ เ -็
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ แ-ะ ออกเสียง แอะ เปนสระเสียง
๔
๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สั้น เขียน แ- ไวขางหนาพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน - ะ ไวขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ประสมดวยเสียง แอะ ถามีตัวสะกด
จะใชรูป แ -็ คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ แ - ะ และ แ -็
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ เ-าะ ออกเสียง เอาะ เปนสระเสียง
๔
๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สั้น เขียน เ- ไวขางหนาพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน -าะ ไว ขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ใชในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสม
ดวยสระ เ-าะ
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ โ-ะ ออกเสียง โอะ เปนสระเสียงสั้น
๔
๑
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ เขียน โ- ไวขางหนาพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน -ะ ไว ขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ประสมดวยเสียง โอะ ถามีตัวสะกด
จะไมปรากฏรูปสระ คำที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสมดวยสระ โะ
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สระ เ-อะ ออกเสียง เออะ เปนสระเสียง
๔
๑
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ สั้น เขียน เ- ไวขางหนาพยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
และเขียน -อะ ไวขางหลังพยัญชนะตน
คำที่ใชในชีวิตประจำวัน มีคำที่ประสม
ดวยสระ เ- อะ

๔๕
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๒๖ สระ เ-อ

๒๗

มาตรา ก กา

๒๘

มาตรา กง

๒๙

มาตรา กม

๓๐

มาตรา เกย

๓๑

มาตรา เกอว

๓๒

มาตรา กน

๓๓

มาตรา กก

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

สาระสำคัญ
สระ เ-อ ออกเสียง เออ เปนสระเสียง
ยาว คำที่ประสมดวยเสียง เออ ถาไมมี
ตัวสะกด จะใชรูป เ-อ ถามี ย สะกด
จะใชรูป เ-ย ถามีตัวสะกดอื่น ๆ
จะใชรูป เ- ิ คำที่ใชในชีวิตประจำวัน
มีคำที่ประสมดวยสระ เ-อ เ-ย และ เ- ิ
คำที่ไมมีตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำใน
มาตรา ก กา

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๕
๒

๕

๒

คำที่มี ง เปนตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำ
ในมาตรา กง

๕

๒

คำที่มี ม เปนตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำ
ในมาตรา กม

๕

๒

คำที่มี ย เปนตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำ
ในมาตรา เกย

๔

๑

คำที่มี ว เปนตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำ
ในมาตรา เกอว

๔

๑

คำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง น
ทุกคำ ไมวาจะใช น ณ ญ ร ล ฬ เปน
ตัวสะกด จัดเปนคำในมาตรา กน
คำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง ก
ทุกคำ ไมวาจะใช ก ข ค ฆ เปนตัวสะกด
จัดเปนคำในมาตรา กก

๕

๒

๕

๒

๔๖
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๓๔ มาตรา กบ

๓๕

๓๖

๓๗
๓๘

๓๙

๔๐

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ท ๔.๑ ป. ๑/๒

สาระสำคัญ

คำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง บ
ทุกคำ ไมวาจะใช บ ป พ ฟ ภ เปน
ตัวสะกด จัดเปนคำในมาตรา กบ
มาตรา กด
คำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนเสียง ด
ทุกคำ ไมวาจะใช ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ
ต ถ ท ธ ศ ษ ส เปนตัวสะกดจัดเปนคำ
ในมาตรา กด
อักษรควบและ ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ ๑. คำอักษรควบมีพยัญชนะตน ๒ ตัว
อักษรนำ
ท ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ ที่ออกเสียงพรอมกัน
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
๒. คำอักษรนำมีพยัญชนะตน ๒ ตัว
ออกเสียงเหมือนมี ห นำ
บางคำออกเสียงครั้งเดียว
บางคำออกเสียงสองครั้ง
การผันคำ
ท ๑.๑ ป. ๑/๑
การผันคำใชเสียงและรูปวรรณยุกต ทำ
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
ใหเสียงและความหมายของคำเปลี่ยนไป
คำคลองจอง ท ๑.๑ ป. ๑/๑
คำคลองจองที่ไมมีตัวสะกด จะตองมี
ท ๔.๑ ป. ๑/๒
เสียงสระเหมือนกัน สวนคำคลองจองที่มี
ตัวสะกดตองมีเสียงสระและเสียง
ตัวสะกดเหมือนกัน
การแตง
ท ๑.๑ ป. ๑/๑
ประโยคจะมีคำตั้งแต ๒ คำ
ประโยค
ท ๒.๑ ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ ขึ้นไป และบอกใหทราบวา ใคร ทำอะไร
ท ๔.๑ ป. ๑/๓
หรือเปนอยางไร
การฟง การดู ท ๓.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, ทักษะการฟง การดู และการพูดเปน
และการพูด
ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, พื้นฐานการใชภาษาที่สำคัญ นำไปสู
ป. ๑/๕
การพัฒนาการอาน และการเขียน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๕
๒

๔

๑

๔

๑

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๕

๒

๔๗
หนวย
ที่

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
วรรณคดี
ท ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒, การอานและการฟงวรรณคดี
และวรรณกรรม
ป. ๑/๓, ป. ๑/๔, วรรณกรรมรอยแกว และรอยกรอง
๔๑ เจาเนื้อออนเอย
ป. ๑/๕, ป. ๑/๖, สำหรับเด็กทำใหไดขอคิดที่นำมา
ป. ๑/๗, ป. ๑/๘ ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
มาเลนกันไหม
ของเธอของฉัน ท ๕.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒
ฝนตก
แดดออก
เรารักเมืองไทย
ตั้งไขลม
ตมไขกิน
แมวเหมียว
กระตายกับเตา
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป
ชื่อหนวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๐
๖

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๔๘

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวย
ที่
๑

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
หลักภาษาไทย ท ๔.๑ ป. ๒/๑
ตัวอักษรไทย

๒

มาตรา ก กา

ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ท ๔.๑ ป. ๒/๒

๓

มาตรา กง

ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ท ๔.๑ ป. ๒/๒

๔

มาตรา กม

ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ท ๔.๑ ป. ๒/๒

๕

มาตรา เกย

ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ท ๔.๑ ป. ๒/๒

๖

มาตรา เกอว

ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ท ๔.๑ ป. ๒/๒

ชื่อหนวย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
ตัวอักษรไทยประกอบดวย พยัญชนะ
สระ วรรณยุกต และเลขไทย ซึ่งสามารถ
นำมาประกอบเปนคำ เพื่อใชใน
การสื่อสาร
มาตรา ก กา เปนคำที่ไมมีตัวสะกด
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำ
ไปใชในชีวิตประจำวันได
มาตรา กง เปนคำที่มี ง เปนตัวสะกด
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำ
ไปใชในชีวิตประจำวันได
มาตรา กม เปนคำที่มี ม เปนตัวสะกด
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำ
ไปใชในชีวิตประจำวันได
มาตรา เกย เปนคำที่มี ย เปนตัวสะกด
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำ
ไปใชในชีวิตประจำวันได
มาตรา เกอว เปนคำที่มี ว
เปนตัวสะกด การอาน การเขียน
และรูความหมายของคำที่ถูกตอง
ทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๗
๓

๖

๒

๖

๒

๖

๒

๖

๒

๖

๒

๔๙
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๗ มาตรา กก

๘

มาตรา กด

๙

มาตรา กน

๑๐

มาตรา กบ

๑๑

การผันอักษร

มาตรฐานการเรียนรู/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ มาตรา กก เปนคำที่มี ก ข ค ฆ
๖
๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
เปนตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ก สะกด
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตองทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ มาตรา กด เปนคำที่มีพยัญชนะ
๖
๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ที่เปนตัวสะกดไดหลายตัว ซึ่งออกเสียง
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
เหมือน ด สะกด การอาน การเขียน
และรูความหมายของคำที่ถูกตอง
ทำใหสามารถนำคำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ มาตรา กน เปนคำที่มี น ญ ณ ร ล ฬ
๖
๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
เปนตัวสะกด ออกเสียงเหมือน น สะกด
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตองทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ มาตรา กบ เปนคำที่มี บ ป พ ฟ ภ
๖
๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
เปนตัวสะกด ออกเสียงเหมือน บ สะกด
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตองทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ การผันอักษร เปนการเปลี่ยนเสียง
๖
๒
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
คำตาง ๆ ตามเสียงวรรณยุกต
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
ใหไดคำใหมที่มีความหมาย
แตกตางจากคำเดิม การเขาใจอักษรสูง
อักษรกลาง และอักษรต่ำ จะทำให
ผันอักษรไดถูกตองและสามารถ
นำคำไปใชในชีวิตประจำวันได

๕๐
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๒ คำที่มี
พยัญชนะ
ควบกล้ำ

๑๓

๑๔

มาตรฐานการเรียนรู/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำเปนคำ
๗
๓
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ที่มีพยัญชนะตน ๒ ตัว ประสมสระ
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
ตัวเดียวกัน พยัญชนะที่มาควบคือ ร ล ว
บางคำออกเสียงพยัญชนะตน ๒ ตัว
กล้ำกัน บางคำออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตัวแรก และบางคำ
ออกเสียง ทร เปนเสียง ซ
การอาน การเขียน และรูความหมาย
ของคำที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำ
ไปใชในชีวิตประจำวันได
คำที่มีอักษรนำ ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ คำที่มีอักษรนำ เปนคำที่มีพยัญชนะตน
๗
๓
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน พยัญชนะตน
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
ตัวแรก จะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง
สวนพยัญชนะตัวที่สองจะเปนอักษรต่ำ
บางคำออกเสียงพยางคเดียว
บางคำออกเสียง ๒ พยางค โดยพยางค
แรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง สวนพยางค
หลังออกเสียงเหมือนมี ห นำ การอาน
การเขียน และรูความหมายของคำที่
ถูกตองทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
๗
คำที่มีตัว
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ คำที่มีตัวการันต เปนคำที่มีไมทัณฑฆาต
๓
การันต
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
( – ) กำกับอยูบนพยัญชนะที่ไมตองการ
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
ออกเสียง ตัวการันตมีทั้งพยัญชนะ
ตัวเดียว พยัญชนะ ๒ ตัว พยัญชนะ
และสระ การอานจะไมอานออกเสียง
พยัญชนะและสระนั้น การเขียน และรู
ความหมายของคำที่ถูกตองทำให
สามารถนำคำไปใชในชีวิตประจำวันได

๕๑
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๕ คำที่มี รร

๑๖

คำที่มี
พยัญชนะ
และสระที่ไม
ออกเสียง

๑๗

คำที่มี
ความหมาย
ตรงขามกัน

๑๘

คำคลองจอง

๑๙

ภาษาไทย
มาตรฐาน
และภาษาถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ คำที่มี รร อานออกเสียงเหมือน
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
พยัญชนะตน ประสมสระ อะ ถาคำนั้น
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
ไมมีตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนมี น
เปนตัวสะกด แตถาคำนั้นมีตัวสะกด
จะออกเสียงตามเสียงตัวสะกดของคำ
การเขียน และรูความหมายของคำ
ที่ถูกตอง ทำใหสามารถนำคำไปใช
ในชีวิตประจำวันได
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒ คำบางคำมีพยัญชนะและสระ
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
ที่ไมออกเสียง บางคำไมออกเสียง ร
ซึ่งเปนตัวสะกดตัวที่สอง
บางคำไมออกเสียง ห
บางคำไมออกเสียงสระ −ิ หรือสระ −ุ
ซึ่งประสมอยูกับตัวสะกด
ท ๔.๑ ป. ๒/๒
คำในภาษาไทยมีคำที่มีความหมาย
ตรงขามกัน ใชเปรียบเทียบเพื่อสื่อ
ความหมายใหชัดเจน การเขาใจ
ความหมายของคำ ทำใหสามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดถูกตอง
ท ๑.๑ ป. ๒/๑
คำคลองจองเปนคำที่มีเสียงสระ
ท ๒.๑ ป. ๒/๑
และเสียงตัวสะกดเหมือนกัน
ท ๔.๑ ป. ๒/๔
ทำใหภาษาไทยมีความไพเราะ
และจดจำไดงาย
ท ๔.๑ ป. ๒/๕
ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ใช
ติดตอสื่อสารกันทั่วไป สวนภาษาถิ่น
เปนภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกันภายใน
ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง การเรียนรู
ภาษาถิ่นทำใหเขาใจการสื่อสาร
ของคนกลุมตาง ๆ และเลือกใชภาษา

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๗
๓

๗

๓

๗

๓

๗

๓

๗

๓

๕๒
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๒๐ การเขียน

๒๑

การฟง การดู
และการพูด

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป. ๒/๒, ป. ๒/,
ป. ๒/๔
ท ๔.๑ ป. ๒/๓

สาระสำคัญ

๑. การแตงประโยคไดตรงตาม
จุดประสงคจะทำใหการสื่อสารชัดเจน
๒. การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณเปนการเขียนเรื่องราว
ที่เกิดจากการกระทำ หรือไดพบเห็นมา
ดวยตนเอง ถายทอดใหผูอื่นรับรู
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซึ่งกันและกัน
๓. การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ
ทำใหมีความคิดสรางสรรค
๔. การมีมารยาทในการเขียน จะทำให
งานเขียนมีคุณภาพเปนที่ชื่นชมของผูที่
ไดอานงานเขียนนั้น
ท ๓.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, ๑. การฟงคำแนะนำหรือคำสั่ง
ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, อยางตั้งใจและคิดตามจะทำใหเขาใจ
ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, และสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง
ป. ๒/๗
๒. การฟงและดูเรื่องราวตาง ๆ
อยางตั้งใจจะทำใหสามารถ
จับใจความของเรื่องได สามารถนำไป
ถายทอดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกไดอยางถูกตอง
๓. การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ตองเลือกใชถอยคำและแสดงกิริยา
ทาทางใหเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล
๔. การมีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ทำให
ผูอื่นชื่นชม และการสื่อสารประสบ
ความสำเร็จ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๓
๖

๓๐

๑๒

๕๓
หนวย
ที่

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
วรรณคดี
ท ๑.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, การอานและการฟงวรรณคดีและ
และวรรณกรรม
ป. ๒/๓, ป. ๒/๔, วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
๒๒ ดอกสรอย
ป. ๒/๕, ป. ๒/๖, สำหรับเด็กทำใหไดขอคิดที่นำมา
แสนงาม
ป. ๒/๗, ป. ๒/๘ ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
นิทานอานใหม ท ๕.๑ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒
รื่นรสสักวา
ไกแจแซเสียง
ภาพวาด
ของสีเทียน
ยาย กะ ตา
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป
ชื่อหนวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓๒
๑๔

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๕๔

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวย
ที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
หลักภาษาไทย ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
สระไทย
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ใชประสมคำ ท ๔.๑ ป. ๓/๑
มาตรา ก กา ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ไมมีตัวสะกด ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑
มาตรา กง กม ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
เกย เกอว
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ตัวสะกด
ท ๔.๑ ป. ๓/๑
กำหนดเสียง
มาตรา กก กด ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
กน กบ
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ตัวสะกด
ท ๔.๑ ป. ๓/๑
หลายตัว
วรรณยุกต
ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
สนุกกับ
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
การผันอักษร ท ๔.๑ ป. ๓/๑
ชื่อหนวย

ควบกล้ำ
คำที่มี ร ล ว

ท ๑.๑ ป. ๓/๒,ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
สระใชประสมกับพยัญชนะ และ
วรรณยุกต ใหเปนคำที่มีความหมาย
เพื่อใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน
คำที่ไมมีตัวสะกดทุกคำ จัดเปนคำ
ในมาตรา ก กา

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘
๓

๗

๒

คำในมาตรา กง กม เกย และเกอว
มีตัวสะกดตรงตามเสียงเพียงตัวเดียว

๘

๓

คำในมาตรา กก กด กน และกบ
เปนคำที่มีตัวสะกดหลายตัว
ซึ่งออกเสียงเหมือนกัน

๘

๓

วรรณยุกตเปนระดับสูงต่ำของเสียง
ที่ปรากฏในพยางคหรือคำ
วรรณยุกตมี ๔ รูป ๕ เสียง
เมื่อนำวรรณยุกตเขียนบนพยัญชนะตน
ของคำ จะทำใหเสียงและความหมาย
ของคำเปลี่ยนไป
พยัญชนะควบกล้ำ จะควบกับ ร ล หรือ
ว บางคำออกสียงพยัญชนะตนทั้ง ๒ ตัว
พรอมกัน บางคำออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตนตัวแรก และบางคำ
ออกเสียง ทร เปนเสียง ซ

๘

๓

๗

๒

๕๕
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๗ อักษรนำ
ทำเสียงตางไป

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

๘

คำที่
ประวิสรรชนีย
และคำที่
ไมประสรรชนีย

ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

๙

คำที่ใช
บัน บรร รร

ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

๑๐

คำที่มี
ตัวการันต

ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

๑๑

คําที่พยัญชนะ
และสระ
ไมออกเสียง

ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

สาระสำคัญ
คำที่มีอักษรนำจะมีพยัญชนะตน ๒ ตัว
ประสมสระเดียวกัน พยัญชนะตน
ทั้ง ๒ ตัวพรอมกัน บางคำออกเสียง
เฉพาะพยัญชนะตนตัวแรก จะเปนอักษร
สูง หรืออักษรกลาง สวนพยัญชนะตน
ตัวที่ ๒ ตองเปนอักษรต่ำเดี่ยวเทานั้น
บางคำออกเสียงพยางคเดียว
บางคำออกเสียงสองพยางค
คำที่ออกเสียง อะ บางคำมีรูป –ะ
และออกเสียง อะ เต็มเสียง
บางคำไมมีรูป –ะ และออกเสียงอะ
กึ่งเสียง
คำที่ใช รร ไมมีตัวสะกด จะออกเสียง
สระเปนเสียง อะ และเสียงตัวสะกด
เปนเสียงในมาตรา กน สวนคำที่ใช รร
มีตัวสะกด จะออกเสียงสระเปนเสียง อะ
และเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกด
ของคำนั้น สวนคำที่ใช บัน บรร
เปนการเขียนเฉพาะของแตละคำ
ตัวอักษรที่มีไมทัณฑฆาต ( - )
เขียนอยูขางบนตัวอักษร
ทำใหตัวอักษรนั้นไมออกเสียง เรียกวา
ตัวการันต ตัวการันตอาจอยูกลางคำ
หรือทายคำ
การอานและเขียนคําที่มีพยัญชนะ
และสระไมออกเสียง ตองสังเกต
และจดจําตัวอักษรเหลานั้น เพื่อใหอาน
และเขียนคําไดถูกตอง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘
๓

๘

๓

๗

๒

๘

๓

๗

๒

๕๖
หนวย
มาตรฐานการเรียนรู/
ชื่อหนวย
ที่
ตัวชี้วัด
๑๒ คําที่ใช ฑ ฤ  ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑
๑๓ คําพอง
ท ๑.๑ ป. ๓/๒, ป. ๓/๒
ท ๒.๑ ป. ๓/๑
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ชนิดของคํา... ท ๔.๑ ป. ๓/๒
ทําหลายหนาที่
การใช
ท ๔.๑ ป. ๓/๓
พจนานุกรม

การแตง
ท ๔.๑ ป. ๓/๔
ประโยค
เพื่อการสื่อสาร
คําคลองจอง ท ๔.๑ ป. ๓/๕
และคําขวัญ

ภาษาไทย
มาตรฐานและ
ภาษาถิ่น

ท ๔.๑ ป. ๓/๔

สาระสำคัญ
ตัวอักษรบางตัวในภาษาไทยสามารถ
ออกเสียงไดหลายแบบ ตองสังเกตจาก
การประสมคํา
คําพองรูปจะเขียนเหมือนกัน แตอาน
ออกเสียง และมีความหมายตางกัน
สวนคําพองเสียงเปนคําที่อานออกเสียง
เหมือนกัน แตการเขียนและความหมาย
ตางกัน
ประโยคประกอบดวยคําหลายชนิด
ซึ่งทําหนาที่ในประโยคแตกตางกัน
พจนานุกรมเปนหนังสือที่ใชสําหรับ
คนหาคําในภาษาไทย เพื่อตรวจสอบ
การเขียนสะกดคํา การอานคํา
ความหมาย และชนิดของคํา
ประโยคเกิดจากการนําคํามาเรียงกัน
เพื่อบอกเลา ปฏิเสธ ถาม สง ขอรอง
ซึ่งเปนการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
คําคลองจองทําใหถอยคําไพเราะ
มีเสียงของคําเชื่อมโยงกัน ซึ่งเปน
เอกลักษณของภาษาไทย
คําขวัญ เปนขอความสั้น ๆ ที่มีเสียง
คลองจองกัน ใหคติสอนใจหรือใหทํา
สิ่งดีงาม
ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ใช
สื่อสารกันทั่วประเทศ สวนภาษาถิ่น
เปนภาษาที่กลุมคนในแตละทองถิ่น
ใชสนทนากัน ควรเลือกใชใหเหมาะสม
กับกาลเทศะ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๗

๗

๒

๗

๒

๗

๒

๗

๒

๗

๒

๗

๒

๕๗
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๙ การอาน

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป. ๓/๗, ป. ๓/๘, การอานเปนเครื่องมือในการคนควา
ป. ๓/๙
และแสวงหาความรูเรื่องตาง ๆ
ทําใหไดแนวคิดที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต การฝกฝนทักษะการอาน
อยางสมํ่าเสมอ ทําใหมีความรู
เพื่อพัฒนาตนมากยิ่งขึ้น
๒๐ การเขียน
ท ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, การเขียนเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง
ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, เพื่อใหผูอื่นรับรูเรื่องราวตามที่ผูเขียน
ป.๓/๕, ป. ๓/๖ ตองการในการเขียนจะตองเขียนดวย
ลายมือบรรจงและสะอาดเรียบรอย
๒๑ การฟง การดู ท ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, การฟง การดู และการพูด เปนทักษะ
และการพูด
ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, พื้นฐานที่สําคัญอันจะนําไปสูการอาน
ป.๓/๕, ป. ๓/๖ และการเขียนนักเรียนควรมีมารยาท
ในการฟงและการดูเพื่อใหสามารถ
จับใจความ นําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน และสามารถพูดสื่อสาร
กับผูอื่นไดอยางถูกตอง และมีมารยาท
ตามความเปนไทย
วรรณคดี
ท ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, การอานและการฟงวรรณคดีและ
และวรรณกรรม
ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
๒๒ กระตาย
ป. ๓/๕, ป. ๓/๖, สำหรับเด็กทำใหไดขอคิดที่นำมา
ไมตื่นตูม
ป. ๓/๗, ป. ๓/๘ ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
ท ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒
แมไก
อยูในตะกรา
เด็กเอย
เด็กนอย
ลูกแกะ
ของซาฟยะห

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘
๓

๑๕

๗

๑๘

๑๒

๒๒

๑๕

๕๘
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

กาเหวา
ที่กลางกรุง
ธนูดอกไม
กับเจาชายนอย
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป

๑๙๘
๒
๒๐๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๕๙

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวย
ที่
๑
๒

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
หลักภาษาไทย ท ๔.๑ ป.๔/๑
มาตรา ก กา
ไมมีตัวสะกด
มาตราตัวสะกด ท ๔.๑ ป.๔/๑
๘ มาตรา
ชื่อหนวย

๓

ไตรยางศ
สรางคํา

ท ๔.๑ ป.๔/๑

๔

คําเปน คําตาย ท ๔.๑ ป.๔/๑
ดูงายไมยาก

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
คําที่ไมมีตัวสะกดทุกคํา จัดเปนคํา
ในมาตรา ก กา
ตัวสะกดเปนสวนประกอบหนึ่งของคํา
เสียงตัวสะกดมี ๘ มาตรา บางมาตรา
มีพยัญชนะที่เปนตัวสะกดตัวเดียว
บางมาตรามีพยัญชนะที่เปนตัวสะกด
หลายตัว
พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว แบงตาม
ระดับเสียงของพยัญชนะ
เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตํ่า
ซึ่งเปนหลักเกณฑหนึ่งที่ใช
ในการผันอักษร
คําที่ไมมีตัวสะกดและประสมสระ
เสียงสั้นกับคําที่มีตัวสะกด อยูในมาตรา
กก กด กบ ทุกคําเรียกวา คําเปน
สวนคําที่ไมมีตัวสะกดและประสม
สระเสียงยาว รวมทั้งคําที่ประสมสระ -ํา
ใ- ไ- เ-า กับคําที่มีตัวสะกด
อยูในมาตรา กง กม เกย เกอว กน
ทุกคําเรียกวา คําตาย
จะทําใหคําเดิมมีเสียงเปลี่ยนไป
และความหมายก็เปลี่ยนไปดวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๔

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๖๐
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๖ คําพอง
ตองพิจารณา

๗
๘

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๑

คํานาม
ท ๔.๑ ป.๔/๒
ใชเรียกตามชื่อ
คําแทนชื่อ
ท ๔.๑ ป.๔/๒
นี้คือสรรพนาม

๙

คํากริยา
สื่ออาการ

ท ๔.๑ ป.๔/๒

๑๐

คําวิเศษณ
ขยายคํา
จําใหแมน

ท ๔.๑ ป.๔/๒

๑๑

พจนานุกรม

ท ๔.๑ ป.๔/๓

๑๒

ฝกเขียน
ดวยประโยค

ท ๔.๑ ป.๔/๔

สาระสำคัญ
คําพองมีทั้งคําที่เขียนเหมือนกัน
และอานออกเสียงเหมือนกัน การฝก
อานและเขียนเปนประจํา จะทําให
อาน เขียน และใชคําตาง ๆ สื่อสาร
ไดถูกตอง
คําที่ใชเรียกชื่อคน พืช สัตว สิ่งของ
สถานที่และสิ่งตาง ๆ จัดเปนคํานาม
คําที่ใชเรียกแทนคํานามในการสนทนา
จัดเปนคําสรรพนาม ซึ่งมีทั้งคําสรรพ
นาม สําหรับใชแทนผูพูด ผูฟง และผูที่
กลาวถึงคําสรรพนามชวยใหการสื่อสาร
กระชับ เพราะไมตองกลาวคํานามนั้นซํ้า
คําที่แสดงอาการหรือการกระทํา
ของนามและสรรพนาม ซึ่งเปนประธาน
ของประโยค เรียกวา คํากริยา คํากริยา
บางคํามีใจความสมบูรณในตัว ไมตองมี
กรรมมาตอทาย แตคํากริยาบางคําตองมี
กรรมมาตอทายจึงจะไดใจความสมบูรณ
คําที่ทําหนาที่ขยายคํากริยา
ใหมีความหมายชัดเจนขึ้น เรียกวา
คําวิเศษณ คําวิเศษณมักจะอยูหลัง
คํากริยาที่ขยาย ถาเปนคํากริยาสกรรม
คําวิเศษณ จะอยูหลังคํานามที่ทําหนาที่
เปนกรรมของคํากริยานั้น
พจนานุกรมใชอางอิงการเขียนสะกดคํา
การอานคํา ความหมายของคํา รวมทั้ง
ชนิดและที่มาของคํา
ประโยคเกิดจากการนําคําหรือกลุมคํา
มาเรียบเรียงใหไดใจความเพื่อใชสื่อสาร

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๔

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๖๑
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๓ กลอนสี่
วรรคละสี่คํา

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๔/๕

๑๔

คําขวัญเตือนใจ ท ๔.๑ ป.๔/๕

๑๕

คําพังเพย
ท ๔.๑ ป.๔/๖
และสุภาษิตให
ขอคิดสอนใจ
ภาษาถิ่น
ท ๔.๑ ป.๔/๗
บอกความ
เปนไทย

๑๖

๑๗

อานไดคลอง
ตองรูวิธี

ท ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ป.๔/๔, ป.๔/๘
ท ๓.๑ ป.๔/๑

สาระสำคัญ
กลอนสี่เปนบทรอยกรองที่มี ๔ วรรค
วรรคละ ๔ คํา บทรอยกรองจะมีสัมผัส
ระหวางวรรคและระหวางบท ทําใหเกิด
ความไพเราะ
คําขวัญเปนถอยคําที่มีเสียงคลองจอง
ทําใหไพเราะ และมีความหมายกินใจ
สามารถจดจําไดงาย
คําพังเพยและสุภาษิตเปนสํานวน
ที่ใหขอคิด คติสอนใจ ในการดําเนินชีวิต
ถอยคํามีลักษณะกระชับ กินใจ ไพเราะ
ภาษาถิ่นเปนภาษาที่ใชสื่อสารเฉพาะ
ทองถิ่นคำที่มีความหมายอยางเดียวกัน
อาจใชคำแตกตางกันในแตละถิ่น
การเขาใจความหมายของภาษาถิ่น
ทำใหการสื่อสารกับคนในทองถิ่น
ดีขึ้น
การอานบทรอยแกวไดถูกตองชัดเจน
จะทำใหการอานมีประสิทธิภาพ ผูอาน
สามารถจับใจความไดถูกตอง การอาน
ออกเสียงบทรอยกรองตองแบงจังหวะ
ใหถูกตอง การอานตองมีเสียงสูงต่ำ
หนักเบา เอื้อนเสียงเพื่อความไพเราะ
การแยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นได
อยางถูกตอง จะชวยใหเปนคนมีเหตุผล
ไมหลงเชื่อสิ่งตาง ๆ ไดงาย การมี
มารยาทในการอาน ชวยใหเปนผูอานที่ดี
และการอานมีประสิทธิภาพ การมี
มารยาทในการอาน ชวยใหเปนผูอานที่ดี
และการอานมีประสิทธิภาพ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๔

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๙

๕

๖๒
หนวย
มาตรฐานการเรียนรู/
ชื่อหนวย
ที่
ตัวชี้วัด
๑๘ เขียนชำนาญ ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
งานสรางสรรค
ป.๔/๓, ป.๔/๔,
ป.๔/๕, ป.๔/๖,
ป.๔/๗, ป.๔/๘

สาระสำคัญ
การคัดลายมือไดถูกตองตามหลักการ
เขียนตัวอักษรไทยและสวยงาม ชวยให
อานงาย การเขียนสื่อสารตองใชคำ
ใหถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายได
ชัดเจน การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เปนการจัดขอมูล
อยางมีระบบ ทำใหเขาใจเรื่องราวไดดี
ยิ่งขึ้น การเขียนยอความเปนการสรุป
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน จะทำให
เขาใจเนื้อเรื่องชัดเจน การเขียนจด
หมายถึงเพื่อน บิดา มารดา ควรใชภาษา
ใหถูกตองเหมาะสม การเขียนบันทึกจาก
การศึกษาคนควา ชวยใหมีความรูและ
ประสบการณในการเขียน การเขียน
รายงานเปนการนำเสนอขอมูลจาก
การศึกษาคนควา การเขียนไดถูกตอง
ครบถวน จะทำใหรายงานมีความ
นาเชื่อถือ ผูอานเขาใจไดงาย การเขียน
เรื่องตามจินตนาการเปนการฝกความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ การมี
มารยาทในการเขียน จะชวยใหการ
ถายทอดความรู และความคิดของ
ผูเขียนไปสูผูอานอยางมีประสิทธิภาพ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๓
๒๕

๖๓
หนวย
มาตรฐานการเรียนรู/
ชื่อหนวย
ที่
ตัวชี้วัด
๑๙ ฟง ดู รูสนทนา ท ๓.๑ ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ภาษาสื่อสาร
ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖

สาระสำคัญ
การพูดสรุปความจากการฟงและดู
เปนการพูดใจความสำคัญของเรื่อง
ซึ่งผูพูดตองฟงและดูเรื่องนั้นอยางตั้งใจ
และมีวิจารณญาณจึงจะทำใหพูด
สรุปความไดดี การพูดแสดงความรู
ความคิดเห็น และความรูสึกเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและดู ตองพูดอยางมีเหตุผล
สุภาพและมีมารยาท จึงจะเกิดประโยชน
ตอผูพูดและผูฟง การตั้งคำถาม
และตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟง
และดู ทำใหวิเคราะหความนาเชื่อถือ
และสรุปใจความสำคัญของเรื่องได
การพูดรายงานเปนการนำเสนอขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางถูกตอง
ใหผูฟงเขาใจ ผูพูดรายงานตองมีทักษะ
ในการพูด การพูดรายงานนั้นจึงจะ
สัมฤทธิ์ผล และไดรับประโยชนอยาง
เต็มที่ การมีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด ทำใหไดรับความรูที่ดี
มีประโยชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๘
๑๖

๖๔
หนวย
ที่

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
วรรณคดี
ท ๑.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, การอานและการฟงวรรณคดีและ
และวรรณกรรม
ป. ๔/๓, ป. ๔/๔, วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง
๒๐ การผจญภัย
ป. ๔/๕, ป. ๔/๖, สำหรับเด็กทำใหไดขอคิดที่นำมา
ของสุดสาคร
ป. ๔/๗, ป. ๔/๘ ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
น้ำผึ้งหยดเดียว ท ๕.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒
ระบำนายฟา
เรื่องเลา
จากพัทลุง
ดวงจันทร
ของลำเจียก
หองสมุดปา
เที่ยวเมือง
พระรวง
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป
ชื่อหนวย

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔๔
๒๒

๑๕๘
๒
๑๖๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๖๕

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวย
ที่
๑

ชื่อหนวย
หลักภาษาไทย
บุพบท
นําหนาคํา
สื่อสัมพันธ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป. ๕/๑

๒

คําเชื่อม
ประสาน
ความหมาย

ท ๔.๑ ป. ๕/๑

๓

คําอุทานสื่อสาร
อารมณ

ท ๔.๑ ป. ๕/๑

๔

ฝกเรียน
เขียนประโยค

ท ๔.๑ ป. ๕/๒

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
คําบุพบทอยูหนาคํานามหรือคําสรรพนาม
ในประโยคเพื่อบอกเวลา บอกตําแหนง
ที่ตั้ง สถานที่ บอกความเปนเจาของ
บอกความเกี่ยวของ บอกผูรับผล
บอกความมุงหมาย บอกสาเหตุ
ทําใหประโยคสื่อสารนั้น
มีใจความสมบูรณยิ่งขึ้น
คําสันธานใชเชื่อมคํา กลุมคํา หรือ
ประโยคเขาดวยกัน เพื่อใหแสดง
ความหมายคลอยตามกัน แตกตางกัน
ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนเหตุ
เปนผลกันตามจุดประสงคของผูสงสาร
คําอุทานเปนเสียงที่เปลงออกมาแตกตาง
จากเสียงของคําทั่ว ๆ ไป
ทําใหทราบอารมณความรูสึกของผูพูด
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไมเนนความหมาย
ของคํา
การสื่อสารในชีวิตประจําวันตองใช
ประโยคเพื่อสื่อความหมาย ดังนั้น
การรูจักจําแนกและเรียบเรียงประโยค
ใหถูกตอง มีสวนประกอบของประโยค
ครบถวนสมบูรณจะทําใหการสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๖๖
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๕ ภาษาถิ่น
บอกความ
เปนไทย
๖

๗

๘

๙

มาตรฐานการเรียนรู/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๔.๑ ป. ๕/๓
ภาษาไทยในแตละทองถิ่นมีการใช
๕
๓
ถอยคำ สำนวน ที่แตกตางกัน
การรูและเขาใจความหมายของคำ
จะทำใหการสื่อสารดียิ่งขึ้น
คำราชาศัพท
ท ๔.๑ ป. ๕/๔
คำราชาศัพทเปนคำในภาษาไทย
๕
๓
ใชใหถูก
ที่ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับบุคคล
ระดับตาง ๆ
คำในภาษาไทย ท ๔.๑ ป. ๕/๕
ภาษาไทยมีการนำคำจากภาษา
๕
๓
ที่นำมาใชจาก
ตางประเทศมาใชเปนจำนวนมาก
ภาษาตางประเทศ
เราควรทราบที่มาของคำ
เรียนรูการอาน การเขียน และการใชคำ
เหลานั้นใหถูกตอง
กาพยยานีลำนำ ท ๔.๑ ป. ๕/๖
กาพยยานี ๑๑ นิยมใชในการแตงพรรณนา
๕
๓
สิบเอ็ดคำจำงาย
เรื่องตาง ๆ ลักษณะของคำประพันธ
ทำใหบทรอยกรองมีความไพเราะ
งดงาม สละสลวย ผูอานจดจำไดงาย
และเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง
เปนอยางดี
สำนวน คำพังเพย ท ๔.๑ ป. ๕/๗
การใชสำนวนไดถูกตอง ทำให
๕
๓
สุภาษิต ใหขอคิด
สื่อความหมายชัดเจน ไดเรียนรู
สอนใจ
ความงดงามของภาษาไทย
และเปนการอนุรักษภาษาไทย

๖๗
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๐ อานไดคลอง
ตองรูวิธี

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
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

สาระสำคัญ
๑. การอานออกเสียงบทรอยแกว
ไดถูกตองตามอักขรวิธี โวหาร
และประเภทของงานเขียน จะทำใหเกิด
ความไพเราะ การอานมีประสิทธิภาพ
ผูฟงสามารถเขาใจไดชัดเจน
๒. การอานออกเสียงบทรอยกรอง
เปนทำนองเสนาะไดถูกตองตาม
อักขรวิธีและฉันทลักษณของ
บทรอยกรองนั้น ๆ รูจักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียงแสดงอารมณตามเนื้อหา
จะทำใหผูฟง เขาใจเรื่องไดชัดเจน และ
บทรอยกรองนั้นมีความไพเราะยิ่งขึ้น
๓. การอานจับใจความโดยสามารถแยก
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และสรุปความ
จากการอาน ทำใหเรามีเหตุผล
ไมหลงเชื่อสิ่งตาง ๆ ไดงาย ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชน รูจักเลือกพิจารณานำความรู
ที่ไดจากการอานไปใชในการดำเนินชีวิต
๔. การอานงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ขอแนะนำ ใหเขาใจชัดเจนเสียกอน
จะทำใหปฏิบัติตามไดถูกตอง ทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในการใชงาน
๕. การเลือกอานหนังสือใหเหมาะสมกับ
ความตองการและวัยทำใหไดรับคุณคา
สามารถนำไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง
๖. การมีมารยาทในการอาน ทำให
เปนที่นาชื่นชมตอผูพบเห็น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๕
๑๒

๖๘
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๑ เขียนชํานาญ
งานสรางสรรค

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
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

สาระสำคัญ
๑. การคัดลายมือเปนการฝกเขียนตัว
อักษรไทยใหสวยงามและถูกตอง
๒. การเขียนสื่อสารควรเลือกใชถอยคํา
สํานวนใหถูกตองเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมาย
ไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
๓. แผนภาพโครงเรื่องใชในการวางโครง
เรื่องที่มีการดําเนินเรื่องเปนไปตามลําดับ
เหตุการณ สวนแผนภาพความคิดใชใน
การวางโครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอด
เปนสําคัญ
การนําแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดมาใชในงานเขียน
ทําใหงานเขียนมีคุณภาพ และ
ไดความครบถวนสมบูรณ
๔. ยอความเปนการนําใจความสําคัญ
ของแตละตอนจากเรื่องที่อานมา
เรียบเรียงใหมเพื่อใหเขาใจเรื่องที่
ตองการสื่อสารไดงายยิ่งขึ้น
๕. การเขียนจดหมายถึงผูปกครอง
และญาติ ตองใชภาษาที่สุภาพ แสดงถึง
ความเคารพใหเหมาะสมกับบุคคล
๖. การเขียนแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็น เปนการนําเสนอ
ขอเท็จจริง ที่ไดจากการตรวจสอบ
โดยใชเหตุผลประกอบ ซึ่งทําใหผูอาน
ไดรับทราบขอมูลและขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน
๗. การกรอกแบบรายการตาง ๆ
ไดถูกตอง ใชภาษาที่กระชับ ชัดเจน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๗
๓๕

๖๙
หนวย
ที่

๑๒

ชื่อหนวย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ทําใหสื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค
และสะดวกในการติดตอทําธุระ
๘. การเขียนเรื่องตามจินตนาการไดดี
ตองหมั่นฝกการคิด การสังเกต
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๙. การมีมารยาทในการเขียน จะทําให
ผูอานสามารถเขาใจสารที่ผูเขียน
ถายทอดไดงายและมีประสิทธิภาพ
ฟง ดู รูสนทนา... ท ๓.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ๑. การพูดแสดงความรู ความคิดเห็น
ภาษาสื่อสาร
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, และความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
ป. ๕/๕
ควรพิจารณาอยางรอบคอบกอนพูด
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับผูอื่น
เพราะในเรื่องเดียวกันแตละคนอาจมี
มุมมองและความคิดเห็นแตกตางกันได
๒. การตั้งคำถามและตอบคำถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู ทำให
สามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
เรื่อง และนำความรูหรือขอคิดที่ไดรับ
ไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจำวัน
๓. การวิเคราะหความนาเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟงและดูในชีวิตประจำวัน
ตองใชเหตุผล มีขอเท็จจริงและหลักฐาน
มาประกอบ
๔. การพูดรายงานตามหลักการ
ที่ถูกตอง จะทำใหการนำเสนอขอมูล
มีความนาสนใจและผูฟงไดรับประโยชน
๕. การมีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด ทำใหการติดตอสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๕

๗

๗๐
หนวย
มาตรฐานการเรียนรู/
ชื่อหนวย
ที่
ตัวชี้วัด
๑๓ วรรณคดี
และวรรณกรรม
บทละครนอก
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕,
เรื่อง สังขทอง ตอน
ป.๕/๘,
กำเนิดพระสังข ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓, ป. ๕/๔

๑๔

ราชาธิราช ตอน
กำเนิดมะกะโท

สาระสำคัญ

บทละครนอก เรื่อง สังขทอง
ตอน กำเนิดพระสังข แสดงใหเห็นถึง
ความรักของแมที่มีตอลูก ไมวาลูกจะเกิด
มาเปนเชนไร ก็ยอมเปนที่รักดั่งดวงใจ
ของแมเสมอ นอกจากนั้นยังแสดงถึง
ความกตัญูกตเวทีของพระสังข
ที่รูจักชวยเหลือแบงเบาภาระของแม
เทาที่เด็กจะทำได ซึ่งเปนสิ่งที่
ลูกทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตาม
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕, เรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
ป.๕/๗, ป.๕/๘ แสดงใหเห็นถึงคุณธรรมและ
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, คุณลักษณะพิเศษของมะกะโท
ป.๕/๓
ซึ่งจะเปนผูนำในภายหนา เชน
ความกตัญูความจงรักภักดี
ความเมตตา ความมานะอุตสาหะ
สติปญญา ไหวพริบอันชาญฉลาด
มองเห็นการณไกล และรูจักแกปญหา
เมื่อเกิดเหตุยุงยากตาง ๆ นอกจาก
จะไดรับความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่อง
แลว ยังไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องราว
ในประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยู
ของคนไทยในอดีต รวมทั้งขอคิดตาง ๆ
ที่นำไปใชในชีวิตจริงไดเปนอยางดี
สิ่งเหลานี้คือประโยชนหลายประการ
ที่ไดรับจากวรรณคดี

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

๔

๖

๓

๗๑
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๕ กระเชาสีดา

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕,
ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓

๑๖

บทประพันธ
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕,
รอยกรองสุภาษิต
ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓, ป.๕/๔

๑๗

โคลงโลกนิติ

ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕,
ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓, ป.๕/๔

สาระสำคัญ
นิทานเรื่อง กระเชาสีดา มีเนื้อเรื่อง
สนุกสนาน ใชภาษาบรรยายได
สละสลวย ชัดเจน อานเขาใจงาย
เหมาะสำหรับเด็ก แฝงแนวคิดในเรื่อง
ผลของการทำความดี คือ การเชื่อฟง
ผูใหญ ความมีน้ำใจ และความสุภาพ
ออนโยน ซึ่งนักเรียนควรนำไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ใหสม่ำเสมอจนเปนนิสัย
บทประพันธรอยกรองสุภาษิตมีคุณคา
ดานวรรณศิลปและใหคติสอนใจ
เพื่อประพฤติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม
ผูนำไปปฏิบัติยอมประสบความสุข
ความเจริญในการดำเนินชีวิต
คำสอนจากโคลงโลกนิติ พระนิพนธของ
สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร
ที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรวบรวมไวนั้น ลวนเปนคำสอน
ที่เหมาะสมจะนำไปใชเปนหลักปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิตปจจุบันไดอยางดี
ทั้งใหขอคิดเตือนใจสำหรับตนเอง
หรือใชแนะนำสั่งสอนผูอื่น คำสอนใน
โคลงโลกนิติจึงทรงคุณคาเสมอสำหรับ
ผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖
๓

๔

๒

๖

๓

๗๒
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๘ นิทานคติธรรม
เรื่อง พญาชาง
ผูเสียสละ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๕,
ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓

๑๙

เพลงพระราช
ท ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓,
นิพนธในดวงใจ
ป.๕/๕
พรอมความหมาย ท ๓.๑ ป.๕/๓, ป.๕/๕
อันทรงคุณคา
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
ป.๕/๓, ป.๕/๔

๒๐

บทอาขยาน

ท ๑.๑ ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒,
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
นิทานคติธรรม เรื่อง พญาชางผูเสียสละ
๔
๒
ใหคติวา “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว”
ในสังคมยอมมีทั้งคนดีและคนชั่ว
เราจึงควรนำคุณธรรมของคนดีมา
เปนแบบอยาง พรอมทั้งใชสติปญญา
พิจารณาใหรูทันเลหเหลี่ยมของคนชั่ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการคบหาอันอาจจะนำภัย
มาสูตนเอง
เพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
๔
๒
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีถึง
48 เพลง มีทั้งเพลงสะทอนถึงความงาม
ของธรรมชาติ ความรักและชีวิต เพลง
มารช เพลงปลุกใจ เพลงประจำสถาบัน
ฯลฯ เพลงพระราชนิพนธ สวนใหญ
พระองคทานทรงแตงทำนอง เนื่องดวย
พระองคเปนนักดนตรี ทรงเปาแซ็ก
โซโฟน ทรัมเปต อีกทั้งยังทรงเลน
เปยโน ในสวนของเนื้อเพลงเปน
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษนั้นก็บุคคล
อื่นแตง หรือรวมแตงกับพระองคทาน
การทองจำบทอาขยานสามารถนำไปใช
๔
๒
อางอิงและนำขอคิดไปเปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิต
๑๕๘
๘๐
๒
๒๐
๑๖๐ ๑๐๐
สาระสำคัญ

๗๓

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวย
ที่
๑

ชื่อหนวย
หลักภาษาไทย
คำนาม
ใชเรียกตามชื่อ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป. ๖/๑

๒

คำแทนชื่อ
นี้คือสรรพนาม

ท ๔.๑ ป. ๖/๑

๓

คำกริยา
สื่ออาการ

ท ๔.๑ ป. ๖/๑

๔

ขยายคำ...ควรจำ ท ๔.๑ ป. ๖/๑
คำวิเศษณ

๕

บุพบท
จดจำ นำหนาคำ
หรือขอความ

ท ๔.๑ ป. ๖/๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
คำนามเปนคำชนิดหนึ่งที่ใชเรียก คน
พืช สัตว สิ่งของ และสถานที่ คำนาม
ทำหนาที่เปนไดทั้งประธานและกรรม
ในประโยคใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน
คำสรรพนามเปนคำที่ใชแทนคำนาม
เพื่อไมตองกลาวคำนามนั้นซ้ำอีก
คำสรรพนามเปนคำที่ตองใชสนทนา
ในชีวิตประจำวัน จึงตองเลือกใชกับ
บุคคลตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม
คำกริยาเปนคำที่แสดงอาการหรือ
สภาพ หรือการกระทำของประธาน
ในประโยค ซึ่งเปนคำนามหรือ
คำสรรพนาม ประโยคทุกประโยค
จะตองมีคำกริยา
คำวิเศษณเปนคำที่ใชขยายหรือ
ประกอบคำอื่นคือคำนาม คำสรรพนาม
คำกริยา หรือ คำวิเศษณดวยกันเอง
เพื่อใหไดใจความชัดเจนยิ่งขึ้น
คำบุพบททำหนาที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางคำหรือกลุมคำ เพื่อบอกเวลา
ตำแหนง ที่ตั้ง สถานที่ ความเปน
เจาของ ความเกี่ยวของ หรือความ
ประสงค จึงควรเลือกใชคำบุพบท
แตละชนิด ใหถูกตองและเหมาะสม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๗๔
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๖ คำสันธาน
สะพานเชื่อมคำ
และประโยค

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป. ๖/๑
คำสันธานใชเชื่อมคำ ประโยค หรือ
ขอความใหมีใจความตอเนื่องกัน
ประโยคที่มีคำสันธานจะสามารถแยก
เปนประโยคยอยได คำสันธาน ทำให
ประโยคหรือขอความสละสลวยขึ้น
คำอุทาน
ท ๔.๑ ป. ๖/๑
คำอุทานใชแทนอารมณ ความรูสึก
สื่อสารอารมณ
ตาง ๆ ของผูพูด ทำใหผูฟงเขาใจ
สิ่งที่พูดชัดเจนยิ่งขึ้น
ระดับภาษา
ท ๔.๑ ป. ๖/๒
การเลือกใชภาษาในการสื่อสารกับ
ราชาศัพท
บุคคลตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ภาษาถิ่น
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษา
ใชใหเหมาะสม
ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาติ
คำในภาษาไทย... ท ๔.๑ ป. ๖/๓
การรูลักษณะของคำและความหมาย
ที่นำมาใชจาก
ของคำภาษาตางประเทศที่ใชในภาษา
ภาษาตางประเทศ
ทำใหอาน เขียน และเขาใจขอความ
ตาง ๆ ไดถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น
ประโยค
ท ๔.๑ ป. ๖/๔
ประโยคใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน
หรือกลุมคำ
การใชประโยคไดถูกตอง จะทำให
ตองสังเกต
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
กลอนสุภาพ
ท ๔.๑ ป. ๖/๕
การแตงบทรอยกรอง ตองคำนึงถึง
ซาบซึ้งใจ
ลักษณะและขอกำหนดของ
บทรอยกรองแตละประเภท
รูจักเลือกสรรถอยคำที่มีความหมาย
และเสียงคลองจองเหมาะสมมาใช
จึงจะทำใหบทรอยกรองนั้นไพเราะ
สละสลวย
สำนวนไทย
ท ๔.๑ ป. ๖/๖
คำพังเพยและสุภาษิตเปนสำนวนไทย
สอนใจใหคิด
ที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
และใหคติสอนใจ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๓

๔

๓

๖

๓

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๗๕
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๓ อานคลอง
ตองรูวิธี

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
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

สาระสำคัญ
๑. การอานออกเสียงบทรอยแกว
ตองออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจน
ตามอักขรวิธี เวนวรรคตอนเหมาะสม
ใชน้ำเสียงนาฟง มีเสียงหนักเสียงเบา
การอานนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพ
เกิดความนาสนใจ ผูฟงสามารถ
จับใจความไดงายและถูกตอง
๒. การอานออกเสียงบทรอยกรอง
ไดถูกตองตามลักษณะคำประพันธ และ
อักขรวิธี รูจักเอื้อนเสียง แสดงอารมณ
ตามเนื้อหาความ จะทำใหบทรอยกรอง
นั้นเกิดความไพเราะนาฟงยิ่งขึ้น
๓. การฝกฝนการอานจับใจความ
ตามหลักเกณฑอยางสม่ำเสมอจะทำให
เขาใจสาระสำคัญของเรื่องไดถูกตอง
และอานเรื่องไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔. การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง
ขอแนะนำ และปฏิบัติตามอยางถูกตอง
จะทำใหไดรับประโยชนในการนำไปใช
อยางเต็มที่
๕. การอานขอมูลจากแผนผัง แผนที่
แผนภูมิ และกราฟทำใหเขาใจ
ความหมายรวดเร็วชัดเจนยิ่งขึ้น
และนำไปใชประโยชนไดงาย
๖. การอานหนังสือไมวาประเภทใด
ลวนแตมีความสำคัญในการสราง
พฤติกรรมแหงการเรียนรูไดตลอดชีวิต
๗. การมีมารยาทในการอาน แสดงถึง
อุปนิสัยที่ดีซึ่งนาชื่นชม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒๕
๑๒

๗๖
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๔ เขียนชำนาญ...
งานสรางสรรค

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
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

สาระสำคัญ
๑. การคัดลายมือเปนทักษะที่ตอง
ฝกฝนอยูเสมอ เพื่อพัฒนาลายมือ
และเขียนหนังสือใหถูกตอง ลายมือที่
อานงาย เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด
นอกจากทำใหผูอานสบายตา
เกิดความรูสึกอยากอานขอความนั้น
แลวยังแสดงใหเห็นวา ผูเขียนมีความ
ตั้งใจ และมีมารยาทที่ดีในการเขียน
๒. การเขียนสื่อสารตองใชถอยคำ
สำนวนภาษา รวมทั้งรูปแบบใหถูกตอง
เหมาะสม เพื่อสื่อความหมายไดชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค
๓. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางาน
เขียน จะชวยใหการนำเสนอขอมูล
มีระบบ งานเขียนมีประเด็นชัดเจน
และไดความครบถวนสมบูรณ
๔. การเขียนเรียงความมีรูปแบบเฉพาะ
คือมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปเปน
การเขียนเพื่อถายทอดความรู ความคิด
ความรูสึก และประสบการณไปยัง
ผูอาน
๕. การเขียนยอความเปนการนำ
ใจความสำคัญของเนื้อเรื่องแตละยอ
หนามาเรียบเรียงใหมใหตอเนื่องกัน
ซึ่งจะชวยใหการสื่อสารเกิดความเขาใจ
ไดงายยิ่งขึ้น
๖. การเขียนจดหมายสวนตัว เพื่อใช
ติดตอสื่อสารกับบิดา มารดาญาติพี่นอง
หรือเพื่อน ควรเลือกใชถอยคำ สำนวน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓๑
๑๕

๗๗
หนวย
ที่

๑๕

ชื่อหนวย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับ
สถานการณ จะทำใหการสื่อสารนั้น
ประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค
๗. การกรอกแบบรายการไดครบถวน
ถูกตองดวยลายมือที่อานงาย สะอาด
เรียบรอย จะทำใหการติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ประสบ
ความสำเร็จ
๘. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางดี
จากนั้นจึงวางโครงเรื่องที่สนุกและ
นาสนใจ แลวเรียบเรียงเรื่องโดยใช
สำนวนภาษาที่เหมาะสม เพื่อใหผูอาน
เห็นภาพและเกิดความรูสึกคลอยตาม
เนื้อเรื่องที่อาน
๙. การมีมารยาทในการเขียนจะชวยให
การถายทอดความรูและความคิดของ
ผูเขียนไปสูผูอานมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จ
ฟง ดู รูสนทนา... ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ๑. การพูดแสดงความรู ความเขาใจ
ภาษาสื่อสาร
ป.๖/๓, ป.๖/๔, จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู ตองฟง
ป.๖/๕, ป.๖/๖ และดูเรื่องนั้นใหตลอด จึงจะสามารถ
พูดไดถูกตอง และนำความรูหรือขอคิด
ไปใชใหเปนประโยชนได
๒. การตั้งคำถามและตอบคำถาม
เชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟงและดู ทำให
สามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือ
เพื่อนำความรูและขอคิดที่ไดจากเรื่อง
นั้นไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน
๓. การวิเคราะหความนาเชื่อถือจาก

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๖

๘

๗๘
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สื่อโฆษณา ตองใชขอมูลและเหตุผล
ประกอบ เพื่อจะไดเลือกซื้อสินคาที่มี
คุณภาพหรือใชบริการตามที่ตองการ
อยางคุมคา
๔. การพูดรายงานที่ดีทำใหการนำเสนอ
ขอมูลมีความนาสนใจ ผูฟงไดรับความรู
และประโยชนจากการฟง
๕. การพูดโนมนาวเปนการพูดจูงใจหรือ
เชิญชวนใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอย
ตามหรือเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เกิดประโยชนแกสวนรวม
๖. การมีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูดจะทำใหรับสารและสงสารได
เหมาะสมกับกาลเทศะ เปนที่ชื่นชม
ของผูที่พบเห็น

๑๖

วรรณคดี
และวรรณกรรม
บทละคร เรื่อง
รามเกียรติ์
ตอน ศึกไมยราพ

ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๕, ป.๖/๘
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓,
ป.๖/๔

รามเกียรติ์ เปนวรรณคดีไทยที่มีเคา
โครงเรื่องมาจากรามายณะของอินเดีย
เนื้อเรื่องเปนการทำสงครามอันยืดเยื้อ
ระหวางมนุษย ลิง และยักษ มีความ
สนุกสนานตื่นเตนเราใจ โดยมีแกน
สำคัญของเรื่อง คือธรรมะยอมชนะ
อธรรม

๘

๔

๗๙
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๑๗ นิทานทองอิน
ตอน
นากพระโขนง
ที่สอง

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๓, ป.๖/๕,
ป.๖/๘
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๓

๑๘

บทเสภาเรื่อง
ขุนชางขุนแผน
ตอน กำเนิด
พลายงาม

ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๕, ป.๖/๘
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๓, ป.๖/๔

๑๙

สุภาษิตสอนหญิง ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๕, ป.๖/๘
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓,
ป.๖/๔

๒๐

คำกลอนสอน
สุภาษิต...
ใหขอคิดสอนใจ

๒๑

นิทานพื้นบาน
และเพลงพื้นบาน

ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ป.๖/๕, ป.๖/๘
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๓,
ป. ๖/๔
ท ๕.๑ ป. ๖/๒

สาระสำคัญ
นิทานทองอิน ตอนนากพระ-โขนง
ที่สองสะทอนใหเห็น การเกิดขาวลือขึ้น
ในสังคม แมกระทั่งไดเห็นสิ่งนั้นดวยตา
ก็อาจไมใชความจริง ยิ่งผูรับขาว
สารตองมีวิจารณญาณไตรตรอง
เพื่อไมใหหลงผิด หรือตกเปนเหยื่อของ
ผูไมหวังดี
บทเสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน
เปนวรรณคดีที่สะทอนความเปนไทย
อยางเดนชัด ทั้งสภาพสังคม วิถีชีวิต
วัฒนธรรม ความเชื่อ และยังสะทอน
ความจริงของชีวิตที่ตองพบกับ
ความทุกข ความเสียใจ ความพลัด
พราก สิ่งเหลานี้ลวนเปนคุณคาของ
วรรณคดีที่ผูอานจะไดรับ
สุภาษิตสอนหญิง เปนวรรณคดีคำสอน
แกหญิงไทย ใหคติเตือนใจ แนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนทั้งทางกาย
วาจา ใจที่ดีงาม สอดคลองกับคานิยม
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ซึ่งยังคงทันสมัยและใชไดตลอดกาล
การนำขอคิดจากคำกลอน สุภาษิต
ไปปฏิบัติทำใหเกิดประโยชนตอการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และการอยู
รวมกันในสังคม
การศึกษาคนควานิทานพื้นบานและ
เพลงพื้นบานเปนการอนุรักษและสืบ
ทอดภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
ไทยแขนงหนึ่ง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๖
๓

๖

๓

๔

๒

๔

๒

๔

๒

๘๐
หนวย
ชื่อหนวย
ที่
๒๒ บทอาขยาน

มาตรฐานการเรียนรู/
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป. ๖/๔
การทองจำบทอาขยานเพื่อนำไปใช
อางอิงและนำขอคิดไปเปนแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต
รวมระหวางป
ปลายป
รวมตลอดป

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๒

๑๕๘
๒
๑๖๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๘๑

สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทั กษะกระบวนการ และคุ ณลั กษณะตามมาตรฐานของหลั กสู ต รได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สื ่ อการเรี ย นรู
มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพ
จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้
๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ
๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ
ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ

๘๒

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
อัตราสวนคะแนน
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐
รายการวัด
 ระหวางภาค
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้
๑. คะแนนระหวางปการศึกษา
๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ
๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู)
๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย
- การทำใบงาน/แบบฝกหัด/สมุดงาน
- การศึกษาคนควา/การนำเสนองาน
- การรวมกิจกรรมการเรียนรู
๑.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
- การอาน
- การเขียน
- การฟง ดู พูด
๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา
วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
 คะแนนสอบปลายปการศึกษา
มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
รวม

คะแนน
๘๐
๗๐

๑๐
๒๐
๑๐๐

เกณฑการวัดผลประเมินผล
๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
๑.๑ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ
ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๒ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูกให
๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน

๘๓
๑.๓ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูก
ให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๔ เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด
โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๔
๓
๒
๑
๐

เกณฑการใหคะแนน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดชัดเจน พรอมแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได
ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได

๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ
๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย ไดแก ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ กำนดเกณฑการ
ประเมินผลการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
๔
(ดีมาก)
๓
(ดี)

๒
(พอใช)

๑
(ปรับปรุง)

เกณฑการใหคะแนน
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลาเล็กนอย
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกําหนดเวลาเล็ก
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน

๘๔
๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
(๑) การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษา
การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษาเปนงานที่ยากซึ่งตองการความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษาจำเปนตองเขาใจหลักการของการ
เรียนรูภาษาไทย เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินงาน ดังนี้
(๑.๑) ทักษะทางภาษาทั้งการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียนมีความสำคัญเทา
ๆ กันและทักษะเหลานี้จะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไมแยกฝกทักษะทีละอยางจะตองฝกทักษะไป
พรอม ๆ กัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ดัวย
(๑.๒) ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพรอมกับการพัฒนาความคิด
เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด ผูที่มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดดวยขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอื่น มีการติดตอสื่อสาร ใชภาษาในการติดตอ
กับเพื่อน กับครู จึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย เมื่อผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงทั้งในบริบททาง
วิชาการในหองเรียนและในชุมชน จะทำใหผูเรียนไดใชภาษาและไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง
(๑.๓) ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูดและภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใช
ภาษามิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณหรือหลักภาษา
การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน และนําความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการเขียนพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของตน
(๑.๔) ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน แตการพัฒนาทางภาษาจะ
ไมเทากัน และวิธีการเรียนรูจะตางกัน
(๑.๕) ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หลักสูตรจะตองใหความสำคัญ
และใชความเคารพและเห็นคุณคาของเชื้อชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใชภาษาถิ่นของผูเรียน
และชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทยและกระตุนใหผูเรียน
สามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข
(๑.๖) ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู และทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใช
ภาษาไทยเปนเครื่องมือการสื่อสารและการแสวงหาความรู การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูจะใชภาษาไทยคิด
วิเคราะห การคิดสรางสรรค การอภิปราย การเขียน รายงาน การเขียนโครงการ การตอบคําถามการตอบขอ
ทดสอบ ดังนั้นครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาที่เปนแบบแผน เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียน
และตองสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ

๘๕
(๒) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนของผูเรียน
วิ ธ ี การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที ่ ถู กนำมาใช ในการประเมิ น โดยทั ่ ว ไป ได แก การสั ง เกต
การตรวจงานหรือผลงาน การทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออกอยางไรก็ตาม มีการ
นําเสนอแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาจากเปูาประสงคของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงใน
รายละเอียด เพื่อขอมูลที่ไดจะสามารถนำมาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูไดอยาง
แทจริง ดังนี้
(๒.๑) การใหตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกคําตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบ ถูก-ผิด จับคู และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก เติมขอความในชองวางคําตอบสั้นเปน
ประโยค เปนขอความ แผนภูมิการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวีการนี้เหมาะกับการวัดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ ซึ่งมีขอดีที่ใชเวลาในการดำเนินการนอย งาย และสะดวกตอการนําไปใชใหผลการ
ประเมินที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีเกณฑการประเมินชัดเจน แตไมเหมาะกับการนําไปใชกับผลการเรียนรูที่
เปนเจตคติคานิยม
(๒.๒) การพิ จ ารณาจากผลงาน เช น เรี ย งความ รายงานการวิ จ ั ย บั น ทึ กประจำวั น
รายงานการทดลอง บทละครบทรอยกรอง แฟูมผลงาน เปนตน ผลงานจะเปนตัวแสดงใหเห็นการนําความรู
และทักษะไปใชในการปฏิบัติงานของผูเรียน จุดเดนของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้คือจะแสดงใหเห็นสิ่งที่
นักเรียนสามารถทำได มีการกำหนดเกณฑการประเมิน เพื่อใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองได เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองของผูเรียน เพื่อนก็สามารถใชเกณฑในการประเมินผลงานของผูเรียนไดเชนกัน จุดดอน
ของการประเมินจากผลงาน คือ ตองมีการกำหนดเกณฑการประเมินรวมกัน ตองใชเวลาในการประเมินมาก
รวมทั้งตัวแปรภายนอกอาจเขามามีอิทธิพลตอการประเมินไดงาย
(๒.๓) พิจารณาการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชได
โดยตรงในสถานการณที่ใหปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการประเมินมีคุณคามาก หาก
ผูเรียนไดนําไปใชในการประเมินตนเองเพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น ในกระบวนการ
ประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการดำเนินการคือ แบบสํารวจรายการ ประมาณคา และเกณฑการใหระดับ
คะแนน (scoring rubric)
(๒.๔) พิจารณากระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิด
ของผูเรียนมากกวาที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหเขาใจกระบวนการคิดที่ผูเรียนใช วิธีการที่ครูผูสอน
ใชอยูเปนประจำในกระบวนการเรียนการสอน คือ การใหนักเรียนคิดดัง ๆ การตั้งคําถามใหนักเรียนตอบ โดย
ครูจะเปนผูสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน
วิธีการเชนนี้เปนกระบวนการที่จะใหขอมูลเพื่อการวินิจฉัย และเปนขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม
และลักษณะนิสัยจากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวขางตนสามารถ
นํามาพิจารณา กำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะทางภาษาไดโดยการสังเกตผานพฤติกรรมการ

๘๖
ปฏิบัติตาง ๆ ของผูเรียน เชน การเลาเรื่อง การใหคําชี้แจง การเลาประสบการณ การรวมกิจกรรมตาง ๆ การ
ปฏิสัมพันธกับกลุมหรือบุคคล หากผลการเรียนรูที่ตองการจากการเรียนคือความรู ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ของภาษา การใชภาษา
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินที่เหมาะสม คือ การใชขอสอบซึ่งอาจเปนแบบ
เลือกตอบ หรือใหสรางคําตอบการประเมินดวยการกำหนดประเด็นการประเมินที่ แจกแจงระดับการปฏิบัติ
(Rubric) ซึ่งเปนเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูที่กําลังไดรับการยอมรับและถูกนำมาใชในการประเมินผลการ
เรียนอยางกวางขวาง เนื่องจากผลการประเมินที่ไดมีคุณคาตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรี ย น
มากกวาตัวเลขคะแนน และมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินการปฏิบัติหรือผลงานที่ไมมีคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียว หรือการแกปญหาทางเดียว แตจะมีคําตอบที่หลากหลายการตัดสินผลการประเมินจำเปนตองมี
เกณฑการประเมินที่แสดงระดับคุณภาพที่ตองการการประเมินความสามารถหรือทักษะทางภาษา เครื่องมือ
ประเภทนี้นาจะเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชไดอยางสอดคลอง แตเนื่องจากสรางยากแตหากสามารถ
พัฒนาขึ้นใชได จะชวยใหผลการประเมินเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณคาตอการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของผูเรียน เนื่องจากระบุความคาดหวังของการปฏิบัติไวอยางชัดเจน

๘๗
(๓) การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน โดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
พอใช
(๐)
ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน
ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจำวันเพื่อ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี
ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมมี
สมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะ
ใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๓-๑๕
๙-๑๒
๕-๘
ต่ำกวา ๕

ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

๘๘

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้ .................
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน
สมรรถนะดาน
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๒. ความสามารถ
การคิด

๓. ความสามารถ
ในการแกปญ
 หา

๔. ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวติ

๕. ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
( ๓)

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม
๑.๓ ใชวิธกี ารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได
๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง
สรุปผลการประเมิน
ใน ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม
สรุปผลการประเมิน
๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา
๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา
๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมิน
๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได
๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวติ ประจำวัน
๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง
สรุปผลการประเมิน
๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง
๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค
๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมิน

ดี

( ๒)

ผาน
( ๑)

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

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

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

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

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

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น

ลงชื่อ................................................................ผูป ระเมิน

ไมผาน
( ๐)

๘๙
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ประเมิ น โดยใช แ บบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
ผาน
(๐)
ไมผาน

เกณฑการใหคะแนน
ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสยั และนําไปใชในชีวติ ประจำวันเพื่อประโยชนสุข
ของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ ๓
จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒
ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคณ
ุ ลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมคี ุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙๐
๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน
๔.๑ เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ำ
ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ

ชวงคะแนน
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

๔.๒ เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส.
(๑) ตัดสินผลการเรียน ร
หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมีขอมูลผล
การเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทำ
ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการเรียนไมได
ตัดสินผลการเรียน มส.
หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน มีเวลา
เรียนไมถึงรอยละ 8๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน

๙๑
๕. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน
เกณณการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน

ไมผาน

ความหมาย
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง
บางประการ
ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่
ตองการไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ

ชวงคะแนน

๑๖ - ๒๐
๑๓ - ๑๕
๑๐ - ๑๒

๙ - ๑๐

๙๒

อภิธานศัพท
กระบวนการเขียน
กระบวนการเขียน เปนการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรูในการเขียน มี ๕ ขั้น ดังนี้
๑. การเตรียมการเขียน เปนขั้นเตรียมพรอมที่จะเขียนโดยเลือกหัวขอเรื่องที่จะเขียนบนพื้นฐาน
ของประสบการณ กำหนดรูป แบบการเขีย น รวบรวมความคิ ดในการเขี ยน อาจใช วิ ธี การอานหนังสือ
สนทนา จัดหมวดหมูความคิด โดยเขียนเปนแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียนเปนรูปหัวขอ
เรื่องใหญ หัวขอยอย และรายละเอียดคราวๆ
๒. การยกรางขอเขียน เมื่อเตรียมหัวขอเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแลว ใหนำความคิดมา
เขียนตามรูปแบบที่กำหนดเปนการยกรางขอเขียน โดยคำนึงถึงวาจะเขียนใหใครอาน จะใชภาษาอยางไรให
เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผูอื่น จะเริ่มตนเขียนอยางไร มีหัวขอเรื่องอยางไร ลำดับความคิดอย างไร
เชื่อมโยงความคิดอยางไร
๓. การปรับปรุงขอเขียน เมื่อเขียนยกรางแลวอานทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพิ่มเติมความคิดใหสมบูรณ แกไขภาษา สำนวนโวหาร นำไปใหเพื่อนหรือผูอื่นอานนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
อีกครั้ง
๔. การบรรณาธิการกิจ นำขอเขียนที่ปรับปรุงแลวมาตรวจทานคำที่ผิดแกไขใหถูกตอง แลวอาน
ตรวจทานแกไขขอเขียนอีกครั้ง แกไขขอผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเวนวรรคตอน
๕. การเขียนใหสมบูรณ นำเรื่องที่แกไขปรับปรุงแลวมาเขียนเรื่องใหสมบูรณ จัดพิมพ วาดรูป
ประกอบ เขียนใหสมบูรณดวยลายมือที่สวยงามเปนระเบียบ เมื่อพิมพหรือเขียนแลวตรวจทานอีกครั้งให
สมบูรณกอนจัดทำรูปเลม

กระบวนการคิด
การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนกระบวนการคิด คนที่จะคิดไดดีตองเปนผูฟง ผูพูด
ผูอาน และผูเขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดไดดีจะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานในการคิด บุคคลจะมี
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา จะตองมีความรูและ
ประสบการณพื้นฐานที่นำมาชวยในการคิดทั้งสิ้น การสอนใหคิดควรใหผูเรียนรูจักคัดเลือกขอมูล ถายทอด
รวบรวม และจำขอมูลตาง ๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบริโภคขอมูลขาวสาร และสามารถแปลความข อมูล
ขาวสาร และสามารถนำมาใชอางอิง การเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขียนที่ดี จะตองสอนใหเปนผูบริโภค
ขอมูลขาวสารที่ดีและเปนนักคิดที่ดีดวย กระบวนการสอนภาษาจึงตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรูขอมูลขาวสาร
และมีทักษะการคิด นำขอมูลขาวสารที่ไดจากการฟงและการอานนำมาสูการฝกทักษะการคิด นำการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน มาสอนในรูปแบบบูรณาการทักษะ ตัวอยาง เชน การเขียนเปนกระบวนการคิดใน
การวิเคราะห การแยกแยะ การสังเคราะห การประเมินคา การสรางสรรค ผูเขียนจะนำความรูและประสบการณ

๙๓
สูการคิดและแสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ตองเปนผูอานและผูฟงเพื่อรับรูขาวสารที่จะนำมาวิเคราะห
และสามารถแสดงทรรศนะได

กระบวนการอาน
การอานเปนกระบวนการซึ่งผูอานสรางความหมายหรือพัฒนา การตีความระหวางการอานผูอาน
จะตองรูหัวขอเรื่อง รูจุดประสงคของการอาน มีความรูทางภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือที่ อาน
โดยใชประสบการณเดิมเปนประสบการณทำความเขาใจกับเรื่องที่อาน กระบวนการอาน มีดังนี้
๑. การเตรียมการอาน ผูอานจะตองอานชื่อเรื่อง หัวขอยอยจากสารบัญเรื่อง อานคำนำ ใหทราบ
จุ ด มุ งหมายของหนั งสื อ ตั้ งจุ ด ประสงค ของการอ านจะอ านเพื่ อความเพลิ ด เพลิ น หรื ออ านเพื่ อหาความรู
วางแผนการอานโดยอานหนังสือตอนใดตอนหนึ่งวาความยากงายอยางไร หนังสือมีความยากมากนอยเพียงใด
รูปแบบของหนังสือเปนอยางไร เหมาะกับผูอานประเภทใด เดาความวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด
ดินสอ สำหรับจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่สำคัญขณะอาน
๒. การอาน ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลมหรือเฉพาะตอนที่ตองการอาน ขณะอานผูอานจะใช
ความรูจากการอานคำ ความหมายของคำมาใชในการอาน รวมทั้งการรูจักแบงวรรคตอนดวย การอานเร็วจะมี
สวนชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดดีกวาผูอานชา ซึ่งจะสะกดคำอานหรืออานยอนไปยอนมา ผูอานจะใชบริบทหรือ
คำแวดลอมชวยในการตีความหมายของคำเพื่อทำความเขาใจเรื่องที่อาน
๓. การแสดงความคิดเห็น ผูอานจะจดบันทึกขอความที่มีความสำคัญ หรือเขียนแสดงความคิดเห็น
ตีความขอความที่อาน อานซ้ำในตอนที่ไมเขาใจเพื่อทำความเขาใจใหถูกตองขยายความคิดจากการอาน จับคู
กับเพื่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งขอสังเกตจากเรื่องที่อาน ถาเปนการอานบทกลอนจะตองอาน
ทำนองเสนาะดังๆ เพื่อฟงเสียงการอานและเกิดจินตนาการ
๔. การอานสำรวจ ผูอานจะอานซ้ำโดยเลือกอานตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคำและภาษาที่ ใช
สำรวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อานกับหนังสือที่เคยอาน สำรวจและเชื่อมโยงเหตุการณใน
เรื่องและการลำดับเรื่อง และสำรวจคำสำคัญที่ใชในหนังสือ
๕. การขยายความคิด ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอาน บันทึกขอคิดเห็น คุณคาของเรื่อง
เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรูสึกจากการอาน จัดทำโครงงานหลักการอาน เชน วาดภาพ เขียน
บทละคร เขียนบันทึกรายงานการอาน อานเรื่องอื่น ๆ ที่ผูเขียนคนเดียวกันแตง อานเรื่องเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยว
โยงกับเรื่องที่อาน เพื่อใหไดความรูที่ชัดเจนและกวางขวางขึ้น

๙๔

การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรู ประสบการณ และจินตนาการในการเขียน เชน
การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทรอยกรอง การเขียนเชิงสรางสรรคผู เ ขี ย นจะต อ งมี
ความคิ ด ดี มี จิ น ตนาการดี มี คลั งคำอย างหลากหลาย สามารถนำคำมาใช ในการเขียน ตองใชเทคนิคการ
เขียน และใชถอยคำอยางสละสลวยการดู
การดูเปนการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรับรูสาร ตีความ แปล
ความ วิเคราะห และประเมินคุณคาสารจากสื่อ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดูละคร การดู
ภาพยนตร การดูหนังสือการตูน (แมไมมีเสียงแตมีถอยคำอานแทนเสียงพูด) ผูดูจะตองรับรูสาร จากการดูและ
นำมาวิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาของสารที่เปนเนื้อเรื่องโดยใชหลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการ
วิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน เชน แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล กิริยาทาทาง และการ
แสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง สี เสียง ที่ใชประกอบการแสดงให
อารมณ แก ผ ู  ด ู สมจริงและสอดคล องกั บ ยุ คสมั ย ของเหตุการณที ่ จำลองสู บ ทละคร คุ ณค าทางจริยธรรม
คุณธรรม และคุณคาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอผูดูหรือผูชม ถาเปนการดูขาวและเหตุการณ หรือการอภิปราย
การใชความรูหรือเรื่องที่เปนสารคดี การโฆษณาทางสื่อจะตองพิจารณาเนื้อหาสาระวาสมควรเชื่อถือไดหรือไม
เปนการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม ความคิดสำคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูมาก และการดูละครเวที ละคร
โทรทัศน ดูขาวทางโทรทัศนจะเปนประโยชนไดรับความสนุกสนาน ตองดูและวิเคราะห ประเมินคา สามารถ
แสดงทรรศนะของตนไดอยางมีเหตุผล

การตีความ
การตีความเปนการใชความรูและประสบการณของผูอานและการใชบริบท ไดแก คำที่แวดลอม
ขอความ ทำความเขาใจขอความหรือกำหนดความหมายของคำใหถูกตอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา การตีความหมาย ชี้หรือกำหนด
ความหมาย ใหความหมายหรืออธิบาย ใชหรือปรับใหเขาใจเจตนา และความมุงหมายเพื่อความถูกตอง

การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คำคำหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอยางหนึ่ง อีกสมัยหนึ่งเขียน
อีกอยางหนึ่ง คำวา ประเทศ แตเดิมเขียน ประเทษ คำวา ปกษใต แตเดิมเขียน ปกใตในปจจุบันเขียน ปกษใต
คำวา ลุมลึก แตกอนเขียน ลุมฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความหมายและการเขียน บางครั้งคำบางคำ
เชน คำวา หลอน เปนคำสรรพนามแสดงถึงคำพูด สรรพนามบุรุษที่ ๓ ที่เปนคำสุภาพ แตเดี๋ยวนี้คำวา หลอน
มีความหมายในเชิงดูแคลน เปนตน

๙๕

การสรางสรรค
การสรางสรรค คือ การรูจักเลือกความรู ประสบการณที่มีอยูเดิมมาเปนพื้นฐานในการสรางความรู
ความคิดใหม หรือสิ่งแปลกใหมที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม บุคคลที่จะมีความสามารถในการ
สรางสรรคจะตองเปนบุคคลที่มีความคิดอิสระอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงดี คิดไตรตรอง
ไมตัดสินใจสิ่งใดงายๆ การสรางสรรคของมนุษยจะเกี่ยวเนื่ องกัน กับความคิด การพูด การเขียน และ
การกระทำเชิงสรางสรรค ซึ่งจะตองมีการคิดเชิงสรางสรรคเปนพื้นฐาน
ความคิ ด เชิ ง สร า งสรรค เ ป น ความคิ ด ที ่ พ ั ฒ นามาจากความรู  แ ละประสบการณ เ ดิ ม ซึ ่ ง เป น
ปจจัยพื้นฐานของการพูด การเขียน และการกระทำเชิงสรางสรรค
การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคเปนการแสดงออกทางภาษาที่ใชภาษาขัดเกลาใหไพเราะ งดงาม
เหมาะสม ถูกตองตามเนื้อหาที่พูดและเขียน
การกระทำเชิงสรางสรรคเปนการกระทำที่ไมซ้ำแบบเดิมและคิดคนใหมแปลกไปจากเดิม และเปน
ประโยชนที่สูงขึน้

ขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศ หมายถึง เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถสื่อความหมาย
ดวยการพูดบอกเลา บันทึกเปนเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถาย บันทึกดวยเสียงและ
ภาพ บันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนการเก็บเรื่องราวตาง ๆ บันทึกไวเปนหลักฐานดวยวิธีตาง ๆ

ความหมายของคำ
คำที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความหมายแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. ความหมายโดยตรง เปนความหมายที่ใชพูดจากันตรงตามความหมาย คำหนึ่งๆ นั้น อาจมี
ความหมายไดหลายความหมาย เชน คำวา กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใสน้ำ หรืออาจหมายถึง นกชนิด
หนึ่ง ตัวสีดำ รอง กา กา เปนความหมายโดยตรง
๒. ความหมายแฝง คำอาจมี ความหมายแฝงเพิ ่ มจากความหมายโดยตรง มั กเป น ความหมาย
เกี่ยวกับความรูสึก เชน คำวา ขี้เหนียว กับ ประหยัด หมายถึง ไมใชจายอยางสุรุยสุราย เปนความหมายตรง
แตความรูสึกตางกัน ประหยัดเปนสิ่งดี แตขี้เหนียวเปนสิ่งไมดี
๓. ความหมายในบริบท คำบางคำมีความหมายตรง เมื่อรวมกับคำอื่นจะมีความหมายเพิ่มเติมกวาง
ขึ้น หรือแคบลงได เชน คำวา ดี เด็กดี หมายถึง วานอนสอนงาย เสียงดี หมายถึง ไพเราะ ดินสอดี
หมายถึง เขียนไดดี สุขภาพดี หมายถึง ไมมีโรค ความหมายบริบทเปนความหมายเชนเดียวกับความหมาย
แฝง

๙๖

คุณคาของงานประพันธ
เมื่อผูอานอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลวจะตองประเมินงานประพันธ ใหเห็นคุณคาของงาน
ประพันธ ทำใหผูอานอานอยางสนุก และไดรับประโยชนจาการอานงานประพันธ คุณคาของงานประพันธ
แบงไดเปน ๒ ประการ คือ
๑. คุณคาดานวรรณศิลป ถาอานบทรอยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแตง การเลือกเฟนถอยคำ
มาใชไดไพเราะ มีความคิดสรางสรรค และใหความสะเทือนอารมณ ถาเปนบทรอยแกวประเภทสารคดี รูปแบบ
การเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนำเสนอนาสนใจ เนื้อหามีความถูกตอง ใชภาษาสละสลวยชัดเจน
การนำเสนอมีความคิดสรางสรรค ถาเปนรอยแกวประเภทบันเทิงคดี องคประกอบของเรื่องไมวาเรื่ องสั้น
นวนิยาย นิทาน จะมีแกนเรื่อง โครงเรื่อง ตั ว ละครมี ค วามสั ม พั น ธ กั น กลวิ ธี ก ารแต ง แปลกใหม น า สนใจ
ปมขั ด แย งในการแต งสร างความสะเทือนอารมณ การใชถอยคำสรางภาพไดชัดเจน คำพูดในเรื่องเหมาะสม
กับบุคลิกของตัวละครมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับชีวิตและสังคม
๒. คุณคาดานสังคม เปนคุณคาทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย และคุณคาทางจริยธรรม คุณคาดานสังคม เปนคุณคาที่ผูอานจะเขาใจชีวิตทั้งในโลกทัศน
และชีวทัศน เขาใจการดำเนินชีวิตและเขาใจเพื่อนมนุษยดีขึ้น เนื้อหายอมเกี่ยวของกับการชวยจรรโลงใจแก
ผูอาน ชวยพัฒนาสังคม ชวยอนุรักษสิ่งมีคุณคาของชาติบานเมือง และสนับสนุนคานิยมอันดีงาม

โครงงาน
โครงงานเปนการจัดการเรี ยนรูวิธีหนึ่งที่สงเสริ มใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา ลงมือปฏิบัติจ ริ ง
ในลักษณะของการสำรวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล นำมาวิเคราะห ทดสอบ
เพื ่ อ แก ป  ญ หาข อ งใจ ผู  เ รี ย นจะนำความรู  จ ากชั ้ น เรี ย นมาบู ร ณาการในการแก ป  ญ หา ค น หาคำตอบ
เปนกระบวนการคนพบนำไปสูการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น ทักษะการจัดการ ผูสอน
จะเขาใจผูเรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู การคิด วิธีการทำงานของผูเรียน จากการสังเกตการทำงานของผูเรียน
การเรียนแบบโครงงานเปนการเรียนแบบศึกษาคนควาวิธีการหนึ่ง แตเปนการศึกษาคนควา ที่ใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราว
อยางมีกฎเกณฑ ทำงานอยางมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไมใชการศึกษาคนควาจัดทำรายงานเพียงอยาง
เดียว ตองมีการวิเคราะหขอมูลและมีการสรุปผล

ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสาร ไดแก ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือของการสง
สารและการรับสาร การสงสา ไดแก การสงความรู ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกดวยการพูด และการเขียน
สวนการรับสาร ไดแก การรับความรู ความเชื่อ ความคิด ดวยการอานและการฟงการฝกทักษะการสื่อสารจึง
เปนการฝกทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ใหสามารถรับสารและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ

๙๗

ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาที่สำคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได คือ ประการ ที่หนึ่ง
ทุกภาษาจะประกอบดวยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑในการใช อยางเปนระบบ
ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรูสิ้นสุด หมายถึง มนุษยสามารถใชภาษา สื่อความหมายไดโดย
ไมสิ้นสุด ประการที่สาม ภาษาเปนเรื่องของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติรวมกัน และมีการรับรู
สัญลักษณหรือสมมติรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน ประการที่สี่ภาษาสามารถใชภาษาพูดในการ
ติดตอสื่อสาร ไมจำกัดเพศของผูสงสาร ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ สามารถผลัดกันในการสงสารและรับสารได
ประการที่หา ภาษาพูดยอมใชไดทั้งในปจจุบัน อดีต และอนาคต ไมจำกัดเวลาและสถานที่ ประการที่หก
ภาษาเปนเครื่องมือการถายทอดวัฒนธรรมและวิชาความรูนานาประการ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และการสรางสรรคสิ่งใหม

แนวคิดในวรรณกรรม
แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเปนความคิดสำคัญในการผูกเรื่องให ดำเนินเรื่อง
ไปตามแนวคิด หรือเปนความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ แนวคิดยอมเกี่ยวของกับมนุษยและสังคม เปนสารที่
ผูเขียนสงใหผูอาน เชน ความดียอมชนะความชั่ว ทำดีไดดีทำชั่วไดชั่ว
ความยุติธรรมทำใหโลกสันติ
สุข คนเราพนความตายไปไมได เปนตน ฉะนั้นแนวคิดเปนสารที่ผูเขียนตองการสงใหผูอื่นทราบ เชน ความดี
ความยุติธรรม ความรัก เปนตน

บริบท
บริ บ ทเป น คำที ่ แ วดล อ มข อ ความที ่ อ  า น ผู  อ  า นจะใช ค วามรู  ส ึ ก และประสบการณ ม ากำหนด
ความหมายหรือความเขาใจ โดยนำคำแวดลอมมาชวยประกอบความรูและประสบการณ เพื่อทำความเขาใจ
หรือความหมายของคำ

พลังของภาษา
ภาษาเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงสามารถเรียนรูภาษาเพื่อการดำรงชีวิต เปน
เครื่องมือของการสื ่ อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได ภาษาชวยใหคนรู จั กคิด และแสดงออกของ
ความคิดดวยการพูด การเขียน และการกระทำซึ่งเปนผลจากการคิด ถาไมมีภาษา คนจะคิดไมได ถาคนมี
ภาษานอย มีคำศัพทนอย ความคิดของคนก็จะแคบไมกวางไกล คนที่ใชภาษาไดดีจะมีความคิดดีดวย คนจะ
ใชความคิดและแสดงออกทางความคิดเปนภาษา ซึ่งสงผลไปสูการกระทำ ผลของการกระทำสงผลไปสูความคิด
ซึ่งเปนพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญตอมนุษย ชวยใหมนุษยพัฒนาความคิด ชวยดำรงสังคมใหมนุษย
อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขมีไมตรีตอกัน ชวยเหลือกันดวยการใชภาษาติดตอสื่อสารกัน ชวยใหคนปฏิบัติ

๙๘
ตนตามกฎเกณฑของสังคม ภาษาชวยใหมนุษยเกิดการพัฒนา ใชภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปรายโตแยง เพื่อนำไปสูผลสรุป มนุษยใชภาษาในการเรียนรู จดบันทึกความรู แสวงหาความรู และชวย
จรรโลงใจ ดวยการอานบทกลอน รองเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพยอมประกอบดวยเสียง
และความหมาย การใชภาษาใชถอยคำทำใหเกิดความรูสึกตอผูรับสาร ใหเกิดความจงเกลียดจงชังหรือเกิดความ
ชื่นชอบ ความรักยอมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ที่นำไปสูผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ

ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นเปนภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใชในทองถิ่น ซึ่งเปนภาษาดั้งเดิมของชาวพื้นบานที่ใชพูดจา
กันในหมูเหลาของตน บางครั้งจะใชคำทีม่ ีความหมายตางกันไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคำที่ใชพูดจากันเปนคำเดียว
ความหมายตางกันแลวยังใชสำเนียงที่ตางกัน จึงมีคำกลาวที่วา “สำเนียง บอกภาษา” สำเนียงจะบอกวาเปน
ภาษาอะไร และผูพูดเปนคนถิ่นใด อยางไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศไทยไมวาจะเปนภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน
ถิ่นใต สามารถสื่อสารเขาใจกันได เพียงแตสำเนียงแตกตางกันไปเทานั้น

ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกวา ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ เปนภาษาที่ใช สื่อสาร
กันทั่วประเทศและเปนภาษาที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อใหคนไทยสามารถใชภาษาราชการ ในการติดตอสื่อสาร
สรางความเปนชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใชกันในเมืองหลวง ที่ใชติดตอกันทั้งประเทศ มีคำและ
สำเนี ย งภาษาที ่ เป นมาตรฐาน ต องพู ด ให ช ั ด ถ อยชัด คำได ตามมาตรฐานของภาษาไทย ภาษากลางหรือ
ภาษาไทยมาตรฐานมีความสำคัญในการสรางความเปนปกแผน วรรณคดีมีการถายทอดกันมาเปนวรรณคดี
ประจำชาติจะใชภาษาที่เปนภาษาไทยมาตรฐานในการสรางสรรคงานประพันธ ทำใหวรรณคดีเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได

ภาษาพูดกับภาษาเขียน
ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชพูดจากัน ไมเปนแบบแผนภาษา ไมพิถีพิถันในการใชแตใชสื่อสารกันไดดี
สรางความรูสึกที่เปนกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูง ในครอบครัว และติดตอสื่อสารกันอยางไมเปนทางการ การใช
ภาษาพูดจะใชภาษาที่เปนกันเองและสุภาพ ขณะเดียวกันก็คำนึงวาพูดกับบุคคลที่มีฐานะตางกัน การใชถอยคำ
ก็ตางกันไปดวย ไมคำนึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใชภาษามากนัก
สวนภาษาเขียนเปนภาษาที่ใชเครงครัดตอการใชถอยคำ และคำนึงถึงหลักภาษา เพื่อใชในการ
สื่อสารใหถูกตองและใชในการเขียนมากกวาพูด ตองใชถอยคำที่สุภาพ เขียนใหเปนประโยค เลือกใชถอยคำที่
เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสาร เปนภาษาที่ใชในพิธีการตาง ๆ เชน การกลาวรายงาน กลาวปราศรัย
กลาวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใชคำที่ไมจำเปนหรือ คำฟุมเฟอย หรือการเลน
คำจนกลายเปนการพูดหรือเขียนเลนๆ

๙๙

ภูมิปญญาทองถิ่น
ภู ม ิ ป  ญ ญาท อ งถิ ่ น (Local Wisdom) บางครั ้ ง เรี ย กว า ภู ม ิ ป  ญญาชาวบ า น เป น กระบวนทั ศน
(Paradigm) ของคนในทองถิ่นที่มีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่อความอยูรอด แตคนใน
ทองถิ่นจะสรางความรูจากประสบการณและจากการปฏิบัติ เปนความรู ความคิด ที่นำมาใชในทองถิ่นของตน
เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติ ผูรูจึงกลายเปนปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับ
ภาษา ยารักษาโรคและการดำเนินชีวิตในหมูบา นอยางสงบสุข

ภูมิปญญาทางภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาเปนความรูทางภาษา วรรณกรรมทองถิ่น บทเพลง สุภาษิต คำพังเพยในแตละ
ทองถิ่น ที่ไดใชภาษาในการสรางสรรคผลงานตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคมที่ตางกัน โดยนำ
ภูมิปญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการตาง ๆ การบันเทิงหรือการละเลน มีการแตงเปนคำประพันธใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งนิทาน นิทานปรัมปรา ตำนาน บทเพลง บทรองเลน บทเหกลอม บทสวดตาง ๆ บททำขวัญ
เพื่อประโยชนทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำถิ่น

ระดับภาษา
ภาษาเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะตองใชภาษาใหถูกตองกับสถานการณและโอกาสที่ใชภาษา
บุคคลและประชุมชน การใชภาษาจึงแบงออกเปนระดับของการใชภาษาไดหลายรูปแบบตำราแตละเลมจะแบง
ระดับภาษาแตกตางกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ
การแบงระดับภาษาประมวลไดดังนี้
๑. การแบงระดับภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๑.๑ ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาที่เปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการประชุมในการกลาว
สุนทรพจน เปนตน
๑.๒ ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาที่ไมเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการสนทนา การใช
ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุนเคย การใชภาษาในการเลาเรื่องหรือประสบการณ เปนตน
๒. การแบงระดับภาษาที่เปนพิธีการกับระดับภาษาที่ไมเปนพิธีการ การแบงภาษาแบบนี้เปนการ
แบงภาษาตามความสัมพันธระหวางบุคคลเปนระดับ ดังนี้
๒.๑ ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาแบบแผน
๒.๒ ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เปนภาษากึ่งแบบแผน
๒.๓ ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ เปนภาษาไมเปนแบบแผน
๓. การแบงระดับภาษาตามสภาพแวดลอม โดยแบงระดับภาษาในระดับยอยเปน ๕ ระดับ
๓.๑ ภาษาระดับพิธีการ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดงาน
๓.๒ ภาษาระดับทางการ เชน การรายงาน การอภิปราย

๑๐๐
๓.๓ ภาษาระดับกึ่งทางการ เชน การประชุมอภิปราย การปาฐกถา
๓.๔ ภาษาระดับการสนทนา เชน การสนทนากับบุคคลอยางเปนทางการ
๓.๕ ภาษาระดับกันเอง เชน การสนทนาพูดคุยในหมูเพื่อนฝูงในครอบครัว

วิจารณญาณ
วิจารณญาณ หมายถึง การใชความรู  ความคิด ทำความเขาใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งอยางมี เหตุ ผ ล
การมีวิจารณญาณตองอาศัยประสบการณในการพิจารณาตัดสินสารดวยความรอบคอบ และอยางชาญฉลาด
เปนเหตุเปนผล

