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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ   การ
อ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป 
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของ
การเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่น
ของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึก
คิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของ
ภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ      ในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

คุณภาพผู้เรียน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบ          
 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ไว้ดังนี้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
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อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเน
เหตุการณ์  สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่  และแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอและ        มีมารยาทใน
การอ่าน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลา
คร ู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  และ
มีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าที่ของค า ในประโยค มี
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้องจอง  แต่งค า
ขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน  รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง          
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรง

และความหมายโดยนัยของค า ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน  เข้าใจ
ค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง  รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่าน  และน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้      มีมารยาทและมี
นิสัยรักการอ่าน  และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสะกดค า แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ  ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม  ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่างๆ  เขียน
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและ   ดูต้ัง
ค าถาม  ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและ ดูโฆษณาอย่างมี
เหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง  การดู  การ
สนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต  รู้และเข้าใจ  ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค  ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้
อย่างเหมาะสม  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑  

เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้านของ
ท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี 
สาระท่ี ๑  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาใน       
                        การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. อ่านออก
เสียงค า ค า
คล้องจอง และ 
ข้อความสั้นๆ 
๒. บอกความ 
หมายของค า 
และข้อความที่
อ่าน 
๓. ตอบค าถาม 

๑. อ่านออก
เสียงค า ค า
คล้องจอง ข้อ 
ความ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบาย
ความหมายของ 
ค า และข้อ 

๑. อ่านออก
เสียงค า  ข้อ 
ความ เรื่อง 
สั้นๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 
ได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 
๒. อธิบาย 

๑. อ่านออก
เสียง  บทร้อย
แก้วและบท
ร้อยกรอง 
ได้ถูกต้อง 
๒.  อธิบาย 
ความหมาย
ของค าประโยค  

๑. อ่านออก
เสียงบทร้อย
แก้วและบท
ร้อยกรอง 
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบาย
ความหมาย
ของค า 
ประโยคและ

๑. อ่านออก
เสียงบทร้อย
แก้วและบท
ร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
๒. อธิบาย 
ความหมาย
ของค าประโยค
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เกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อ
จากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเน
เหตุการณ์ จาก 
เรื่องท่ีอ่าน 
๖. อ่านหนังสือ
ตามความสนใจ          
อย่างสม่ าเสมอ
และน าเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 
๗. บอกความ 
หมาย ของ 
เครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณ์ 
 

ความที่อ่าน 
๓. ตั้งค าถาม
และตอบค า 
ถามเกี่ยวกับ                 
เรื่องท่ีอ่าน 
๔. ระบุใจความ
ส าคัญและราย 
ละเอียดจาก
เรื่องท่ีอ่าน 
๕. แสดงความ 
คิดเห็นและ 
คาดคะเนเหตุ 
การณ์จากเรื่อง 
ที่อ่าน 
 

ความหมาย
ของค า และ
ข้อความที่อ่าน 
๓. ตั้งค าถาม 
และตอบ
ค าถาม 
เชิงเหตุผล 
เกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 
๔. ล าดับ 
เหตุการณ์และ 
คาดคะเน 
เหตุการณ์จาก 
เรื่องท่ีอ่านโดย 
ระบุเหตุผล 
ประกอบ 

และส านวน
จากเรื่องที่อ่าน 
๓. อ่านเรื่อง 
สั้นๆ ตามเวลา    
ที่ก าหนดและ 
ตอบค าถาม 
จากเรื่องที่อ่าน 
๔. แยกข้อเท็จ 
จริงและข้อ 
คิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีอ่าน 
๕. คาดคะเน 
เหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่าน 

ข้อความที่เป็น
การบรรยาย
และ 
การพรรณนา 
๓.  อธิบาย
ความหมา
โดยนัย   
จากเรื่องที่อ่าน 
อย่าง
หลากหลาย 
๔. แยกข้อเท็จ 
จริง และข้อคิด 
เห็นจากเรื่องที่
อ่าน 
๕. วิเคราะห์ 

และข้อความที่
เป็นโวหาร 
๓. อ่านเรื่อง 
สั้นๆ อย่าง 
หลากหลาย      
โดยจับเวลา   
แล้วถามเกี่ยว 
กับเรื่องที่อ่าน 
๔. แยกข้อเท็จ 
จริงและข้อคิด 
เห็น จากเรื่อง 
ที่อ่าน 
๕. อธิบายการ 
น าความรู้และ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
ส าคัญที่มักพบ
เห็นในชีวิต 
ประจ าวัน 
๘. มีมารยาท                    
ในการอ่าน 
 

๗. อ่าน
ข้อเขียนเชิง
อธิบาย 
และปฏิบัติ 
ตามค าสั่ง  หรือ
ข้อแนะน า 
๘.  มีมารยาท            
ในการอ่าน 

๕. สรุปความรู้ 
และข้อคิด         
จากเรื่องที่อ่าน 
เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๖. อ่านหนังสือ
ตามความ
สนใจ                 
อย่างสม่ าเสมอ
และน าเสนอ
เรื่องท่ีอ่าน 
๗. อ่าน
ข้อเขียน 
เชิงอธิบาย 
และ 
ปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือ
ข้อแนะน า 

โดยระบุเหตุผล 
ประกอบ 
๖. สรุปความรู้
และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือ 
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๗. อ่านหนังสือ 
ที่มีคุณค่าตาม 
ความสนใจ 
อย่างสม่ าเสมอ 
และแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่าน 
๘. มีมารยาท   
ในการอ่าน           

และแสดง
ความ 
คิดเห็นเกี่ยว 
กับเรื่องที่อ่าน
เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต                 
๖. อ่านงาน 
เขียนเชิง
อธิบาย  
ค าสั่ง  
ข้อแนะน า  
และปฏิบัติตาม 
๗. อ่านหนังสือ 
ที่มีคุณค่าตาม 
ความสนใจ 
อย่างสม่ าเสมอ 
และแสดง
ความ 

ความคิด จาก 
เรื่องที่อ่าน 
ไปตัดสินใจแก้ 
ปัญหา ในการ 
ด าเนินชีวิต 
๖. อ่านงาน 
เขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง  
ข้อแนะน า  
และปฏิบัติตาม  
๗. อธิบาย 
ความหมาย     
ของข้อมูล 
จากการอ่าน 
แผนผัง แผนที่  
แผนภูมิ  
และกราฟ 
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๘. อธิบาย
ความ 
หมายของ
ข้อมูล     จาก
แผนภาพ แผน
ที่   และ
แผนภูม ิ
๙. มีมารยาท             
ในการอ่าน 

คิดเห็น
เกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีอ่าน 
๘. มีมารยาท 
ในการอ่าน 

๘. อ่านหนังสือ 
ตามความ
สนใจ                   
และอธิบาย 
คุณค่าที่ได้รับ 
๙. มีมารยาท 
ในการอ่าน 

 
 
 
สาระท่ี ๒    การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว 
        ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษา    
                 ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒. เขียนสื่อสาร 
ด้วยค าและ 
ประโยคง่ายๆ 
๓. มีมารยาท 
ในการเขียน 
 

๑. คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒. เขียนเรื่อง 
สั้นๆ เกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ 
๓. เขียนเรื่อง 
สั้นๆ ตาม 
จินตนาการ 
๔. มีมารยาท 
ในการเขียน 
 

๑. คัดลายมือ    
ตัวบรรจง           
เต็มบรรทัด 
๒ เขียน
บรรยาย 
เกี่ยวกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งได้อย่าง 
ชัดเจน 
๓. เขียนบันทึก 
ประจ าวัน 
๔. เขียน 
จดหมายลาครู 
๕. เขียนเรื่อง 
ตาม
จินตนาการ 
๖. มีมารยาท 
ในการเขียน 

๑. คัดลายมือ    
ตัวบรรจง      
เต็มบรรทัด          
และครึ่ง
บรรทัด 
๒. เขียน
สื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อง  
ชัดเจน และ
เหมาะสม 
๓. เขียนแผน 
ภาพ  โครง
เรื่อง     และ
แผนภาพ
ความคิดเพ่ือ
ใช้พัฒนางาน
เขียน 

๑. คัดลายมือ         
ตัวบรรจง เต็ม 
บรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด       
๒. เขียน
สื่อสาร 
โดยใช้ค าได้ 
ถูกต้อง  
ชัดเจน  
และเหมาะสม 
๓. เขียน 
แผนภาพ       
โครงเรื่อง 
และแผนภาพ 
ความคิดเพ่ือใช้ 
พัฒนางาน
เขียน 
๔. เขียนย่อ 

๑. คัดลายมือ 
ตัวบรรจง           
เต็มบรรทัด              
และครึ่ง
บรรทัด 
๒.  เขียนสื่อสา
โดยใช้ค าได้
ถูกต้อง  
ชัดเจน และ
เหมาะสม 
๓. เขียน
แผนภาพ     
โครงเรื่อง      
และแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้
พัฒนางาน
เขียน          
๔. เขียน
เรียงความ 
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๔. เขียน ย่อ
ความ จาก
เรื่องสั้นๆ 
๕. เขียน 
จดหมายถึง 
เพ่ือน และ
บิดามารดา   
๖. เขียน
บันทึก 
 

ความจากเรื่อง
ที่อ่าน 
๕. เขียน 
จดหมายถึง 
ผู้ปกครอง 
และญาติ 
๖. เขียนแสดง 
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นได้ 

๕. เขียน                 
ย่อความจาก
เรื่องท่ีอ่าน 
๖. เขียน
จดหมาย
ส่วนตัว 
๗. กรอกแบบ
รายการต่างๆ 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

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

รายงานจาก
การ 
ศึกษาค้นคว้า    
๗. เขียนเรื่อง
ตาม
จินตนาการ 
๘. มีมารยาท 
ในการเขียน 

ตรงตามเจตนา 
๗. กรอกแบบ
รายการต่างๆ 
๘. เขียนเรื่อง 
ตาม
จินตนาการ 
๙. มีมารยาท 
ในการเขียน 

๘. เขียนเรื่อง 
ตาม
จินตนาการ 
และสร้างสรรค์ 
๙. มีมารยาท 
ในการเขียน 

 
 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ   
       ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. ฟัง
ค าแนะน า 
ค าสั่งง่ายๆ 
และปฏิบัติตาม 
๒. ตอบค าถาม 
และเล่าเรื่อง      

๑. ฟัง
ค าแนะน า  
ค าสั่งที่ซับซ้อน         
และปฏิบัติตาม 
๒. เล่าเรื่อง  ที่
ฟังและดูทั้งท่ี

๑. เล่าราย 
ละเอียดเกี่ยว 
กับเรื่องที่ฟัง 
และดูท้ังที่เป็น
ความรู้และ 
ความบันเทิง 
๒. บอกสาระ 

๑. จ าแนกข้อ 
เท็จจริง และ 
ข้อคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู 
๒. พูดสรุป 
ความจาก การ
ฟังและดู 

๑. พูดแสดง 
ความรู้  
ความคิดเห็น   
และความรู้สึก 
จากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๒. ตั้งค าถาม 

๑. พูดแสดง 
ความรู้  
ความเข้าใจ 
จุดประสงค์ 
ของเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๒. ตั้งค าถาม 
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ที่ฟังและดู  ทั้ง
ที ่
เป็นความรู้ 
และความ
บันเทิง 
๓. พูดแสดง 
ความคิดเห็น 

เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 
๓. บอกสาระ 
ส าคัญของเรื่อง
ที่ฟังและดู 
๔. ตั้งค าถาม 
  

ส าคัญจากการ
ฟัง     
และการดู 
๓. ตั้งค าถาม 
 

๓. พูดแสดง 
ความรู้  ความ 
คิดเห็น  และ 
ความรู้สึก 
เกี่ยวกับเรื่องที่ 
ฟังและดู 

และตอบ
ค าถาม 
เชิงเหตุผล 
จากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
 

และตอบ
ค าถาม 
เชิงเหตุผล    
จากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๓. วิเคราะห์ 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
และค 
วามรู้สึก 
จากเรื่องที่ฟัง
และดู 
๔. พูดสื่อสาร 
ได้ตาม 
วัตถุประสงค์  
๕. มีมารยาท 
ในการฟัง การ
ดู และการพูด 

และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 
๕. พูดแสดง 
ความคิดเห็น
และ 
ความรู้สึกจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู 
๖. พูดสื่อสาร
ได้ 
ชัดเจน   ตรง
ตาม 
วัตถุประสงค์  
๗. มีมารยาท 
ในการฟัง การดู 
และการพูด    

และตอบ
ค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟังและดู 
๔. พูดแสดง 
ความคิดเห็น 
และความรู้สึก 
จากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๕. พูดสื่อสาร 
ได้ชัดเจน ตรง 
ตาม
วัตถุประสงค์ 
๖. มีมารยาท    
ในการฟัง การ
ดู และการพูด 

๔. ตั้งค าถาม 
และตอบ
ค าถาม 
เชิงเหตุผล 
จากเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๕. รายงาน 
เรื่องหรือ 
ประเด็นที่ 
ศึกษาค้นคว้า 
จากการฟัง  
การดู และ 
การสนทนา 
๖. มีมารยาท 
ในการฟัง การ
ดู และการพูด 

๓. วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ
จากเรื่องที่ฟัง 
และดูอย่างมี
เหตุผล 
๔. พูดรายงาน 
เรื่องหรือ 
ประเด็น 
ที่ศึกษาค้นคว้า 
จากการฟัง 
การดู และการ
สนทนา 
๕. มีมารยาท 
ในการฟัง การ
ดู  และการพูด 

ความน่าเชื่อถือ 
จากการฟัง
และดูสื่อ
โฆษณาอย่างมี
เหตุผล 
๔. พูดรายงาน 
เรื่องหรือ 
ประเด็นที่ 
ศึกษาค้นคว้า 
จากการฟัง 
การดู และการ 
สนทนา 
๕. พูดโน้มน้าว
อย่างมีเหตุผล                  
และน่าเชื่อถือ 
๖. มีมารยาท 
ในการฟัง  การ
ดู  และการพูด 

 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
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มาตรฐาน  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. บอกและ 
เขียน
พยัญชนะ   

สระ 
วรรณยุกต์  

และเลขไทย 
๒. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 
ความหมาย 
ของค า 
๓. เรียบ
เรียงค า 

เป็นประโยค 
ง่าย ๆ 
๔. ต่อ 
ค าคล้องจอง 
ง่ายๆ 
 

๑. บอกและ 
เขียน
พยัญชนะ   

สระ 
วรรณยุกต์  

และเลขไทย 
๒. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 
ความหมาย 
ของค า 
๓. เรียบ
เรียงค า 

เป็นประโยค 
ได้ตรงตาม 
เจตนาของ 
การสื่อสาร 
๔. บอก
ลักษณะ 

ค าคล้องจอง 
๕. เลือกใช้ 
ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
และภาษาถ่ิน 
ได้เหมาะสม 
กับกาลเทศะ 

๑. เขียน
สะกด 

ค าและบอก 
ความหมาย 
ของค า 
๒. ระบุชนิด 
และหน้าที่
ของ 

ค าในประโยค 
๓. ใช ้
พจนานุกรม 
ค้นหา 
ความหมาย 
ของค า         
๔. แต่ง
ประโยค 

ง่ายๆ 
๕. แต่งค า 
คล้องจอง 
และค าขวัญ 
๖. เลือกใช้ 
ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
และภาษาถ่ิน
ได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

๑. สะกดค า 
และบอก 
ความหมาย
ของค าใน
บริบทต่างๆ 
๒. ระบุชนิด 
และหน้าที่ของ 
ค าในประโยค 
๓.  ใช ้
พจนานุกรม 
ค้นหา
ความหมาย 

ของค า 
๔. แต่ง
ประโยค 

ได้ถูกต้องตาม 
หลักภาษา 
๕. แต่งบท 
ร้อยกรอง 
และค าขวัญ 
๖. บอก 
ความหมาย 
ของส านวน    
๗เปรียบเทียบ 
ภาษาไทย 
มาตรฐาน 
กับภาษาถิ่นได้ 

๑. ระบุชนิด    
และหน้าที่ของค า     
ในประโยค 
๒. จ าแนก 
ส่วนประกอบ 
ของประโยค 
๓. เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐาน             
กับภาษาถิ่น 
๔. ใช้ค า 
ราชาศัพท์ 
๕. บอกค า
ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
๖. แต่งบท 
ร้อยกรอง 
๗. ใช้ส านวน          
ได้ถูกต้อง            

๑. วิเคราะห์ชนิด
และหน้าที่ของค า      
ในประโยค       
๒. ใช้ค า            
ได้เหมาะสม    
กับกาลเทศะ 
และบุคคล 
๓. รวบรวมและ
บอกความหมาย 
ของค า 
ภาษาต่างประเทศ 
ที่ใช้ในภาษาไทย 
๔. ระบุลักษณะ 
ของประโยค 
๕. แต่งบท 
ร้อยกรอง 
๖. วิเคราะห์    
และเปรียบเทียบ 
ส านวนที่เป็น   
ค าพังเพยและ
สุภาษิต 

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณว์รรณคดแีละวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  
                   และน ามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓  ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
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๑. บอกข้อคิด          
ที่ได้จากการ
อ่าน 

หรือการฟัง 
วรรณกรรม 
ร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 
ส าหรับเด็ก 
๒. ท่องจ า       
บทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนด   
และบทร้อย
กรอง 
ตามความสนใจ 

๑. ระบุข้อคิด     
ที่ได้จากการอ่าน                      
หรือการฟัง 
วรรณกรรม 
ส าหรับเด็ก       
เพ่ือน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
๒. ร้องบทร้อง
เล่นส าหรับเด็ก
ในท้องถิ่น 
๓. ท่องจ า 
บทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนด  
และบทร้อย
กรอง 
ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

๑. ระบุข้อคิด 
ที่ได้จากการ
อ่าน 

วรรณกรรม 
เพ่ือน าไปใช้    
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒. รู้จักเพลง 
พ้ืนบ้านและ 
เพลงกล่อมเด็ก  
เพ่ือปลูกฝัง 
ความชื่นชม 
วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
๓. แสดงความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 
๔.  ท่องจ า 
บทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนด 
และบทร้อย
กรอง            
ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

๑. ระบุข้อคิด
จากนิทาน
พ้ืนบ้าน                  
หรือนิทาน 
คติธรรม 
๒. อธิบาย
ข้อคิดจากการ
อ่าน 
เพ่ือน าไปใช้         
ในชีวิตจริง 
๓. ร้องเพลง
พ้ืนบ้าน 
๔. ท่องจ า 
บทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  
และบทร้อย
กรอง 
ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

๑. สรุปเรื่อง 
จากวรรณคดี 
หรือ
วรรณกรรม 

ที่อ่าน 
๒. ระบุความรู้ 
และข้อคิด 
จากการอ่าน 
วรรณคดี 
และ
วรรณกรรม 

ที่สามารถ 
น าไปใช้ 
ในชีวิตจริง 
๓. อธิบาย
คุณค่าของ
วรรณคดี 
และ
วรรณกรรม 
๔.  ท่องจ า 
บทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนด 
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

๑. แสดงความ 
 คิดเห็นจาก 
 วรรณคดี 
 หรือ

วรรณกรรม 
 ที่อ่าน 
 ๒. เล่านิทาน
พ้ืนบ้าน
ท้องถิ่นตนเอง    
และนิทาน
พ้ืนบ้าน         
ของท้องถิ่นอ่ืน 

 ๓. อธิบาย
คุณค่าของ
วรรณคดี 

 และ
วรรณกรรมที่
อ่านและน าไป 

 ประยุกต์ใช้      
ในชีวิตจริง     
๔. ท่องจ า 
บทอาขยาน 
ตามท่ีก าหนด  
และบทร้อย
กรอง 

ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
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มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ความคิด 
และ    ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ
ชาติ                               

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ป.๖  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ         
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

* บทกวีสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
(Theme ๕) 

๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค
และข้อความที่เป็นโวหาร  

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 

- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

    การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคน

กับธรรมชาติได้อย่างไร ( ประชาชน  แนวคิด  
สถานที่) 

๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย   
โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน 

* บทกวีสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
(Theme ๕) 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
- บทความ  

*  บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติได้อย่างไร 

( ประชาชน  แนวคิด  สถานที่) 
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๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

*  ประชาชนในอาเซียนแลกเปลี่ยน
เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าง
มากมาย (Theme ๑) 
* เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่
ละวัฒนธรรม (Theme ๔) 

* ด้วยเหตุใดการแลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน  ท าให้
ประชาชนมารวมตัวกัน  (ประชาชนสถานที่  
แนวคิด) 
* ช่วงวัยเด็กคืออะไร( ประชาชน  แนวคิด ) 

ป.๖  ๕. อธิบายการน าความรู้และความคิด 
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  
ในการด าเนินชีวิต 

*  เด็ก ๆ มีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่
ละวัฒนธรรม (Theme 4) 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เรื่องสั้น 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   

   การอ่านเร็ว 
*   ช่วงวัยเด็กคืออะไร( ประชาชน  แนวคิด ) 

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง  
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม  

 

  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม 
 - การใช้พจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้

สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น  
๗. อธิบายความหมายของข้อมูล  จาก

การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ 

 
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และ

อธิบายคุณค่าท่ีได้รับ 
 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

๙. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
 
สาระท่ี ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  

และครึ่งบรรทัด 
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        

ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง

ชัดเจน และเหมาะสม 
 การเขียนสื่อสาร เช่น  

- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางาน
เขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 
 ๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  

ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน โอวาท            
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง    

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

 ๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
 

 การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร้องต่างๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
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๑. พูดแสดงความรู้    ความเข้าใจ
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผล   จากเรื่องที่ฟังและดู 

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์
ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 

- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 

    การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู
สื่อโฆษณา 
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*  เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้
หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
ภูมิภาค (Theme ๓) 

*   มนุษย์จัดกลุ่มภาษาอย่างไร(ประชาชน  สถานที่) 

 ๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา 

 การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์  

 ๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล   และ
น่าเชื่อถือ 

 

 การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่างๆ 
- การโต้วาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
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๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค       

 

  ชนิดของค า 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 
- ค าเชื่อม 
- ค าอุทาน 

 ๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

*  ลักษณะการใช้ค าเรียกขานบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์ (Theme ๔) 

 ค าราชาศัพท์ 
 ระดับภาษา 
 ภาษาถ่ิน 
*  ภาษาสามารถช่วยรักษาหรือเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์อย่างไร  (ประชาชน  แนวคิด) 

 ๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      
ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

* มีกลุ่มภาษาหลายกลุ่มในอาเซียน 
(Theme ๒) 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
*  อะไรมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของภาษา
(ประชาชน  สถานที่) 
* มนุษย์จัดกลุ่มภาษาอย่างไร(ประชาชน  สถานที่) 
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* เราสามารถจัดกลุ่มภาษาต่าง ๆ ได้
หลายวิธีทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับ
ภูมิภาค (Theme ๓) 

 ๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

 กลุ่มค าหรือวลี 
 ประโยคสามัญ 
 ประโยครวม 
 ประโยคซ้อน 

 ๕. แต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ 
 ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่

เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  
หรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 

* เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วย
ก าหนดงานวรรณกรรม (Theme ๓) 
 ๒. เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  

และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอื่น 
* เรื่องราวในวรรณกรรมมีอิทธิพล
ต่ออัตลักษณ์ของประชาชน (Theme 
๒) 
* เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วย
ก าหนดงานวรรณกรรม (Theme ๓) 
* บทกวีสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติได้ 
(Theme ๕) 
 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ

วรรณกรรมที่อ่านและน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง      

* เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วย
ก าหนดงานวรรณกรรม (Theme ๓)        

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ 
* เรื่องราวในวรรณกรรมสร้างอัตลักษณ์ได้อย่างไร
บ้าง(ประชาชน  แนวคิด) 
* งานวรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน
ระดับโลกอย่างไร  (แนวคิด  วัตถุสถานที่ ) 
* บทกวีสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติได้อย่างไร( ประชาชน  แนวคิด  สถานที่) 
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 ๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

* เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกช่วย
ก าหนดงานวรรณกรรม (Theme ๓) 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 

* งานวรรณกรรมได้สะท้อนถึงความคิดที่เหมือนกัน
ระดับโลกอย่างไร  (แนวคิด  วัตถุสถานที่ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           เวลา     ๑๖๐    ชั่วโมง 

 อธิบายความหมายของค า  ประโยค  ข้อความท่ีเป็นโวหาร  ความหมายของข้อมูล จากการอ่าน 
แผนผัง  แผนที่  แผนภูม ิ กราฟ  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง  อ่านเรื่องสั้นๆ งานเขียน เชิงอธิบาย 
ค าสั่ง  แนะน า  แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  อธิบายคุณค่าจากหนังสือที่อ่าน  ตามความ
สนใจ  สามารถน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมาย คัดลายมือ 
กรอกแบบรายการต่างๆ  เขียนสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  และสร้างสรรค์ได้ พูดแสดง
ความรู้ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์จากเรื่องที่ฟังและดู   ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อโฆษณา อย่างมีเหตุผล  พูดโน้มน้าว มีเหตุผลน่าเชื่อถือ สามารถพูดรายงาน
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากกการฟัง ดูและสนทนา ศึกษาวิเคราะห์ชนิด หน้าที่ของค า ประโยค  ระบุลักษณะของ
ประโยค  ใช้ค า    ได้เหมาะสมกาลเทศะ บุคคล  วิเคราะห์เปรียบเทียบ ส านวนสุภาษิต สามารถแต่งบทร้อยกรอง
ได้  แสดงความเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมที่อ่าน ท่องบทอาขยาน ถ่ายทอดนิทานพื้นบ้าน อธิบายคุณค่าของ
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วรรณคดี วรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และอาชีพต่างๆ ได้เสริมสร้างลักษณะนิสัย พัฒนาบุคลิกภาพ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และ
การพูด 
 
 รหัสตัวช้ีวัด   

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

   
 รวม  ๓๔  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

  
ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ 
 
 

ทักษะ
สัมพันธ์ 

ท ๒.๑ ป.๖/๑ 
คัดลายมือตัว 
บรรจงเต็ม
บรรทัด และ
ครึ่ง 
บรรทัด 
ท ๒.๑ ป.๖/๙  
มีมารยาทใน 
การเขียน 

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม 
บรรทัดและครึ่งบรรทัดจะต้อง 
คัดตามรูปแบบการเขียนตัว 
อักษรไทยอย่างถูกต้อง สวยงาม  
และมีมารยาทในการเขียน 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการคัดลายมือตัวเต็ม 
บรรทัดและครึ่งบรรทัด 
๒. มารยาทในการเขียน 

๑ ๔ 
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  ท ๑.๑ ป.๖/๓ 
อ่านเรื่อง สั้น ๆ 
อย่าง
หลากหลาย 
โดยจับ 
เวลาแล้วถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 

การอ่านเรื่องต่าง ๆ อย่าง 
รวดเร็วจะเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการอ่าน ข้อมูล 
จากการอ่านจะเป็นความรู้และ 
ข้อคิดส าคัญที่สามารถน าไปใช้ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวันได้  
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านเร็วและจับ 
ใจความส าคัญ 
๒. ฝึกอ่านเร็วและจับใจความ 

๑ 

  ท ๑.๑ ป.๖/๓ 
อ่านเรื่อง สั้น ๆ 
อย่าง
หลากหลาย 
โดยจับ 
เวลาแล้วถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 

การอ่านเรื่องต่าง ๆ อย่าง 
รวดเร็วจะเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการอ่าน ข้อมูล 
จากการอ่านจะเป็นความรู้และ 
ข้อคิดส าคัญที่สามารถน าไปใช้ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจ าวันได้  
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านเร็วและจับ 
ใจความส าคัญ 
๒. ฝึกอ่านเร็วและจับใจความ 

๑ 

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
อ่านออกเสียง 
บทร้อยแก้ว
และบทร้อย
กรอง 
ได้ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียง คือ การเปล่ง 
เสียงตามตัวอักษร ถ้อยค า 
ข้อความ และเครื่องหมายต่าง ๆ  
ที่เขียนไว้ออกมาให้ถูกต้อง และ 
เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง แบ่งออก 
เป็น ๒ ชนิด คือ การอ่านร้อย 
แก้ว และการอ่านร้อยกรอง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านออกเสียงบท 
ร้อยแก้ว 
๒. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

๑  
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  ท ๑.๑ ป.๖/๑  
อ่านออกเสียง 
บทร้อยแก้ว
และบทร้อย
กรอง 
ได้ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียงค าควบกล้ าใน 
ภาษาไทย จะต้องเข้าใจหลักการ 
อ่านออกเสียงค าควบแท้และ 
ควบไม่แท้ จึงจะออกเสียงได้ 
ถูกต้อง ชัดเจน 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านค าควบกล้ า 
๒. ฝึกอ่านค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ 
าไม่แท้ 

๑ 

  ท ๑.๑ ป.๖/๔  
แยกข้อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน 

การอ่านเพ่ือแยกข้อเท็จจริงและ 
ข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่าง 
ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้ว 
ตีความหมายของข้อความหรือ 
เรื่องเพ่ือแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็น 
ข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็น 
ข้อคิดเห็น อะไรถูก อะไร 
ผิด เพ่ือให้การรับสื่อนั้นเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการพิจารณาข้อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็น 
๒. แยกข้อเท็จจริงและ 
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

๑ 

  ท ๓.๑ ป.๖/๑    
พูดแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ
จุดประสงค์ 
ของเรื่องที่ฟัง
และดู 

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  
เป็นลักษณะการพูดที่ผู้พูด  
จะต้องน าเสนอความรู้ ความคิด  
เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกิดจาก 
ความรู้ ความคิดของผู้พูด 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการพูดแสดงความรู้  
ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 
๒. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ 
จากเรื่องที่ฟังและดูข่าว 
๓. มารยาทในการ ฟัง ดู พูด 

๑  
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  ท ๕.๑ ป.๖/๑ 
แสดงความ 
คิดเห็นจาก
วรรณคดีหรือ 
วรรณกรรมที่
อ่าน 

การแสดงความคิดเห็นจาก 
วรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
ต้อง ตรงประเด็น มีการอธิบาย 
เหตุผลประกอบเพ่ือให้น่าเชื่อถือ 
สาระการเรียนรู้ 
๑ . หลักการพูดแสดงค วาม 
คิดเห็นจากวรรณคดีหรืวรรณกรรม 
๒. แสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้าน 

๑ 

๒ ขุนช้าง
ขุนแผน 
ตอนก าเนิด
พลายงาม 

ท ๑.๑ ป.๖/๒ 
อธิบาย 
ความหมายของ
ค าประโยค 
และข้อความที่
เป็นโวหาร 

- การศึกษาความหมาย 
ของค าหรือข้อความจะท าให้ 
การอ่านมีประสิทธิภาพ เขียนค าได้ถูกต้อง
น าไปใช้ในการสื่อสารได้ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. ค าศัพท์ในบทเรียน 
๒. ความหมายของค า 

๑ ๔ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๑.๑ ป.๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ  
อย่าง
หลากหลาย 
โดยจับ 
เวลาแล้วถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 

การฝึกฝนการอ่านจับใจความ 
ตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 
จะท าให้เข้าใจสาระส าคัญของ 
เรื่องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านจับใจความ 
๒. อ่านจับใจความเรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนก าเนิดพลายงาม 

๒              

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
อ่านออก 
เสียงบทร้อย
แก้วและบท
ร้อย 
กรองได้ถูกต้อง 
ท ๑.๑ ป. ๖/๙ 
มีมารยาทใน 
การอ่าน 

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เป็นการอ่าน
ที่มุ่งให้เกิดความ 
เพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของค า 
ประพันธ์ ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะ 
ลีลา และท่วงท านองตามลักษณะค า
ประพันธ์เเต่ละชนิด 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านออกเสียงบท 
ร้อยกรอง 
๒. อ่านบทร้อยกรองเสภาขุน 

๑  
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ช้างขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม 
  ท ๕.๑ ป.๖/๑ 

แสดงความ 
คิดเห็นจาก
วรรณคดี หรือ 
วรรณกรรมที่
อ่าน 

การอ่านเสภาเรื่อง ขุนช้าง 
ขุนแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม  
จะต้องพิจารณาและแสดงความ 
คิดเห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร  
จึงจะสามารถอธิบายคุณค่าที่ 
ได้รับเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
จริงได้ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการแสดงความคิดเห็น 
จากเรื่องที่อ่าน 
 

๑  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๕.๑ ป.๖/๓ 
อธิบายคุณค่า 
ของวรรณคดี 
และวรรณกรรม 
ที่อ่านและน 
าไป ประยุกต์ใช้
ใน 
ชีวิตจริง 

การอ่านบทเสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 
ตอน ก าเนิดพลายงามจะต้องสามารถน า
คุณค่าที่ได้รับ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการวิเคราะห์คุณค่าของ 
เรื่องท่ีอ่าน 
๒. การน าคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปใช้ 

๑  

  ท ๕.๑ ป.๖/๔ 
ท่องจ าบท 
อาขยานตามท่ี
ก าหนด และบท 
ร้อยกรองที่มี
คุณค่าตาม
ความ 
สนใจ 

บทอาขยานเป็นบทท่องจ าบทร้อยกรองที่
มีความไพเราะ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 
การท่องจ าบทอาขยานเป็นการพัฒนาการ
อ่าน ความจ า และการเห็นคุณค่าของบท
ร้อยกรอง ตลอดจนการน าข้อคิดท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 
๑. คุณค่าของบทอาขยาน 
๒. หลักการท่องจ าบทอาขยาน 
๓. ท่องจ าบทอาขยานขุนช้าง 
ขุนแผนตอนก าเนิดพลายงาม 

๒  

 
 

 ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ชนิด 

ค านามเป็นค าท่ีใช้เรียกคน พืช สัตว์ 
สิ่งของและสถานที่ต่าง  ๆค านามเป็นได้                                                                                                                
ทั้งประธานและกรรมของประโยค ค านาม
มีหลายชนิด การเข้าใจชนิดและ 

๑  
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และหน้าที่
ของค าใน
ประโยค 

หน้าที่ของค านามท าให้ใช้ประโยคในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. ลักษณะของค านาม 
๒. ประเภทของค านาม 
๓. ชนิดและหน้าที่ของค านาม 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ชนิด 
และหน้าที่ของ 
ค าในประโยค 

ค าสรรพนามเป็นค าท่ีใช้แทนชื่อ 
ซึ่งเป็นค านาม ค าสรรพนาม เป็นได้ท้ัง
ประธานและกรรมของประโยค ค าสรรพ
นามมีหลาย 
ชนิด การเข้าใจชนิดและหน้าที่ 
ของค าาสรรพนามท าให้ใช้ 
ประโยคในการสื่อสารได้อย่าง 
ถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. ลักษณะของค าสรรพนาม 
๒. ประเภทของค าสรรพนาม 
๓. ชนิดและหน้าที่ของค าสรรพ 
นาม 

๑  

๓ ภาษาพัฒนา
ชีวิต 

ท ๓.๑ ป.๖/๑ 
พูดแสดง 
ความรู้ ความ
เข้าใจ
จุดประสงค์ 
ของเรื่องที่ฟัง
และดู 

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 
จากการอ่านนิทาน ผู้พูดต้อง 
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น 
ของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการอ่าน  
การดู การฟัง เป็นการพูดที่ผู้พูด 
ต้องพูดอย่างมีเหตุผล 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการพูดแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ 
๒. พูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 
จากเรื่องที่ฟังและดู 

๑ ๔ 

  ท ๓.๑ ป.๖/๒ 
ตั้งค าถาม 

การตั้งค าถามและตอบค าถาม เชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู ท าให้สามารถจับ
ใจความส าคัญ ของเรื่อง รู้และเข้าใจ 

๑  
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และตอบค าถาม
เชิงเหตุผล  
จากเรื่องที่ฟัง
และดู 

จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู สามารถ
วิเคราะห์ความ น่าเชื่อถือ เพื่อน าความรู้  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   หรือข้อคิดที่ได้มาปฏิบัติให้เป็น ประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 สาระการเรียนรู้  

๑. หลักการตั้งค าถามเชิง เหตุผล 
จากเรื่อที่ฟังและดู 

  

   
ท ๒.๑ ป.๖/๘ 
เขียนเรื่อง 
ตามจินตนาการ
และสร้างสรรค 

 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การ
เขียนซึ่งแสดงออกถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเอง ออกมาเป็นตัวหนังสือ ด้วย ภาษา
ที่เหมาะสม ซึ่งต้องเกิด จินตนาการในทาง
ที่ดีงามมีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแบบใคร 
ใช้ภาษาถูกต้อง สามารถเร้า ความรู้สึก
ของผู้อ่าน ให้ความ เพลิดเพลิน และ ให้
ข้อคิดที่เป็น ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. หลักการเขียนเรื่องจาก จินตนาการ  
๒. ตัวอย่างเรื่องจากจินตนาการ  
๓. ฝึกเขียนเรื่องจาก จินตนาการ 

๑  

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
อ่านออก เสียง
บทร้อยแก้ว
และบทร้อย 
กรองได้ถูกต้อง 

การอ่านอักษรย่อ และค าย่อ จะต้องมี
ความรู้ค าเต็มของอักษร ย่อ หรือค าย่อนั้น 
จึงจะสามารถ อ่านและบอกความหมาย
ของค าได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอ่านค าที่มีอักษรย่อ  
๒. ฝึกอ่านค าที่มีอักษรย่อ 

๑  

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
อ่านออกเสียง 
บทร้อยแก้ว
และบทร้อย
กรอง ได้ถูกต้อง 

การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย จะต้อง
เข้าใจความหมายของ การใช้ตัวเลขแทน
วัน เดือน และ ชื่อปีนักษัตร จึงจะเข้าใจ 
ความหมายและสามารถสื่อสาร ได้ตรงกัน 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. หลักการอ่านวัน เดือนปี แบบไทย  

๑  



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๓ 

 

๒. ฝึกอ่านวันเดือนปีแบบไทย 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ อ่าน
ออกเสียง บทร้อย
แก้วและบทร้อย
กรอง ได้ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียงค าที่มี อักษรน า 
ต้องอ่านออกเสียงให้ ถูกต้องตาม
อักขรวิธี 
 สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของค าท่ีมีอักษรน า  
๒. หลักการอ่านค าที่มีอักษรน า 
๓. ฝึกอ่านค าที่มีอักษรน า 

๑  

  ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ ชนิดและ
หน้าที่ของค าใน 
ประโยค 

ค ากริยาเป็นค าท่ีแสดงอาการ ของ
นาม 
หรือสรรพนาม และท าให้ประโยคมี
ความสมบูรณ์ ค ากริยามีหลายชนิด 
การเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของ
ค ากริยา ท าให้ใช้ประโยคในการ
สื่อสารได้ อย่างถูกต้อง สาระการ
เรียนรู้  
๑. ลักษณะของค ากริยา  
๒. ชนิดของค าสรรพนาม  
๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ 
ค ากริยา 

๑  

  ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ ชนิดและ
หน้าที่ของค าใน 
ประโยค 

ค าวิเศษณ์ช่วยให้ใจความของ 
ประโยคชัดเจนขึ้น การใช้ค าวิเศษณ์
อย่างถูกต้อง ท าให้สื่อความหมายได้
ชัดเจน 
 สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของค าวิเศษณ์  
๒. ชนิดของค าวิเศษณ์  
๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ ค า
วิเศษณ์ 

๑  

   ท ๓.๑ ป.๖/๔ พูด
รายงาน เรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษา 
ค้นคว้าจากการฟัง 

การพูดรายงานที่ดีท าให้การ น าเสนอ
ข้อมูลมีความน่าสนใจ ผู้ฟังได้รับ
ประโยชน์จากการฟัง อย่างชัดเจน 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพูดรายงาน  

๑  



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๔ 

 

การดู และ การ
สนทนา 

๒. ฝึกพูดรายงาน 
๓. มารยาทในการ ฟัง ดู พูด 

 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 
๔ 
 
 
 

ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

ท ๑.๑ ป.๖/๒ 
อธิบาย 
ความหมายของค า
ประโยค 
และข้อความที่เป็น
โวหาร 

โวหารเป็นข้อความที่มีความ หมาย
ไม่ตรงตัว ในการศึกษา เรื่องโวหาร
จะต้องอธิบาย ความหมายของค า
ประโยค และข้อความที่เป็นส านวน
ได้ 
 สาระการเรียนรู้  
๑. ความหมายของโวหาร  
๒. ประเภทของโวหาร 

๒    ๔ 

  ท ๔.๑ ป.๖/๖ 
วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบ
ส านวนที่เป็น ค า
พังเพย และ
สุภาษิต 

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย เป็น 
ลักษณะของภาษาไทยที่มีความ 
คล้ายคลึงกัน ผู้เรียนต้อง วิเคราะห์
และเปรียบเทียบ ส านวนที่เป็นค า
พังเพยและ สุภาษิต 
 สาระการเรียนรู้  
๑. ความหมายของส านวน สุภาษิต  
ค าพังเพย  
๒. การใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย  
๓. การวิเคราะห์และ เปรียบเทียบ
ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

๒  

  ท ๒.๑ ป.๖/๖ 
เขียน 
จดหมายส่วนตัว 

จดหมายส่วนตัวเป็นการเขียน 
สื่อสาร ซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราว 
เฉพาะบุคคล เพื่อสื่อสารบอก เล่า
เรื่องราว แจ้งความต้องการ หรือ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยใช้
ถ้อยค าและส านวนภาษา ที่เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้  
๑. ประเภทของจดหมาย  
๒. รูปแบบจดหมาย 
๓. หลักการเขียนจดหมาย 

๒  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๕ 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

  ท ๒.๑ ป.๖/๗ 
กรอกแบบ 
รายการต่าง ๆ 

การกรอกแบบรายการ เป็นการ 
เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงใน แบบ
รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น
เพ่ือน าข้อมูลที่กรอกไป ใช้งาน ดังนั้น
จึงต้องกรอกให้ ครบถ้วน และ
ถูกต้อง  
สาระการเรียนรู้  
๑. แบบรายการต่าง ๆ  
๒. หลักการกรอกแบบรายการ  
๓. ฝึกกรอกแบบรายการ 

๑  

  ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ ชนิดและ
หน้าที่ของค าใน 
ประโยค 

ค าบุพบทท าหน้าที่เชื่อมค ากับ ค า
เพ่ือให้ประโยคมีความ สมบูรณ์ ค า
บุพบทมีหลายชนิด จึงควรน าไปใช้
อย่างถูกต้องเพ่ือ สื่อความหมายได้
ชัดเจน  
สาระการเรียนรู้  
๑. หน้าที่ของค าบุพบท  
๒. ชนิดของค าบุพบท  
๓. การใช้ค าบุพบท 

๑  

  ท ๔.๑ ป.๖/๑ 
วิเคราะห์ชนิด และ
หน้าที่ของค าใน
ประโยค 

ค าเชื่อมเป็นค าท่ีใช้เชื่อมค าประโยค 
หรือข้อความให้ ต่อเนื่องกัน การใช้
ค าเชื่อมที่ ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้ 
ประโยคหรือข้อความมีความ 
ต่อเนื่องกัน สามารถสื่อ ความหมาย
ได้ชัดเจนมากขึ้น  
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ชนิดของค าเชื่อม  
๒. หน้าที่ของค าเชื่อม  
๓. หลักการใช้ค าเชื่อม 
 
 
 

๑  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๖ 

 

๕  สุภาษิตสอน
หญิง  

ท ๑.๑ ป.๖/๒ 
อธิบาย 
ความหมายของค า
ประโยค และ
ข้อความที่เป็น
โวหาร 

การศึกษาค า ความหมายของค า 
หรือข้อความจากเรื่องที่อ่าน จะท า
ให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เขียนค า
ได้ถูกต้องน าไปใช้ใน การสื่อสารได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. ค าศัพท์ในบทเรียนเรื่อง สุภาษิต
สอนหญิง  
๒. ความหมายของค า๑ 

๑ ๔ 

  ท ๑.๑ ป.๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่างหลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ 
อ่าน 

การจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ 
อ่านต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการ อ่าน
ให้ชัดเจน ส ารวจ ส่วนประกอบ
หนังสืออย่าง คร่าว ๆ ท าความเข้าใจ
ประเภท หนังสือ แปลความหมาย
และใช้ ประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องท่ี 
อ่านมาประกอบ สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอ่านจับใจความ ส าคัญ 
 ๒. อ่านจับใจความเรื่องสุภาษิต 
สอนหญิง 

๑  

  ท ๑.๑ ป.๖/๑ 
อ่านออก 
เสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อย 
กรองได้ถูกต้อง 

การรู้หลักการอ่านออกเสียงบท 
ร้อยกรองจะท าให้ผู้อ่านสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการอ่านออก 
เสียงบทร้อยกรองของตนให้ดีขึ้น  
เกิดการอ่านบทร้อยกรองที่ดีมี 
ประสิทธิภาพ ไพเราะ และน่าฟัง 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอ่านบทร้อยกรอง 
๒. อ่านบทร้อยกรองเรื่อง 
สุภาษิตสอนหญิง 
 

๑  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๓.๑ ป.๖/๔ พูด
รายงาน เรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษา 
ค้นคว้าจากการฟัง 

การพูดรายงานที่ดีท าให้การ น าเสนอ
ข้อมูลมีความน่าสนใจ ผู้ฟังได้รับ
ประโยชน์จากการฟัง อย่างชัดเจน  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพูดรายงาน  

๑  



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๗ 

 

การดู และ การ
สนทนา 

๒. พูดรายงานจากการสนทนา แสดง
ความคิดเห็น 

  ท ๕.๑ ป.๖/๓ 
อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดี และ 
วรรณกรรมที่อ่าน
และน าไป  
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการวิเคราะห์คุณค่าของ 
เรื่องสุภาษิตสอนหญิง 
๒. การน าคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน 
ไปใช้ 

๑  

 
 

 ท ๔.๑ ป. ๖/๑ 
วิเคราะห์ ชนิดและ
หน้าที่ของค าใน
ประโยค 

ค าอุทานเป็นค าที่ใช้เพื่อแสดง 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ การใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสม กับประโยค
หรือข้อความ จะท าให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด
หรือผู้เขียน อย่างชัดเจน  
สาระการเรียนรู้  
๑. ชนิดของค าอุทาน ๒. การใช้ค า
อุทานในการ สื่อสาร 

๑  

๖ สร้างสรรค์
งานเขียน 

ท ๓.๑ ป.๖/๕ พูด
โน้มน้าว อย่างมี
เหตุผล และ
น่าเชื่อถือ 

การพูดโน้มน้าวเป็นการพูดให้ ผู้อื่น
เชื่อถือและคล้อยตามผู้พูด อย่างมี
เหตุผล โดยผู้พูดต้อง เตรียมตัวใน
การพูดด้วยส านวน ภาษาท่ีเหมาะสม 
บุคลิกภาพที่ดี และมีการแสดงความ
จริงใจต่อ ผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังปฏิบัติตน
ในสิ่งที่ ผู้พูดต้องการ  

๑ ๔ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพูดโน้มน้าว  
๒. ประโยชน์ของการพูดโน้มน้าว 
๓. การพูดโน้มน้าวในโอกาสต่าง ๆ 

  

  ท ๒.๑ ป.๖/๘ 
เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

การเขียนเรื่องจากภาพเป็นการ 
เขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จาก
ภาพ โดยอาศัยจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ เกิดเป็น

๑  



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๒๘ 

 

เรื่องท่ีน่าสนใจและให้ ข้อคิดในการ
ด าเนินชีวิตที่ดี 
 สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนเรื่องจากภาพ  
๒. เขียนเรื่องจากภาพ 

  ท ๑.๑ ป.๖/๕ 
อธิบายการ 
น าความรู้และ
ความคิด จาก 
เรื่องท่ีอ่านไป
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ในการ
ด าเนินชีวิต 

การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ต้อง
อ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วท า
ความเข้าใจเนื้อเรื่อง หา ข้อคิดจาก
เรื่องว่าเรื่องนั้น ๆ ให้ ข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจึงน าข้อคิด
นั้นมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ ๑. หลักการหา
ข้อคิดจาก การอ่าน ๒. เขียนสรุป
ข้อคิดจากการอ่าน นิทาน 

๑  

  ท ๒.๑ ป.๖/๘ 
เขียนเรื่องตาม 
จินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

การเขียนนิทานเป็นการเขียน เรื่อง
ตามจินตนาการ โดยใช้ 
ประสบการณ์เดิมผนวกกับ ความคิด
สร้างสรรค์ถ่ายทอด เรื่องราวด้วย
ส านวนภาษาท่ี สนุกสนานน่าสนใจ 
เป็นการฝึก ให้ผู้เขียนและผู้อ่านมี
ความคิด สร้างสรรค์ท่ีดีและได้ข้อคิด
จาก นิทานมาประยุกต์ใช้กับการ 
ด าเนินชีวิตของ 

๑  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   ตนให้มีความสุข  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนนิทาน  
๒. ฝึกเขียนนิทานจาก 
จินตนาการ 

  

  ท ๒.๑ ป.๖/๔ 
เขียนเรียงความ 

การเขียนเรียงความเป็น การเขียนที่
มุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ 
ความคิด และทัศนคติ ด้วยภาษา
ถ้อยค าที่สละสลวย โดยค านึงถึง
องค์ประกอบใน การเขียนเรียงความ 
และมี มารยาทในการเขียน  

๒  
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สาระการเรียนรู้  
๑. ส่วนประกอบของเรียงความ  
๒. หลักการเขียนเรียงความ  
๓. ฝึกเขียนเรียงความ 

  ท ๓.๑ ป.๖/๕ พูด
โน้มน้าว อย่างมี
เหตุผล และ
น่าเชื่อถือ 

การพูดโน้มน้าวเป็นการพูดให้ 
ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตามผู้พูด 
อย่างมีเหตุผล โดยผู้พูดต้อง 
เตรียมตัวในการพูดด้วยส านวน 
ภาษาท่ีเหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี 
และมีการแสดงความจริงใจต่อ 
ผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังปฏิบัติตนในสิ่ง 
ที่ผู้พูดต้องการ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการพูดโน้มน้าว 
๒. ประโยชน์ของการพูดโน้มน้าว 
๓. การพูดโน้มน้าวในโอกาสต่าง ๆ 
 
 
 
 

๒  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๗ พูดอย่าง
สร้างสรรค ์

ท ๔.๑ ป.๖/๒ 
ใช้ค าได้ 
เหมาะสมกับ
กาลเทศะและ 
บุคคล 

การเลือกใช้ค าท้ังภาษาพูดและ 
ภาษาเขียนให้เหมาะสมกับ 
ระดับภาษาเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะ 
แสดงว่า ผู้ใช้ภาษาเป็นผู้ที่มี 
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาอย่าง 
เหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 
๑. ระดับของภาษา 
๒. การใช้ค าตามระดับของภาษา 

๒ ๔ 

  ท ๒.๑ ป.๖/๘ 
เขียนเรื่อง 
ตามจินตนาการ
และสร้างสรรค 

ค าขวัญเป็นถ้อยค าที่แต่งขึ้นเพ่ือ 
เตือนใจหรือเพ่ือเป็นสิริมงคล ซึ่ง 
มีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือ 
ขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็น 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดี 

๑  
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ต่อตนเองและส่วนรวม 
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการเขียนค าขวัญ 
๒. การเขียนค าขวัญในโอกาสต่าง ๆ 

  ท ๓.๑ ป.๖/๕  
พูดโน้มน้าว อย่าง
มีเหตุผล และ
น่าเชื่อถือ 

การโต้วาที เป็นการพูดโต้ตอบ และ
หักล้างกันด้วยเหตุผล โดย การโน้ม
น้าวใจผู้ฟังให้เห็นด้วย หรือคล้อย
ตามฝ่ายผู้พูดด้วย การพูดอย่างมี
มารยาท สาระการเรียนรู้  
๑. องค์ประกอบของการโต้วาที  
๒. หลักการโต้วาที  
๓. ฝึกการพูดโต้วาที   
ท ๔.๑ ป.๖/๕  
แต่งบทร้อยกรอง การแต่ง 
 

๓  

  ท ๔.๑ ป.๖/๕ 
แต่งบทร้อยกรอง 
การแต่งบทร้อย
กรอง  

การแต่งบทร้อยกรองต้อง ค านึงถึง
ลักษณะและข้อก าหนด ของบทร้อย
กรองแต่ละประเภท รู้จักเลือกสรร
ถ้อยค าที่มี ความหมายและเสียง  

๒  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   คล้องจอง เหมาะสมมาใช้ จึงจะท า
ให้บทร้อยกรองนั้นไพเราะ 
สละสลวย สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการแต่งกลอนสุภาพ  
๒. ฝึกแต่งกลอนสุภาพ 

  

  ท ๕.๑ ป.๖/๔ 
ท่องจ าบท 
อาขยานตามท่ี
ก าหนด และบท 
ร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความ 
สนใจ 

บทอาขยานเป็นบทท่องจ าร้อยกรอง
ที่มีความไพเราะ ให้ข้อคิด ที่เป็น
ประโยชน์ การท่องจ าบท อาขยาน
เป็นการพัฒนาการอ่าน ความจ า 
และการเห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง 
ตลอดจนการน าข้อคิดที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 
๑. คุณค่าของบทอาขยาน 
๒. หลักการท่องจ าบทอาขยาน 

๒  
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๘ อ่านอย่างมี 
วิจารณญาณ 

ท ๑.๑ ป.๖/๘ 
อ่านหนังสือ 
ตามความสนใจ
และอธิบาย 
คุณค่าที่ได้รับ 

การเลือกหนังสืออ่านต้องเลือก ให้
ตรงตามจุดประสงค์ เลือกหนังสือท่ีดี 
มีคุณค่า เป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่าน มี
ความยากง่ายตรง ตามความสนใจ
ของผู้อ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน และควรค านึงถึงมารยาทใน 
การอ่านด้วย สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการเลือกอ่านหนังสือ  
๒. เลือกอ่านหนังสือตามความ สนใจ 
๓. ประโยชน์จากการอ่าน หนงัสือ  

๒  

  ท ๑.๑ ป.๖/๖ 
อ่านงาน เขียนเชิง
อธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และ
ปฏิบัติตาม 

การอ่านงานเขียนที่มุ่งอธิบาย  
ออกค าสั่ง หรือแนะน าให้ปฏิบัติตาม 
จะมุ่งหวังให้ผู้อ่านปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 
สาระการเรียนรู้ 

๑  

 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   ๑. หลักการอ่านงานเขียน  
๒. การปฏิบัติตามค าสั่งหรือ ข้อแนะน า 

  

  ท ๒.๑ ป.๖/๕ 
เขียนย่อความจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

การเขียนย่อความเป็นการสรุป ใจความ
ส าคัญของเรื่องที่อ่าน และถูกต้องตาม
รูปแบบของย่อ ความแต่ละประเภท 
สาระการเรียนรู้  
๑. รูปแบบการย่อความ  
๒. หลักการย่อความ  
๓ ประโยชน์ของการย่อความ 

๒  

  ท ๓.๑ ป.๖/๓ 
วิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือจากการ
ฟังและ ดูสื่อ
โฆษณาอย่างมี
เหตุผล 

สื่อโฆษณาเป็นสื่อที่สามารถ ดึงดูดใจผู้ฟัง 
และผู้ดูได้สูง การรับสื่อเหล่านี้จะต้องรู้จัก 
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงของ
สื่อก่อนตัดสินใจ เชื่อข้อมูลต่าง ๆ  
สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของสื่อโฆษณา  
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ของสื่อ
โฆษณา 

๒  
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  ท ๒.๑ ป.๖/๒ 
เขียนสื่อสาร โดย
ใช้ค าได้ถูกต้อง
ชัดเจน และ 
เหมาะสม 

การเขียนประกาศ คือ การเขียน  
ที่ท าให้สาธารณชนทราบ ข่าวสารเรื่อง
เดียวกันอย่าง แพร่หลาย โดยอาศัย
สื่อสาร ธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง  
สาระการเรียนรู้  
๑. ประเภทของประกาศ  
๒. วัตถุประสงค์ในการเขียน ประกาศ  
๓. หลักในการเขียนประกาศ 

๒  

  ท ๓.๑ ป.๖/๓ 
วิเคราะห์ ความ
น่าเชื่อถือจากการ
ฟังและ ดูสื่อ
โฆษณาอย่างมี
เหตุผล 

สื่อโฆษณาเป็นสื่อที่สามารถ ดึงดูดใจผู้ฟัง 
และผู้ดูได้สูง การรับสื่อเหล่านี้จะต้องรู้จัก 
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงของ
สื่อก่อนตัดสินใจ เชื่อข้อมูลต่าง ๆ  
สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของสื่อโฆษณา  
๒. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อ
โฆษณา 

๒  

 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๙ อ่านพูด
คิด
พิจารณา 

ท ๕.๑ ป. ๖/๑  
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดี หรือ 
วรรณกรรมที่อ่าน 
 ท ๕.๑ ป. ๖/๓ 
อธิบายคุณค่าของ 
วรรณคดี และ 
วรรณกรรมที่อ่าน
และ น าไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิต
จริง 

วรรณกรรมร่วมสมัยมีความรู้ และมี
คุณคา่ ต้องสามารถน า ความรู้ทีปรากฏ
ในวรรณกรรม สมัยแต่ละเรื่อง มา
ปรับใช"ใน ชีวิตจริง  
สาระการเรียนรู้  
๑. การอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย 
 ๒. การน าคุณค่าาที่ปรากฏใน 
วรรณกรรมสมัยมาปรับใช้ 

๒ ๔ 

  ท ๓.๑ ป. ๖/๑  
พูดแสดงความรู้ 
ความ เข้าใจ
จุดประสงค์ของ 
เรื่องท่ีฟังและดู  
ท ๓.๑ ป. ๖/๒  

การพูดแสดงความรู้ ความเขา้ใจจาก
เรื่องท่ีฟังและดู เป็นการแสดงความ
เขา้ใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ได้ฟังและ 
ดู สาระการเรียนรู้ 
๑. พูดแสดงความรู้ความเขา้ใจ จาก
เรื่องท่ีฟังและดู 

๑  
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ตั้งค าถามและตอบ 
ค าถามเชิงเหตุผล 
จากเรื่องที่ฟังและดู  
ท ๓.๑ ป. ๖/๖  
มีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

 ๒. มารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาและ
ถามเกี่ยวกับ เรื่องที่
อ่าน  
 

การอ่านเพ่ือแยกข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเป็นการอ่าน อย่างไตรต่รอง
พิจารณาเหตุผล แล้วตีความหมายของ
ข้อความ หรือเรื่องเพ่ือแยกให้ไดว้่าส่วน 
ใดเปน็ข้อเท็จจริงส่วนใดเป็น ข้อคิดเห็น
อะไรถูก อะไร 

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๔ 
แยกข้อเท็จจริงและ 
ข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ทีอ่่าน 

เพ่ือให้การรับสื่อนั้นเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพิจารณา 
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
๒. แยกข้อเท็จจริงและ 
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๕ 
อธิบายการน า
ความรู้และ
ความคิดจากเรื่อง 
ที่อ่านไปตัดสินใจ 
แก้ปัญหา 
 ในการด าเนินชีวิต  
ท ๑.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
อ่าน 

การอ่านพระบรมราโชวาท จะตอ้ง
สามารถน าคุณค่าที่ได้รับน ามา
ประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้  
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการวิเคราะห์คุณค่าของ  
เรื่องท่ีอ่าน 

 ๒. การน าคุณค่าาจากพระบรม 
ราโชวาทไปใช้ 

๑  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๑ 
คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด 
และครึ่งบรรทัด  
ท ๒.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
เขียน 

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม 
บรรทัดและครึ่งบรรทัดจะต"อง 
คัดตามรูปแบบการเขียนตัว 
อักษรไทยอย่างถูกต้อง สวยงาม  
และมีมารยาทในการเขียน  
สาระการเรียนรู"  

๑  
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๑. หลักการคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด 
และครึ่งบรรทัด  
๒. มารยาทในการเขียน 

  ท ๒.๑ ป. ๖/๒ 
เขียนสื่อสารโดยใช้
ค า ได้ถูกต้อง
ชัดเจน และ 
เหมาะสม 

การเขียนโน้มน้าวใจหรือ การเขียน
โฆษณา ต้องมีหลักการและเหตุผลที่เป็น 
ความจริงถูกต้องตามหลักการเขียนโน้ม
น้าวใจ  
สาระการเรียนรู้ 
๑. การเขียนโน้มนา้วใจ 

๑  

  ท ๔.๑ ป. ๖/๖ 
วิเคราะห์และ 
เปรียบเทียบส านวน
ที่เปน็ค าพังเพย 
และสุภาษิต 

ส านวน หมายถึง ถ้อยค าท่ี 
เรียบเรียงด้วยความคมคาย 
สละสลวย ใช"พูดสื่อสารกันมี 
ความหมายเป็นนัย  
กินความลึกซึ้ง มักเป็นค า 
เปรียบเทียบ เช่น หัวหกก้นขวิด  
 ค าพังเพย หมายถึง ถ้อยค า 
ที่แสดงความจริง ไม่ไดส้อน 
โดยตรง จะเป็นค าที่กล่าวไว้ให้ 
ตีความหมายเข้ากับเรื่อง มี 
ความหมายท านองติชม  
การเปรียบเทียบ และให้ของคิด 
ในการปฏิบัติ เช่น คางคกข้ึนวอ  
 สุภาษิต หมายถึง ถ้อยค าที่ 
กล่าวเป็นท านองให้ข้อคิด คติ  
สั่งสอน เพ่ือให้กระท าความดี 
และละเว้นความชั่ว เช่น  
ความพยายามอยู่ที่ไหน  
ความส าเร็จอยู่ที่นั่น  
สาระการเรียนรู้  
๑. การจ าแนกส านวน สุภาษิต  
ค าพังเพย  
๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ  
ส านวน สุภาษิต และค าพังเพย 

๒  

  ท ๔.๑ ป. ๖/๔ 
ระบุลักษณะของ 
ประโยค 

ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้พูด และผู้ฟังมี
ความเข้าใจตรงกัน ต้องเลือกใช้ประโยค
ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์ ซึ่งประโยคที่
ใช้ใน การสื่อสาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๖ 

๑  
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ลักษณะ ไดแ้ก่ ประโยคบอกเล่า 
ประโยค ปฏิเสธ ประโยคค าถาม 
ประโยคค าสั่ง ประโยคขอรองประโยค
แสดงความต้องการ 
สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของประโยคเพ่ือการสื่อสาร  
๒. การจ าแนกประโยคเพ่ือการสื่อสาร  
๓. แต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 

  ท ๔.๑ ป. ๖/๔ 
ระบุลักษณะของ 
ประโยค 

ประโยคแบ่งตามโครงสร้าง ไดแ้ก่ 
ประโยคสามัญ ประโยค รวม และ
ประโยคซ้อน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 
๒ ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง 
การศึกษาลักษณะของประโยค ซ่ึงแต้อง
ละชนิดมีลักษณะแตกต้องาง กัน จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
หลักการสร้าง ประโยค และสามารถใช้
ประโยคได้ถูกต้อง สาระการเรียนรู้ 
๑. ทบทวนประโยคแบ่งตาม โครงสรา้ง 
 ๒. วิเคราะห์ประโยคแบ่งตาม 
โครงสร้าง 

๑  

๑๐ นิทานทอง
อิน ตอน 
นาคพระ
โขนงท่ี
สอง 

ท ๑.๑ ป. ๖/๒ 
อธิบาย ความหมาย
ของค า ประโยค
และข้อความที่ เป็น
โวหาร 

การศึกษาความหมายของค า 
หรือขอ้ความ จะท าให้การอ่าน 
มีประสิทธิภาพ เขียนค าได้ 
ถูกต้องน าไปใช้ในการสื่อสารได้ 
สาระการเรียนรู้  
๑. ค าศัพทใ์นบทเรียน  
๒. ความหมายของค า 

๑ ๔ 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่างหลากหลาย 
โดยจับเวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่องที่
อ่าน  
ท ๑.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
อ่าน 

การฝึกฝนการอ่านจับ 
ใจความตามหลักเกณฑ์อย่าง 
สม่ าเสมอจะท าให้ 
สาระส าคัญของเรื่องได้อย่าง รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี มารยาทในการอา่น 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นจับใจความ  
๒. อ่านจับใจความเรื่องนิทานทองอิน 
ตอน นาคพระโขนงที่สอง 

๒  
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๒.๑ ป. ๖/๓ 
เขียนแผนภาพโครง 
เรื่องและแผนภาพ 
ความคิดเพ่ือใช้
พัฒนา งานเขียน 

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิดจะท าให้เข้าใจ
ความคิดรวบยอดหรือ ข้อเท็จจริงไดดี้
ยิ่งขึ้น สาระการเรียนรู้ 
 ๑. หลักการเขียนแผนภาพโครง เรื่อง 
๒. การเล่าเรื่องตามแผนภาพ โครงเรื่อง 
๓. ประโยชน์ของการเขียน แผนภาพ
โครงเรื่อง 

๑  

  ท ๕.๑ ป. ๖/๑ 
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดี หรือ 
วรรณกรรมที่อ่าน 

การอ่านเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นาค
พระโขนงที่สอง จะต"องพิจารณาและ
แสดง ความคิดเห็นลักษณะนิสัยของ ตัว
ละคร จึงจะสามารถอธิบาย คุณค่าาที่
ไดร้ับเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการแสดงความคิดเห็น จากเรื่อง
ที่อ่าน  
๒. การน าความรู้ไปปรับใช้ 

๑  

  ท ๕.๑ ป. ๖/๓ 
อธิบายคุณค่าาของ
วรรณคดี และ 
วรรณกรรมที่อ่าน
และ น าไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิต
จริง 

การอ่านเรื่อง นิทานทองอิน  
ตอน นาคพระโขนงที่สองจะต้อง
สามารถน าคุณค่าาที่ได้รับ น ามา
ประยุกตใ์ช้ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวัน
ได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการวิเคราะห์คุณค่าาของ เรื่องท่ี
อ่าน  
๒. การน าคุณค่าาจากเรื่องที่ อ่านไปใช้ 

๑  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๘  
เขียนเรื่องตาม 
จินตนาการและ 
สร้างสรรค์  
ท ๒.๑ ป. ๖/๙ มี
มารยาทในการ
เขียน 

การเขียนเรื่องตาม จินตนาการ คือ การ
เขียนซึ่ง แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 
ของตนเองออกมาเป็น ตัวหนังสือ ด้วย
ภาษาท่ี เหมาะสม ซึ่งต้องเกิด 
จินตนาการในทางที่ดีงาม มีความแปลก
ใหม่ ไม่ซ้ าแบบ ใคร ใช้ภาษาถูกต้อง 
สามารถ เร้าความรุส้ึกของผู้อ่าน ให้ 

๒  
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ความเพลิดเพลิน และให้ข้อคิด ที่เปน็
ประโยชน์  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนเรื่องจาก จินตนาการ 
๒. ตัวอย่างเรื่องจากจินตนาการ  
๓. ฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการ 

 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 
 

 ท ๔.๑ ป. ๖/๑ 
วิเคราะห์ชนิดและ 
หนา้ที่ของค าใน 
ประโยค 

ชนิดและหน้าที่ของค าใน ประโยค ต้อง
ใช้ให้ถูกตามหลัก ภาษาไทย ท าให้
สามารถใช้ค า ในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง  
สาระการเรียนรู้  
๑. ทบทวนชนิดและหน้าที่ของ ค า  
๒. การใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสม 

๑  

  ท ๓.๑ ป. ๖/๓  
วิเคราห์ ความ
น่าเชื่อถือจาก การ
ฟังและดูสื่อ 
โฆษณาอย่างมี
เหตุผล  
ท ๓.๑ ป. ๖/๔ 
พูดรายงานเรื่อง
หรือ ประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้า จาก
การฟัง การดู และ
การสนทนา 

สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งใน การใช้ชีวิต
ขงคนในยุคปจัจุบัน ต้องรู้หลักในในการ
วิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์ 
และสามารถพูดอธิบาย ความน่าเชื่อถือ
จากสื่อออนไลน์ให้ผู้อ่ืนฟังได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือ
จากสื่อออนไลน์  
๒. การพูดอธิบาย ความน่าเชื่อถือจากสื่อ
ออนไลน์ 

๑  

๑๑ เที่ยวทั่ว
ไทย กาว
ไกลศึกษา 

ท ๑.๑ ป. ๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านสารคดี ต้องสามารถ จับใจความ
ตามหลักเกณฑ์ จะ ท าให้เขา้ใจ
สาระส าคัญของเรื่อง ได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นจับใจความ  

๑ ๔ 
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๒. อ่านจับใจความสารดี 
  ท ๓.๑ ป. ๖/๑ 

พูดแสดงความรู้
ความเขา้ใจ
จุดประสงค์ ของ
เรื่องท่ีฟังและดู  
ท ๓.๑ ป. ๖/๖ มี
มารยาทในการฟัง 
การดูและการพูด 

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ จากการ
ดูสารคดี เป็นการแสดงความเข้าใจ 
จุดประสงค์ของเรื่องที่ได้ฟัง และดู  
สาระการเรียนรู้  
๑. พูดแสดงความรู้ความเขา้ใจ จากเรื่อง
ที่ฟังและดู  
๒. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๑ 
 

 

  ท ๒.๑ ป. ๖/๘ 
เขียนเรื่องตาม 
จินตนาการและ
สร้างสรรค์ 

การเขียนเรื่องจากภาพเป็น การเขียน
ถ่ายทอดความรู้สึกนึก คิดจากภาพ โดย
อาศัยจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรคท์ าให้เกิดเป็นเรื่องที ่น่าสนใจ
และให้ข้อคิดใน การด าเนินชีวิตที่ดี  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนเรื่องจากภาพ  
๒. ตัวอย่างเรื่องจากภาพ  
๓. ฝึกเขียนเรื่องจากภาพ 

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๗ 
อธิบายความหมาย
ของ ข้อมูลจาก
การอ่าน แผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 

การอ่านสัญลักษณ์ จะตอ้ง ท าความ
เขา้ใจในสัญลักษณ์ ต้องาง ๆ จะท าให้รู้
ข้อมูลต้องาง ๆ ที่ ต้องการใช้ได้ 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นสัญลักษณ์  
๒. ฝึกอ่านสัญลักษณ์ 

๑  

   ท ๑.๑ ป. ๖/๗ 
อธิบายความหมาย
ของ ข้อมูล จาก
การอ่าน แผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 

การอ่านแผนที่ จะต้องมี ความรู้ใน
สัญลักษณต์้องาง ๆ ที่ ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ จึงจะสามารถอ่านและบอกต าแหน่ง 
ในแผนที่ได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นแผนที่  
๒. อ่านแผนที ่

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๗ 
อธิบายความหมาย
ของ ข้อมูล จาก
การอ่าน แผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 

การอ่านแผนผัง จะต้องมี ความรู้ ความ
เขา้ใจในหลักการ เขียนแผนผัง จึงจะ
สามารถอ่าน และบอกความหมาย
แผนผังได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นแผนผัง  

๑  
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๒. อ่านแผนผัง 
  ท ๑.๑ ป. ๖/๗ 

อธิบายความหมาย
ของข้อมูล จาก
การอ่าน แผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ 
และกราฟ 

การอ่านแผนภูมิและกราฟ จะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียน
แผนภูมิและกราฟ จึงจะสามารถอ่านและ
บอก ความหมายแผนภูมิและกราฟได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นแผนภูมิและ กราฟ  
๒. อ่านแผนภูมิและกราฟ 

๑  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๒ 
อธิบายความหมาย
ของ ค า ประโยค
และ ข้อความที่
เป็นโวหาร  
ท ๒.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
เขียน 

การเขียนรายงานเป็น การเขียนเพื่อ
น าเสนอผลการ สืบค้น หรือค้นคว้าข้อมูล
ต้องาง ๆ หรือผลการทดลอง ผลการ 
ปฏิบัติงานต้องาง ๆ ต้องอครู ต้องอ 
เพ่ือนนักเรียน หรือเสนอต้องอ ผู้อ่ืน ใน
รูปแบบของการเขียนรายงาน เพื่อให้มี
ความรู้ กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อ่ืน 
ทราบผลการปฏิบัติงานของเรา และมี
มารยาทในการเขียน  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนรายงาน  
๒. รูปแบบการเขียนรายงาน ๓. เขียน
รายงาน 

๑  

 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑๒ รามเกียรติ์ 
ตอน ศึก
ไมยราพ 

ท ๓.๑ ป. ๖/๑ 
พูดแสดงความรู้ 
ความเขา้ใจ
จุดประสงค์ ของ
เรื่องท่ีฟังและดู ท 
๓.๑ ป. ๖/๖ มี
มารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ จาก
การศึกษาท่ีมา ของวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์ โดยการเล่าเรื่องได้อย่าง
ถูกต้อง และมีมารยาทในการพูด สาระ
การเรียนรู้ 
๑. พูดแสดงความรู้ความเขา้ใจ จากเรื่อง
รามเกียรติ์  
๒. มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๑ ๔ 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๒
อธิบายความหมาย
ของ ค า ประโยค

การศึกษาค าศัพท์ความหมายของ
ค าศัพท์ หรือ ข้อความ จะท าให้การอ่าน
มี ประสิทธิภาพ เขียนค าได้ถูกตอ้ง 

๑  
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และ ข้อความที่
เป็นโวหาร 

น าไปใช้ในการสื่อสารได้ สาระการเรียนรู้ 
๑. ค าศัพทใ์นเรื่อง รามเกียรติ์ ๒. 
ความหมายของค า 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อ่านออกเสียงบท
รอ้ย แก้วและบท
รอ้ยกรอง ได้
ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียงบท รอ้ยกรอง เป็นการ
อ่านที่มุ่งให้ เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้ง
ใน รสของค าประพันธ์ ซึ่งจะต้อง อ่าน
อย่างมีจังหวะ ลีลา และ ท่วงท านองตาม
ลักษณะค า ประพันธ์ต้องและชนิด 
 สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นออกเสียงบท รอ้ยกรอง 
๒. การอ่านออกเสียงบทร้อย กรอง 

๑  

 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๒ 
อธิบายความหมาย
ของ ค า ประโยค
และ ข้อความที่
เป็นโวหาร 

การถอดค าประพันธ์ถือเป็น เรื่องท่ีส าคัญ
ส าหรับการอ่าน วรรณคดีประเภทบท
รอ้ยกรอง ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหา 
ของวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึก
ไมยราพ 

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ ต้อง
จับใจความ ส าคัญตามหลักเกณฑ์ จะท า
ให้ เข้าใจสาระส าคัญของเรื่องได้ อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นรามเกียรติ์  
๒. อ่านจับใจความส าคัญจากเรื่อง
รามเกียรติ์ 

๒  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๓ 
เขียนแผนภาพ
โครง เรื่องและ
แผนภาพ ความคิด
เพ่ือใช้พัฒนา งาน
เขียน  
ท ๒.๑ ป. ๖/๙  

การเขียนแผนภาพโครง เรื่องและ
แผนภาพความคิดจะ ท าให้เข้าใจ
ความคิดรวบยอด หรือข้อเท็จจริงได้ดี
ยิ่งขึ้น และมี มารยาทในการเขียน  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนแผนภาพโครง เรื่อง  
๒. การเล่าเรื่องตามแผนภาพ โครงเรื่อง  

๑  
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มีมารยาทในการ
เขียน 

๓. ประโยชน์ของการเขียน แผนภาพ
โครงเรื่อง 

  ท ๕.๑ ป. ๖/๓ 
อธิบายคุณค่าาของ 
วรรณคดี และ 
วรรณกรรมที่อ่าน
และ น าไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิต
จริง 

การอธิบายคุณค่าาของเรื่อง รามเกียรติ์ 
ตอน ศึกไมยราพ เป็นวรรณคดีที่มี
ส านวนโวหาร ไพเราะ สอดแทรกข้อคิด
และคติ สอนใจ การอ่านอยา่งพินิจ
พิจารณา ท า ให้เห็นคุณค่าาที่แทจ้ริง 
และ สามารถน าไปเป็นแนวทางใน การ
ด าเนินชีวิตได้ สาระการเรียนรู้ ๑. 
หลักการวิเคราะห์คุณค่าาของ วรรณคดี 
๒. การน าคุณค่าาวรรณคดีเรื่อง 
รามเกียรติ์ไปปรับใช"ไปใช 

๒  

 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๕.๑ ป. ๖/๑ 
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดีหรือ 
วรรณกรรมที่อ่าน 

การแสดงความคิดเห็นจาก วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน ต้องอ่านอย่างตั้งใจ 
จับใจความ สังเกตและพิจารณา
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ จึงจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล 

๑  

  ท ๔.๑ ป. ๖/๒  
ใช้ค าได้เหมาะสม
กับ กาลเทศะและ
บุคคล 

ถ้อยค าที่ใช้กับ พระมหากษัตริย์ ใน
ปัจจุบันค าราชาศัพท์หมายถึง ถ้อยค า 
ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะ ของบุคคล
ในสภาพสังคมไทย ได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
พระภิกษุ ขุนนางขา้ราชการ และ 
สุภาพชนทั่วไป  
สาระการเรียนรู"  
๑. ค าราชาศัพท์  
๒. การใช้ค าราชาศัพท์ได้ ถูกต้อง 

๒  

  ท ๔.๑ ป. ๖/๒ 
ใช้ค าได้เหมาะสม
กับ กาลเทศะและ
บุคคล 

ค าไวพจน์หมายถึง ค าท่ี เขียนต้องหา่ง
กันแต่ต้องมีความหมาย เหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม  

๑  
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สาระการเรียนรู้  
๑. ค าไวพจน์  
๒. การใช้ค าไวพจน์ได้ถูกตอ้ง 

๑๓ สมุด
มิตรภาพ 

ท ๑.๑ ป. ๖/๓  
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน  
ท ๑.๑ ป. ๖/๙ มี
มารยาทในการ
อ่าน 

การอ่านจับใจความส าคัญ จากเรื่องที่
อ่านต้องตั้ง จุดมุองหมายในการอ่านให้
ชัดเจน ส ารวจส่วนประกอบหนังสือ 
อย่างคร่าวท าความเข้าใจ ประเภท
หนังสือ แปล ความหมาย โดยใช้ 
ประสบการณเ์กี่ยวกับเรื่องที่ อ่านมา
ประกอบการอ่านและมี มารยาทในการ
อ่าน 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นจับใจความส าคัญ  
๒.อ่านจับใจความเรื่องสมุด มิตรภาพ 

๑ ๔ 

      
 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๕.๑ ป. ๖/๔ 
ท่องจ าบท
อาขยาน ตามท่ี
ก าหนด และบท 
รอ้ยกรองที่มีคุณ
ค่าา ตามความ
สนใจ 

บทอาขยานเป็นบทท่องจ าบทร้อยกรองที่
มีความไพเราะ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์       
การทอ่งจ าบทอาขยานเป็น การ
พัฒนาการอ่าน ความจ า และการเห็นคุณ
ค่าาของบทร้อย กรอง ตลอดจนการน า
ข้อคิดที่ ไดม้าประยุกตใ์ช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  
สาระการเรียนรู้  
๑. คุณค่าาของบทอาขยาน  
๒. หลักการท่องจ าบทอาขยาน 
 ๓. ท่องจ าบทอาขยานจากเรื่อง  
สมุดมิตรภาพ 

๒  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๒  
เขียนสื่อสารโดยใช้
ค า ได้ถูกต้อง

การเขียนแสดงความรู้สึกต้อง บุคคล ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ตามบริบทสังคม ต้อง
ศึกษา หลักการเขียนสื่อสารที่ใช้ค าท่ี 
ถูกต้อง และมีมารยาทการเขียน  

๑  
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ชัดเจน และ 
เหมาะสม 
 
ท ๒.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
เขียน 
 

สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพูดรายงาน  
๒. พูดรายงานจากการสนทนา แสดง
ความคิดเห็น 

  ท ๔.๑ ป. ๖/๕  
แต่งงบทร้อยกรอง 

การแต่งกลอนสุภาพนั้น ต้อง เขา้ใจถึง
ฉันทลักษณข์องกลอน สุภาพ และมีความ
รอบรูใ้นเรื่อง ของค าสัมผัสคล้องจอง อีก
ทั้งมีคลังค าอยู่ในหัวสมองเป็น จ านวน
มากจึงจะมีทักษะการแต้องงบทร้อยกรอง
ประเภท กลอนสุภาพได้เป็นอย่างดี สาระ
การเรียนรู้  
๑. หลักการต้องแต่งกลอนสุภาพ  
๒. ต้องแตง่กลอนสุภาพ 

๒  

      
 
 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๑.๑ ป. ๖/๓ 
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน  
ท ๑.๑ ป. ๖/๔ 
แยกข้อเท็จจริง
และ ข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ อ่าน  
ท ๑.๑ ป. ๖/๕ 
อธิบายการน า
ความรู้ และ

การวิเคราะหบ์ทความต้อง สามารถน า
ความรู้ความคิด จากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้
ใน การด าเนินชีวิตได้  
สาระการเรียนรู้ 
๑. หลักการอา่นบทความ  
๒. การน าความรู้ไปใช้ตัดสินแก้ปัญหา            
ในชีวิต 

๑  
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ความคิด จากเรื่อง 
ที่อ่านไปตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการ
ด าเนิน ชีวิต 

  ท ๒.๑ ป. ๖/๖ 
เขียนจดหมาย
ส่วนตัว  
ท ๒.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
เขียน 

การเขียนจดหมายเป็น การสื่อสาร
ระหว่างผู้ส่งสารกับ ผู้รับสาร ซึ่งอยู่ห่าง
กันโดย ระยะทางที่ประหยัดเป็น 
ความลับและสะดวกพอสมควร การเขียน
จดหมายได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
ย่อมช่วย ให้การสื่อการบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนจดหมาย ส่วนตัว 
๒. เขียนจดหมายส่วนตัว 

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อ่านออกเสียงบท
รอ้ย แก้วและบท
รอ้ยกรอง ได้
ถูกต้อง 

การเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องหมายวรรคตอน 
จะท าให้สามารถอ่านข้อความหรือ 
เรื่องราวต้องาง ๆ ได้เขา้ใจ และ สื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะเครื่องหมายวรรคตอน  
๒. อ่านเครื่องหมายวรรคตอน 

๒  

 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑๔ ภาษาไทย 
ภาษาถ่ิน 

ท ๑.๑ ป. ๖/๓  
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อ่าน 
ท ๑.๑ ป.๖/๕ 
อธิบายการน า
ความรู้และ
ความคิดจากเรื่อง 
ที่อ่านไปตัดสินใจ 

การอ่านจับใจความ เพ่ือ วิเคราะห์เรื่องที่
อ่านเป็น การแยกแยะข้อเท็จจริงของ 
สาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดง ความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถท าให้
เกิดทักษะที่ดี น าไปใช้ใน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้  
๑. อ่านจับใจความนิทานพ้ืนบ้าน  
๒. อธิบายความหมายของนิทานพื้นบ้าน 

๑ ๔ 
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แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต 

  ท ๕.๑ ป.๖/๕ 
อธิบายการน า
ความรู้ และ
ความคิดจากเรื่อง 
ที่อ่านไปตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต 

นิทานพื้นบา้น เป็นเรื่องเล่า สืบต้องอกัน
มาท่ีแสดงถึง วัฒนธรรมและวถิีชีวิต มัก
เป็น เรื่องเลา่จากจินตนาการ และ ความ
เชื่อของชาวบ้าน ชุมชน ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติ
สอนใจ ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ ๑. อ่านนิทานพื้นบ้าน 
๒. คุณค่าาของนิทานพ้ืนบ้าน 

๑  

  ท ๔. ๑ ป. ๖/๒ 
ใช้ค าได้เหมาะสม
กับ กาลเทศะและ
บุคคล 

ภาษาไทยมีทั้งภาษาที่เป็น มาตรฐานซึ่ง
ใช้เป็นภาษา ราชการ และมีภาษาถ่ิน
ตามแต่ ละภาคต่าง ๆ ที่มีความแตกต่าง 
กันตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น ๆ เรา
ควรเรียนรู้ให้เข้าใจ และ น าความรู้
เกี่ยวกับไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน
ให้มี ความเหมาะสมกับโอกาสและ 
กาลเทศะ 
สาระการเรียนรู้  
๑. ลักษณะของภาษาถิ่น  
๒. ภาษาถ่ินแต่ละภาค 

๒  

      
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ท ๕.๑ ป. ๖/๑ 
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดี หรือ 
วรรณกรรมที่อ่าน 

วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง ข้อมูลทุก
อย่างในท้องถิ่นที่ แสดงออกด้วยภาษา 
ค าพูดและ ที่บันทึกไว้เป็นตัวหนังสือ ซ่ึง 
ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง กับ
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ทุกด้านใน
ท้องถิ่น โดยการบอก เล่า จดจ า สั่งสอน 
หรือปฏิบัติ ตามกันมาเป็นเวลาช านาน 
จน รับรู้ได้ภายในท้องถิ่นของตน  
สาระการเรียนรู้  
๑. ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น  

๒  
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๒. น าคุณค่าจากวรรณกรรมท้องถิ่น  
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  ท ๕.๑ ป.๖/๑ 
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดี หรือ
วรรณกรรมที่อ่าน 

นิทานพื้นบา้น เป็นเรื่องเล่า 
สืบต้องอกันมาที่แสดงถึง 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มักเป็นเรื่องเลา่
จากจินตนาการ และ ความเชื่อของ
ชาวบ้าน ชุมชน ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติ
สอนใจ ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้  
๑. ศึกษานิทานพ้ืนบ้าน  
๒. แสดงความคิดเห็นจากนิทาน พ้ืนบ้าน 

๒  

  ท ๔.๑ ป. ๖/๓ 
รวบรวมและบอก 
ความหมายของค า 
ภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ ในภาษาไทย 

ค าในภาษาไทยที่น ามาใช้ทั้งค า ที่มาจาก
ภาษาบาลี – สันสกฤต ภาษาเขมร 
ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ การเขียน 
การอ่าน และรู้ความหมายของ ค าท าให้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
สาระการเรียนรู้  
๑. รวบรวมค าที่มาจาก 
ภาษาต่างประเทศ  
๒. ความหมายค าท่ีมาจาก 
ภาษาต่างประเทศ 

๑  

 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑๕ ตามรอย 
เจ้าฟ้า นัก
อ่าน 

ท ๑.๑ ป. ๖/๓  
อ่านเรื่องสั้น ๆ 
อย่าง หลากหลาย 
โดยจับ เวลาแล้ว
ถามเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่อาน 

การฝึกฝนการอ่านจับ ใจความตาม
หลักเกณฑอ์ย่าง สม่ าเสมอจะท าให้เขา้ใจ 
สาระส าคัญของเรื่อง ตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการอา่นจับใจความส าคัญ  
๒. การนา่ความรู้มาปรับใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

๑ ๔ 
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  ท ๓.๑ ป. ๖/๔ 
พูดรายงานเรื่อง
หรือ ประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้า จาก
การฟัง การดู และ 
การสนทนา 

การพูดรายงานที่ดี ท าให้ การน าเสนอ
ข้อมูลมี ความน่าสนใจ ผู้ฟังได้รับ 
ประโยชน์จากการฟังอย่าง ชดัเจน  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการพูดรายงาน  
๒. พูดรายงานจากเรื่องที่ฟัง และดู 

๒  

  ท ๒.๑ ป.๖/๒ 
เขียนสื่อสารโดยใช้
ค าได้ถูกต้อชัดเจน 
และ เหมาะสม 
ท ๒.๑ ป.๖/๙ 
มีมารยาทในการ
เขียน 

การบันทึกการอ่านหมายถึง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก แหล่งต้องต่าง ๆ เพื่อ
น ามาเขียน ผู้อา่นจ าเป็นต้องมีทักษะ 
การเขียนสรุปความ ถอดความ และ
คัดลอกขอ้ความส าคัญ การมีระบบการ
บันทึกท่ีดีจะ ช่วยให้เราสามารถรวบรวม 
ข้อมูลขา่วสารต้องต่าง ๆ จาก การอ่าน
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้ถูกต้อง  
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการเขียนบันทึกการอ่าน  
๒. เขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน 

๑  

  ท ๑.๑ ป. ๖/๖ 
อ่านงานเขียนเชิง 
อธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน าและการ 
ปฏิบัติตาม  
ท ๑.๑ ป. ๖/๙  
มีมารยาทในการ
อ่าน 

การอ่านงานเขียนที่มีอธิบาย ออกค าสั่ง 
หรือแนะน า ให้ปฏิบัติตาม จะมุ่งหวังให้ 
ผู้อา่นปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม  
สาระการเรียนรู"  
๑. หลักการอา่นงานเขียนเชิง อธิบาย 
๒. อ่านงานเขียนเชิงอธิบายแล้วปฏิบัติ
ตาม 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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  ท ๑.๑ ป. ๖/๘ 
อ่าน หนังสือตาม
ความสนใจ และ
อธิบายคุณค่าาที่ 
ไดร้ับ ท ๒.๑ ป. 
๖/๒ เขียน สื่อสาร
โดยใช้ค าได้ ถูก
ตอง เหมาะสม 

การอ่านหนังสือ ควร เลือกอ่านหนังสือท่ี
ไดค้วามรู" ส่งเสริมปัญญา และใช้ภาษา 
ถูกต้อง โดยควรอ่านอย่างมี มารยาท 
และการอ่าน ฟัง หรือ ดู เรื่องราวต้อง 
เราควรตั้ง ค าถามเพ่ือเป็นการทบทวน 
ความรู้และเขียนสรุปความรู้ได้ สาระการ
เรียนรู้ ๑. หลักการเลือกอ่านหนังสือ ๒. 
บันทึกความรู้ที่ได้จาก การอ่าน 

๑  

  ท ๕.๑ ป. ๖/๑ 
แสดงความคิดเห็น
จาก วรรณคดี 
หรือ วรรณกรรมที่
อ่าน ท ๕.๑ ป. ๖/
๓ อธิบายคุณค่าา
ของ วรรณคดี 
และ วรรณกรรมที่
อ่านและ น าไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตจริง 

การอ่านบทร้อยกรองควร แสดงความ
คิดเห็น อธิบาย คุณค่าาของบทร้อยกรอง 
ตลอดจนการน าข้อคิดที่ได้มา ประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวัน สาระการเรียนรู้ ๑. 
หลักการอา่นกลอนสุภาพ ๒. การอ่านบท
รอ้ยกรอง 

๑  

  ท ๒.๑ ป. ๖/๔ 
เขียนเรียงความ ท 
๒.๑ ป. ๖/๙ มี
มารยาทในการ
เขียน 

เรียงความ เป็นศิลปะการใช้ ภาษาอย่าง
หนึ่ง ที่แสดงถึง ความรู้ความคิด 
ความรู้สึก และ ความต้องการของผู้เขียน 
ซ่ึงต้องอาศัยกลวิธีกาเขียน การใช้ส านวน
ภาษา การเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย 
และมีมารยาทในการเขียนจึงจะท าใหง้าน
เขียนนั้นมี คุณค่า ถูกตอ้ง ชัดเจนตรง
ตาม วัตถุประสงค์ของผู้เขียน สาระการ
เรียนรู้ ๑. หลักการเขียนเรียงความ ๒. 
เขียนเรียงความจากเรื่องที่ ก าหนดให" 

๑  

 
 
 
 
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
 (ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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  ท ๓.๑ ป. ๖/๑ 
พูดแสดงความรู้ 
ความเขา้ใจ
จุดประสงค์ ของ
เรื่องท่ีฟังและดู ท 
๓.๑ ป. ๖/๖ มี
มารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด 

สื่อสังคมออนไลน์หมายถึง  
สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือใน  
การปฏิบัติการทางสังคม เพ่ือใช้ 
สื่อสารระหว่างกันในเครือข่าย 
ทางสังคมผ่านทางเว็บไซต์และ 
โปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ  
ที่มีการเชื่อมต้องอกับอินเทอร์เน็ต  
โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งท่ีเป็นผู้ส่งสาร 
และผู้รับสารมีส่วนร่วมวมอย่าง 
สร้างสรรค ์ 
สาระการเรียนรู้  
๑. หลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
๒. การพูดแสดงความรู้เกี่ยวกับ 
สื่อสังคมออนไลน์ 

๒  

   คะแนนระหว่างปี ๑๕๘ ๖๐ 
   คะแนนสอบปลายภาค ๒ ๔๐ 
   รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

แผนการวัดผลประเมินผล 
ผู้สอนจะต้องวางแผนใช้สื่อชุดแม่บทมาตรฐานควบคู่กับการศึกษารายละเอียดในคู่มือแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้จัดท าไว้บริการแก่ครูผู้สอนทุกท่าน จึงขอแนะน าการวางแผนใช้สื่อการเรียนรู้ชุดแม่บทมาตรฐาน
ตามข้ันตอนส าคัญคือ  
 ๑.  ขั้นเตรียมการสอน  ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดจากหน้าประจ าหน่วยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
    ๑)  แผนผังความคิดประจ าหน่วยการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะส าคัญๆ ตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด และพิจารณาเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นตามความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา และท้องถิ่นชุมชน 
    ๒)  เป้าหมายการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
เกิดข้ึนกับผู้เรียนภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย แล้วจึงวางแผนการสอน เลือก
เนื้อหาจากบทเรียน รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ และก าหนดเครื่องมือวัดประเมินผลที่จะเป็นปัจจัยพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
    ๓)  คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรบ่งชี้ที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางฯ 
คาดหวังให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านใดบ้าง จะได้จัดการเรียนการสอนและเลือกรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมคุณภาพดังกล่าว สามารถสังเกตบันทึกผลการเรียนรู้ เพ่ือประเมิน
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พัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคน เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้สอนสามารถจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือ
ประกันคุณภาพผู้เรียนได้อย่างชัดเจน เป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 
 ๒.  ขั้นก าหนดการสอน ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดจากหน้าประจ าบทเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ 
    ๑)  ตัวชีว้ัดชั้นปี เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมและขอบข่ายเนื้อหาสาระท่ีต้องจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (K, A, P) แล้วก าหนด
เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง จุดประสงค์น าทาง พร้อมทั้งชิ้นงานหรือผลงานรวบยอดท่ีผู้เรียนต้อง
ปฏิบัติ เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดแต่ละข้อ 
    ๒)  สาระพ้ืนฐาน เพื่อเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลาง และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี เช่น เนื้อหาในบทเรียนของสื่อแม่บทมาตรฐาน ใบความรู้ใบงาน และใบกิจกรรม
ต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน ามาเสริมเติมแก้ผู้เรียนแต่ละคน  
    ๓)  ความรู้ฝังแน่นติดตัวผู้เรียน เพ่ือวิเคราะห์สาระส าคัญที่เป็นแก่นของการเรียนรู้ในบทเรียน ซึ่ง
นักเรียนแต่ละคนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเหล่านี้ เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้เนื้อหาที่
ซับซ้อนในบทเรียนต่อๆ ไป หรือน าไปบูรณาการกับสาระท้องถิ่นเพ่ือลงมือปฏิบัติภาระงานที่ผู้สอนมอบหมาย
ได้อย่างคล่องแคล่ว จนเกิดความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดตัวคงทน 
 ๓.   ขั้นจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษารายะเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ที่
น าเสนอไว้ในสื่อการเรียนรู้แม่บทมาตรฐาน และในส่วนที่เสนอแนะไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือก าหนด
ขั้นตอนการเรียนรู้และการมอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้โดยใช้ขั้นตอน
และเทคนิควิธีการต่อไปนี้ 
    ๑)  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อม สร้างความสนใจและประเมินความ
รอบรู้ของนักเรียนแต่ละคน จะได้ปรับปรุแก้ไขสภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมต่อๆ ไป 
    ๒)  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามล าดับเนื้อหาสาระและทักษะ
กระบวนการต่างๆ (K, A, P) ที่ก าหนดไว้ในบทเรียน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิด และ
การบูรณาการประสบการณ์ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปสื่อแม่บทมาตรฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างความสนใจ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาการคิดประจ าบทเรียน ซึ่งออกแบบไว้อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายต่อการลง
มือปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนและเป็นการบ้าน ตามที่ครูสั่งการมอบหมาย ผู้สอนสามารถประเมินสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนได้ครบถ้วน ทั้งด้านความรู้  (K) ด้านทักษะการบวนการ (P) และด้านเจตคติ (A) ทางการเรียน 
    ๓)  กิจกรรมรวบยอดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนน าความรู้ความเข้าใจที่เกิดข้ึนระหว่างเรียน
มาจัดเป็นชิ้นงานหรือผลงานรวบยอด สะท้อนองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจริงของนักเรียนแต่ละคน และสามารถน า
ผลงานเหล่านี้มาเป็นหลักฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริง แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 กิจกรรมรวบยอดการเรียนรู้ในสื่อแม่บทมาตรฐาน ประกอบด้วย กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ กิจ
กรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบูรณาการจิตอาสาซึ่งผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนนี้ผู้สอน
สามารถประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ การประเมินด้านค่านิยม 
คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ครบถ้วน 
ตามหลักการส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประการ 

๔.  สารสนเทศบันทึกผลการเรียนของนักเรียน 
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 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก้ผู้สอนในด้านการบริการผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการประกัน
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา และองค์กรท้องถิ่นชุมชน ตลอดจน
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศรองรับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดเวลาผู้จัดท าจึงได้ออกแบบเครื่องมือ
วัดผล ประเมินผลด้วยวิธีหารที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางอย่างเป็นระบบ 
 ข้อมูลจากการวัดประเมินผล ทั้งการประเมินก่อนเรียนจากกิจกรรมน าสู่การเรียน การประเมิน
ระหว่างเรียนจากกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินหลังเรียนจากกิจกรรมรวบยอดการเรียนรู้ สามาร
น ามาตรวจสอบและบันทึกลงในแบบแสดงผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อรายงานผลให้ผู้ปกครอง
รับทราบทุกระยะของการจัดการเรียนรู้ หรือน ามาจัดการซ่อมเสริมปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนด าเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนแบบแสดงสารสนเทศท่ีก าหนดไว้ในสื่อการเรียนรู้ชุด
แม่บทมาตรฐาน มีดังนี้ 
   ๑)  ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาสาระของแต่ละ
บทเรียนว่าผู้เรียนควรบรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดข้อใดบ้าง จะได้เตรียมพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ 
   ๒)  แบบบันทึกผลการเรียนประจ าหน่วย เพื่อแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
   ๓)  แบบบันทึกผลการเรียนเพ่ือตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือสรุปผลการประเมินผู้เรียน 
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาและชั้นปี และ
ด าเนินการตัดสินผลการเรียนรายวิชานั้นๆ ได้อย่างมั่นใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รอบด้าน 
   ๔)  แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ประจ า
รายวิชาและประจ าปีการศึกษา เพื่อแสดงระดับความสามารถและผลการตัดสินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลักสูตร
แกนกลาง 
   ๕)  แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจ ารายวิชาและ
ประจ าปีการศึกษา เพื่อแสดงระดับคุณภาพของนักเรียน และการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดต่อเนื่องทุกชั้นปี ท าให้ผลการประเมินมีค่าความเชื่อมั่นสูง 
   ๖)  แบบบันทึกผลการประเมินด้านคุณธรรมของผู้เรียน ประจ ารายวิชาและประจ าปีการศึกษา เพ่ือ
แสดงพฤติกรรมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนานักเรียน โดยจ าแนกเป็น คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตน คุณธรรม
เพ่ือพัฒนาการท างาน และคุณธรรมเพ่ือพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   ๗)  แบบแสดงผลการประกันคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายตัวชี้วัดชั้นปี เพ่ือแสดงระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนที่เป็นความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามล าดับมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี สามารถใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือเทียบ
โอนผลการเรียน จัดท าแฟ้มผลงานประจ าตัวนักเรียน รายงานผลประจ าปีแก่ผู้ปกครอง และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ผู้จัดท ามีความภูมิใจและม่ันใจอย่างยิ่งในการออกแบบจัดท าสื่อการเรียนรู้ ชุดแม่บทมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางฯ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท างาน และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จ คือ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต่างๆ และบรรลุตัวชี้วัดชั้นปีของ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อันเกิดจากการมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง สามารถตรวจสอบพยานหลักฐานได้ทั้งด้านปัจจัยด าเนินการ (Input) ด้านกระบวนการ 
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(Process) และด้านผลผลิต (Output) ที่เป็นคณุภาพการปฏิบัติงานของผู้สอนและคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ 
ชุดแม่บทมาตรฐาน อย่างแท้จริง 
    
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสามาระการเรียนรู้ ด าเนินการดังนี้ 
๑)  การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลก่อนเรียนเป็นการประเมินความพร้อม ความรู้พ้ืนฐาน และความรอบรู้ของ 
นักเรียน เพ่ือตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ทักษะ และความพร้อมด้านต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง ซ่อมเสริม เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทุกคน ผู้สอนจะได้พิจารณาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียนตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนดโดยไม่น าผลการประเมินก่อนเรียนไปใช้
พิจารณาตัดสินผลการเรียน 

๒) การประเมินผลระหว่างเรียน 
การประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในการบรรลุถึงตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนวางแผนไว้ เพ่ือน าข้อมูลจากการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้จนเต็มศักยภาพ 
นอกจากนี้ ยังน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินผลระหว่าง
เรียนจึงต้องกระท าอย่างรอบคอบ รัดกุม ตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะสอน น าแต่ละหน่วยมาจัดท าแผนการ 
เรียนรู้ โดยก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งระบุภาระงานที่
จะมอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติให้บรรลุตามตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เลือกวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรมที่ 
ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ควรเป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างแท้จริง 

๓) การประเมินผลหลังเรียน 
การประเมินผลหลังเรียนเป็นการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน มุ่งตรวจสอบความส าเร็จ 

ของผู้เรียน เมื่อจบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี ปลายภาค การ
ประเมินหลังเรียนจะประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด
ของผู้เรียน และน าผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมิน
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างมั่นใจ และยังสะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอนได้อย่างงชัดเจน 

 ข้อมูลจากผลการประเมินหลังเรียน ผู้สอนควรน าไปศึกษาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการ 
ปรับปรุง แก้ไข  ซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดชั้นปีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือใช้ปรับปรุงแก้ไขวิธีการเรียน
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม 
และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Classroom Action Research) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาจึงก าหนดให้มีการประเมินผล
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนทุกคนโดยผู้สอนต้องฝึกฝนและมอบหมายให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทั้ง ๘ สาระ และต้องท าการประเมินผลทุกชั้น
ปี โดยใช้เกณฑ์ตัดสินผลให้ระดับคุณภาพตามภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานก าหนดไว้ ๘ ประการ คือ 
๑. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งม่ันในการ
ท างาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ 
 ผู้สอนสาสมารถจัดท าเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออก หรือบูรณาการ
คุณลักษณะเหล่านี้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ทั้งกิจกรรมในชั้นและนอกชั้น
เรียน และต้องด าเนินการประเมินผลรายภาค รายปี ของแต่ละวิชา เพื่อให้มีการสั่งสมและพัฒนาพฤติกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และน าผลประเมิน มาสรุปผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อ
อนุมัติจบหลักสูตร 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติทุกระดับชั้น เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 สถานศึกษา และผู้สอนต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและ
ลักษณะที่เหมาะสม สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน และต้องท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง โดยบูรณาการร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ อย่างเหมาะสมและจัดให้มีการประเมินทุกระดับชั้นปี ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนดจึงจะผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรแต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 

การตัดสินผลการเรียนในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑)  ผู้สอนท าการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดด้วยวธิีการที่หลากหลายให้ได้ผลการ
ประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผลไปพร้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการ และความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ่วม
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กิจกรรม และการทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้องน านวัตกรรม การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การ
ประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่างๆ และต้องให้ความส าคัญกับการ
ประเมินปลายปี/ปลายภาค 
   ๒)  การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็น
รายวิชา ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด 
จึงจะยอมรับว่าผ่านการประเมิน ทั้งนี้ระดับประถมศึกษาอาจก าหนดได้หลายรูปแบบ เช่น ได้-ตก ร้อยละ 
ผ่าน-ไม่ผ่าน ระดับผลการเรียน ทั้งระบบตัวเลขและตัวอักษร ระดับคุณภาพ ระดับผลการเรียน 5 ระดับ หรือ
ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ก็ได้ 
 ส าหรับระดับประถมศึกษา ให้ใช้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังนี้ 
 ๔       หมายถึง   ผลการเรียนดีเยี่ยม   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๘o – 1oo 
 ๓.๕   หมายถึง   ผลการเรียนดีมาก   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๗๕ – ๗๙  
 ๓       หมายถึง   ผลการเรียนดี    ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๗o – ๗๔  
 ๒.๕    หมายถึง   ผลการเรียนค่อนข้างดี   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๖๕ – ๖๙  
 ๒       หมายถึง   ผลการเรียนน่าพอใช้   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๖o – ๖๔  
 ๑.๕    หมายถึง   ผลการเรียนพอใช้   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๕๕ – ๕๙ 
 ๑       หมายถึง   ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ๕o – ๕๔  
 o      หมายถึง   ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ o  – ๔๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดผลประเมินผล 
พฤติกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ความรู้ความคิด 

 
สังเกต น าเสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 

- แบบประเมินรายงาน
การศึกษาค้นคว้า 

๒. ทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการแสวงหา
ความรู้ 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แสวงหาความรู้ 

๓. ทักษะการบวนการกลุ่ม 
 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

- แบบประเมินกระบวนการ
กลุ่ม 
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๔. ทักษะการรายงานผล
การศึกษาค้นคว้า 
 

ประเมินผลงาน 
 
 

- แบบประเมินผลงาน 
- แบบประเมินแฟ้มสะสม

ผลงาน 

๕. ทักษะการบวนการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ในการแก้ปัญหา 

- แบบประเมินการบวนการ
แก้ปัญหา 

๖. จิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังเกตพฤติกรรมความตระหนัก 
ในความส าคัญของการเรียนรู้ 

- แบบประเมินความ
ตระหนักในความส าคัญของ
การศึกษาเรียนรู้ 

 
 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ การร่วมกันวางแผนการ

ท างาน 
ร่วมมือวางแผนการ
ท างานทุกข้ันตอน มี
ข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ในการ                                    
วางแผนงานดีมาก 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานเกือบครบทุก
ขั้นตอน มีข้อเสนอที่
เป็นประโยชน์                                     
ในการวางแผนงานดี 
 

ร่วมมือวางแผนการ
ท างานบ้าง แต่ไม่ครบ
ทุกขั้นตอน มี
ข้อเสนอแนะที่เป็น         
ประโยชน์ในการ
วางแผนงานดี
พอสมควร 

๒ ท างานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน 
เต็มความสามารถ 
พยายาม         
แก้ปัญหาการท างาน
ด้วนตนเอง และมุ่งม่ัน
จนงานส าเร็จ 

ท างานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน 
แก้ปัญหาการท างาน
ด้วยตนเอง        เป็น
บางครั้งและท างานจน
ส าเร็จ 
 

ท างานที่ได้รับ
มอบหมายบ้าง แต่ท า
ไม่ครบถ้วน แก้ปัญหา
การท างานด้วย         
ตนเองไม่ได้ ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจึงจะ
ท างานได้ส าเร็จ 

๓ เป็นผู้พูดละผู้ฟังที่ดี มีมารยาทในการพูด
การฟัง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
เสมอ ใช้ค าพูด                                     
และน้ าเสียงได้
เหมาะสมดีมาก 

มีมารยาทในการพูด
การฟัง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
บ่อยครั้งใช้                                    
ค าพูดและน้ าเสียงได้
เหมาะสมดี 

มีมารยาทในการพูด
การฟัง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
เป็นบางครั้งใช้                                    
ค าพูดและน้ าเสียงได้
เหมาะสมพอใช้ 
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๔ แสดงความคิดอย่างมี
เหตุผล 

ใช้เหตุผลในการแสดง
ความคิดเห็นได้ดีมาก 
และมุ่งประโยชน์เพื่อ
การพัฒนา                                     
คุณภาพงานเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

ใช้เหตุผลในการแสดง
ความคิดเห็นได้ดี 

ใช้เหตุผลในการแสดง
ความคิดเห็นได้บ้าง
พอสมควร 

๕ ยอมรับข้อสรุปและผลงาน
ของกลุ่มและร่วมปรับปรุง
งาน 

มีส่วนร่วมในการสรุป 
ยอมรับข้อสรุปของกลุ่ม 
ร่วมรับผิดชอบปรับปรุง                                    
แก้ไขงานของกลุ่ม
ทั้งหมดด้วยความเต็ม
ใจ 

มีส่วนร่วมในการสรุป 
ยอมรับข้อสรุปของกลุ่ม 
ร่วมรับผิดชอบปรับปรุง                                     
แก้ไขงาน ส่วนใหญ่ของ
กลุ่ม 
 

มีส่วนร่วมในการสรุป
บ้าง ยอมรับข้อสรุป
ของกลุ่ม ร่วม
รับผิดชอบและ                                    
ปรับปรุงแก้ไขผลงาน
ของกลุ่มพอสมควร 

 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อยระดับ ๒ ขึ้นไป จ านวน ๓ ใน ๕ รายการ 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนนการจัดท าโครงงาน   
 ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ ก าหนดประเด็นปัญหา

ชัดเจน 
ก าหนดประเด็นปัญหา
ได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่
ก าหนดมีความเฉพาะ
เจอะจง                                      
ชัดเจนดีมาก 
 

ก าหนดประเด็นปัญหา
ได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่
ก าหนดมีความ
เฉพาะเจาะจง                                     
ชัดเจนดี 
 

ก าหนดประเด็นปัญหา
ได้ด้วยตนเองเป็น
บางส่วน ปัญหาที่
ก าหนดมีความ                                      
เฉพาะเจาะจงชัดเจน
พอใช้/ไม่ได้ 
 

๒ วางแผนก าหนดขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได้
ถูกต้อง                                    
เหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได้
ค่อนข้าง                                    
เหมาะสม 

ออกแบบวิธีการ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ระบุควบคุมตัวแปรได้
เหมาะสม                                    
พอใช้ 

๓ ลงมือปฏิบัติตามแผน ลงมือแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างครบถว้นจริงจัง 
สามารถค้นพบ                                     

ลงมือแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างครบถ้วนจริงจัง 
สามารถ                                     

ลงมือแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดบ้าง 
แต่ไม่ครบถ้วน สามารถ
ค้นพบ                                     
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ความรู้ ข้อคิดแนวทาง
การปฏิบัติตามประเด็น
ปัญหาที่ตั้งไว้ด้วย
ตนเองทั้งหมด                                   
 

ค้นพบความรู้ ข้อคิด
แนวทางการปฏิบัติตาม
ประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้
ด้วย                                     
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

ความรู้ข้อคิดแนวทาง
ปฏิบัติตามประเด็น
ปัญหาที่ตั้งไว้ด้วย
ตนเองเป็น                                     
บางส่วน 

๔ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้ 

น าข้อค้นพบ วิธีปฏิบัติ
ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้
ครบถ้วน ถูกต้อง                                     
และต่อเนื่อง 

น าข้อค้นพบ วิธีปฏิบัติ
ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้
ครบถ้วน ถูกต้อง                                    
แต่ขาดความต่อเนื่อง 

น าข้อค้นพบ วิธีปฏิบัติ
ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็น
บางส่วน และ                                    
ต้องกระตุ้นเตือนให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

๕ เขียนรายงานน าเสนอได้ บันทึกผลการศึกษา
ค้นคว้าและน าเสนอ
ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน  

บันทึกผลการศึกษา
ค้นคว้าและน าเสนอ
ข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน  

บันทึกผลการศึกษา
ค้นคว้าและน าเสนอ
ข้อมูลได้บ้าง แสดงให้ 

 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
  แสดงให้เห็น                                     

ถึงข้ันตอนการวางแผน 
การลงมือแก้ปัญหา 
และข้อค้นพบที่ได้
ครบถ้วน 
 

แสดงให้เห็น                                     
ถึงข้ันตอนการวางแผน 
การลงมือแก้ปัญหา 
และข้อค้นพบที่ได้
ค่อนข้าง                                     
ครบถ้วน 
 

เห็นถึง                                    
ขั้นตอนการวางแผน 
การลงมือแก้ปัญหา 
และข้อค้นพบที่ได้เพียง
บางส่วน 

 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
 ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อยระดับ ๒ ขึ้นไป จ านวน ๓ ใน ๕ รายการ 
 
 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนนความตระหนักในความส าคัญของการเรียนรู้ 
 ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ มีความกระตือรือร้นใน

การแสวงหาความรู้ 
สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ดีมาก
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ดีมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ

สนใจ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ดีพอสมควรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
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เรียนรู้อย่างขมีขมันทุก
ขั้นตอน 

เรียนรู้ด้วยความตั้งใจ
เกือบทุกขั้นตอน 

เรียนรู้ด้วยความตั้งใจ
เกือบทุกขั้นตอน 

๒ ซักถามเพ่ือหาเหตุผลและ
ค าตอบ 
 

ซักถามเพ่ือหาเหตุผลและ
ค าตอบด้วยความสนใจ 
ใช้ค าถามที่แสดง
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลได้ดี
มาก 

ซักถามเพ่ือหาเหตุผล
และค าตอบด้วยความ
สนใจ ใช้ค าถามท่ีแสดง
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลได้ดี 

ซักถามเพ่ือหาเหตุผล
และค าตอบด้วยความ
สนใจ ใช้ค าถามที่แสดง
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลได้
พอใช้ 

๓ สนใจหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
เอกสารและหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเอกสารและหา
ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ ที่เกีย่วข้องกับเรื่องที่
ศึกษาหลายครั้ง 

ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเอกสารและหา
ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ศึกษาบางครั้ง 

๔ มีความพยายามและ
ท างานส าเร็จตามก าหนด 

ตั้งใจพยายามท างานและ
ท างานได้เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

ตั้งใจพยายามท างาน
และท างานได้เสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด โดย
เพ่ิมเวลาเล็กน้อย 

ตั้งใจพยายามท างาน
และท างานได้เสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนดต้อง
เพ่ิมเวลามากกว่า 1 
ครั้ง 

 
ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๕ ช่วยเหลือการศึกษา

เรียนรู้ของเพ่ือน 
ช่วยเพื่อนด้วยการสอน 
แนะน า เสนอแนะวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้เพ่ือนได้
เรียนรู้ไปพร้อม ๆกับตน
ด้วยความเต็มใจ 

ช่วยเหลือเพ่ือนมากแต่
ช่วยในลักษณะแบบ
บอกให้รู้ หรือท าให้
เพ่ือนมากกว่าช่วยให้
เอนได้เรียนรู้ 

ให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
บ้างเล็กน้อยและช่วยใน
ลักษณะบอกความรู้ 
หรือท าให้เพ่ือน
มากกว่าช่วยให้เพื่อนได้
เรียนรู้ 

 
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อยระดับ ๒ ขึ้นไป 
จ านวน ๓ ใน ๕ รายการ 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนนการพูด 
 ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ ความถูกต้อง ออกเสียงค าศัพท์และ

ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียงมีเสียง

ออกเสียงค าศัพท์และ
ประโยคได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ ขาดการออก
เสียงมีเสียงเน้นหนัก 

ออกเสียงค าศัพท์และ
ประโยคไม่ถูกต้องท า
ให้สื่อสารไม่ได้ 



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๕๙ 

 

เน้นหนักในประโยคอย่าง
สมบูรณ์ 

๒ ความถูกต้องด้าน
เนื้อหา 

สื่อสารได้ตรงประเด็น 
เนื้อหาถูกต้องตามหัวข้อ
ที่ก าหนด 

สื่อสารได้ตรงประเด็น  
เนื้อหาถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

สื่อสารได้ตรง
ประเด็น เป็น
บางส่วนเนื้อหา
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

๓ ความคล่องแคล่ว 
 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด พูด
ชัดเจนท าให้สื่อสารได้ 

พูดตะกุกตะกัก แต่ยัง
พอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค า ๆ หยุด
เป็นช่วง ๆ ท าให้
สื่อสารได้ไม่ชัดเจน 

๔ การแสดงท่าทาง/
น้ าเสียงประกอบการ
พูด 

แสดงท่าทาง และพูดด้วย
น้ าเสียงเหมาะสมกับบท
บรรยาย 

พูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบท
บรรยาย แต่ไม่มีท่าทาง
ประกอบ 

พูดเหมือนอ่าน ไม่
เป็นธรรมชาติ ขาด
ความสนใจ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  ช่วงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
     ๙-๑๒          ดี 
     ๕ -๘                                    พอใช้                 
    ๑-๔                                    ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การผ่าน    ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ข้ึน 

                สรุป                    O  ผ่าน                  O   ไม่ผ่าน    
 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนนทักษะการเขียน 
 ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ ความถูกต้องของเนื้อหา เขียนสื่อสารได้ตรง

ประเด็นตามที่ก าหนดไว้
ทุกประเด็น 

เขียนสื่อสารได้ตรง
ประเด็นตามที่ก าหนด
ไว้เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสื่อสารได้ตรง
ประเด็นตามที่ก าหนด
ไว้เป็นบางส่วน 

๒ องค์ประกอบของงานเขียน มีการจัดระบบงานเขียน 
เช่น มี ค าน า เนื้อหา และ
บทสรุปอย่างชัดเจน 

มีการจัดระบบงาน
เขียน เช่น มี ค าน า 
เนื้อหา และบทสรุป
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่มีการจัดระบบงาน
เขียน 

๓ ค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างภาษา 
 

ใช้ภาษาท่ีสละสลวยมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ ท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจ มีแนวคิด
น่าสนใจ 

ใช้ภาษาท่ีสละสลวยมี
ความถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่  ท าให้ผู้อ่านเกิด
ความสับสน 

ใช้ศัพท์ที่ไม่เหมาะสม 
ท าให้ผู้อ่านเกิดความ
สับสน 



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๖๐ 

 

     
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  ช่วงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
   ๗-๙                                                 ดี                
   ๔-๖                                                 พอใช้ 
   ๑-๓                                            ควรปรับปรุง     
      

 
เกณฑ์การผ่าน    ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ข้ึน 
สรุป                    O  ผ่าน                  O   ไม่ผ่าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินหรือแนวทางการให้คะแนนการอ่านออกเสียง 
 
 ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
๑ อ่านออกเสียงคล่องแคล่วชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี    
๒ เว้นวรรคตอนถูกต้อง    
๓ ไม่อ่านตกหล่นหรือตู่ค า    
๔ จับหนังสือถูกต้อง    
๕ ใช้น้ าเสียงได้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน    
๖ เสียงดังฟังชัด    
 รวม    

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  ช่วงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
    ๑๕-๑๘           ดี 
    ๑๒ - ๒๕                                           พอใช้                 



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๖๑ 

 

     ๑-๑๑                                              ควรปรับปรุง   
  

          
 
เกณฑ์การผ่าน    ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ข้ึน 
สรุป                    O  ผ่าน                  O   ไม่ผ่าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 
ค าชี้แจง  ให้ครูผู้สอนประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียน  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินและ
พิจารณาเพ่ิมเติมหรือลดประเด็นในการประเมินให้ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ
ก าหนดค่าน้ าหนักของประเด็นตามความสอดคล้องมากน้อยกับวัตถุประสงค์ 
ตอนที่ ๑   วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

๑. เพ่ือประเมินความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ…………………………………………  
๒. เพ่ือประเมินทักษะและความช านาญ เกี่ยวกับ …………………………………… 
๓. เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน เกี่ยวกับ ……………………………………… 

 
 
ตอนที่ 2   คุณภาพของผลงานและแฟ้มงาน 
รายการประเมิน ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ความสะอาดสวยงาม       
๒.ความรู้ความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ 

      

๓.ความสามารถในการปฏิบัติงาน       



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๖๒ 

 

๔.กระบวนการท างาน       
๕. คุณลักษณะที่พัฒนา       
 -ความร่วมมือ       
-ความรับผิดชอบ       
……………….       
๖. ความคิดสร้างสรรค์       
๗….       
๘…       
รวมคะแนน       

เกณฑ์การประเมิน 
ดีมาก                    ชว่งคะแนน  ………………………………. 
ดี                           ช่วงคะแนน  ………………………………. 
พอใช้                    ช่วงคะแนน  ………………………………. 
ปรับปรุง                ชว่งคะแนน  ………………………………. 
 
สรุปผลการประเมิน 

๑. แฟ้มงานของนักเรียนแสดงความสามารถของนักเรียนในเรื่อง 
                       ความรู้ ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ 
                       ทักษะการปฏิบัติงาน 
                        กระบวนการปฏิบัติงาน 
                       คุณลักษณะด้าน  
 
 
๒. คุณภาพของผลงานโดยรวม 
                        ดีมาก 
                        ดี 
                        พอใช้ 
                        ปรับปรุง 
๓. ข้อเสนอแนะส าหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
                        

อภิธานศัพท์ 
กระบวนการเขียน 

กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน  มี  ๕  
ขั้น  ดังนี้ 

๑.  การเตรียมการเขียน  เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน           บน
พ้ืนฐานของประสบการณ์   ก าหนดรูปแบบการเขียน  รวบรวมความคิดในการเขียน  อาจใช้วิธีการอ่านหนังสือ  



  

เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ๖๓ 

 

สนทนา   จัดหมวดหมู่ความคิด  โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดท่ีจะเขียนเป็นรูปหัวข้อ
เรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดคร่าวๆ  

๒.  การยกร่างข้อเขียน  เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว ให้น าความคิดมา
เขียนตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยค านึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน จะใช้ภาษาอย่างไรให้
เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร ล าดับความคิดอย่างไร  
เชื่อมโยงความคิดอย่างไร 

๓.  การปรับปรุงข้อเขียน  เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องท่ีเขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียนเพิ่มเติม
ความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา ส านวนโวหาร น าไปให้เพื่อนหรือผู้อื่นอ่าน  น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง 

๔.  การบรรณาธิการกิจ   น าข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานค าผิด  แก้ไขให้ถูกต้อง  แล้วอ่าน
ตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน 

๕.  การเขียนให้สมบูรณ์    น าเรื่องท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์  จัดพิมพ์    วาดรูป
ประกอบ  เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ  เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทานอีกครั้งให้
สมบูรณ์ก่อนจัดท ารูปเล่ม 
กระบวนการคิด  

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน 
และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด บุคคลจะมีความสามารถ
ในการรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
พ้ืนฐานที่น ามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น  การสอนให้คิดควรให้ผู้เรียนรู้จักคัดเลือกข้อมูล  ถ่ายทอด รวบรวม และ
จ าข้อมูลต่างๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถน ามาใช้อ้างอิง  การเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี  จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่
ดีและเป็นนักคิดท่ีดีด้วย กระบวนการสอนภาษาจึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการ
คิด น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและการอ่านน ามาสู่การฝึกทักษะการคิด น าการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน  มาสอนในรูปแบบ บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การ
แยกแยะ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะน าความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะน ามาวิเคราะห์และสามารถ
แสดงทรรศนะได้ 
 
กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่านผู้อ่าน
จะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาท่ีใกล้เคียงกับภาษาท่ีใช้ในหนังสือที่อ่าน  โดย
ใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน กระบวนการอ่านมีดังนี้ 

๑.  การเตรียมการอ่าน   ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง  อ่านค าน า       ให้
ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ   ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรืออ่านเพ่ือหา
ความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความยากมากน้อย
เพียงใด  รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด  เดาความว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร    
เตรียมสมุด  ดินสอ  ส าหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่ส าคัญขณะอ่าน 
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๒.  การอ่าน   ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่านจะใช้
ความรู้จากการอ่านค า   ความหมายของค ามาใช้ในการอ่าน   รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย การอ่านเร็ว
จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า   ซึ่งจะสะกดค าอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อนมา  ผู้อ่านจะใช้
บริบทหรือค าแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของค าเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

๓.  การแสดงความคิดเห็น    ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความส าคัญ   หรือเขียนแสดง   ความ
คิดเห็น    ตีความข้อความที่อ่าน    อ่านซ้ าในตอนที่ไม่เข้าใจเพื่อท าความเข้าใจให้ถูกต้อง        ขยายความคิด
จากการอ่าน   จับคู่กับเพ่ือนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน   ถ้าเป็นการอ่าน
บทกลอนจะต้องอ่านท านองเสนาะดังๆ   เพ่ือฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

๔.  การอ่านส ารวจ   ผู้อ่านจะอ่านซ้ าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบค าและภาษา   ที่ใช้   
ส ารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน ส ารวจและเชื่อมโยงเหตุการณ์ใน
เรื่องและการล าดับเรื่อง  และส ารวจค าส าคัญที่ใช้ในหนังสือ 

๕.  การขยายความคิด   ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน  บันทึกข้อคิดเห็น  คุณค่าของเรื่อง  
เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง  ความรู้สึกจากการอ่าน  จัดท าโครงงานหลักการอ่าน     เช่น วาดภาพ  
เขียนบทละคร   เขียนบันทึกรายงานการอ่าน  อ่านเรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง อ่านเรื่องเพ่ิมเติม  เรื่อง
ที่เก่ียวโยงกบัเรื่องที่อ่าน  เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางข้ึน 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน  เช่น  
การเขียนเรียงความ   นิทาน   เรื่องสั้น   นวนิยาย   และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียนจะต้อง
มีความคิดดี    มีจินตนาการดี   มีคลังค าอย่างหลากหลาย    สามารถน าค ามาใช้     ในการ เขียน    ต้อง
ใช้เทคนิคการเขียน  และใช้ถ้อยค าอย่างสละสลวย 
การดู 
 การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร  ตีความ  แปลความ 
วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ เช่น การดูโทรทัศน์ การดูคอมพิวเตอร์ การดูละคร การดูภาพยนตร์ 
การดูหนังสือการ์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยค าอ่านแทนเสียงพูด) ผู้ดูจะต้องรับรู้สาร จากการดูและน ามา
วิเคราะห์  ตีความ  และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการ
วิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น เช่น แนวคิดของเรื่อง ฉากท่ีประกอบเรื่องสมเหตุสมผล  กิริยาท่าทาง และการ
แสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง  สี  เสียง  ที่ใช้ประกอบการแสดงให้
อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุการณ์ท่ีจ าลองสู่บทละคร  คุณค่าทางจริยธรรม  
คุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม  ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์  หรือการอภิปราย  
การใช้ความรู้หรือเรื่องที่เป็นสารคดี  การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระว่าสมควรเชื่อถือได้หรือไม่ 
เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ ความคิดส าคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละคร
โทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน  ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถ
แสดงทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล 
การตีความ 
 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ ค าท่ีแวดล้อม
ข้อความ  ท าความเข้าใจข้อความหรือก าหนดความหมายของค าให้ถูกต้อง 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรือก าหนด
ความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพ่ือความถูกต้อง 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค าค าหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึ่ง อีกสมัยหนึ่งเขียนอีก
อย่างหนึ่ง  ค าว่า  ประเทศ  แต่เดิมเขียน ประเทษ ค าว่า  ปักษ์ใต้  แต่เดิมเขียน ปักใต้ ในปัจจุบันเขียน  
ปักษ์ใต้  ค าว่า ลุ่มลึก  แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก   ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งความหมายและการเขียน   
บางครั้งค าบางค า เช่น ค าว่า หล่อน เป็นค าสรรพนามแสดงถึงค าพูด สรรพนามบุรุษที่ ๓  ที่เป็นค าสุภาพ  แต่
เดี๋ยวนี้ค าว่า หล่อน  มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นต้น 
การสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ คือ การรู้จักเลือกความรู้  ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ 
ความคิดใหม่ หรือสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม บุคคลที่จะมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดอิสระอยู่เสมอ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มองโลกในแง่ดี  คิดไตร่ตรอง  
ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องกันกับความคิด  การพูด  การเขียน  และการ
กระท าเชิงสร้างสรรค์   ซึ่งจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีพัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม  ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการพูด  การเขียน  และการกระท าเชิงสร้างสรรค์  

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใช้ภาษาขัดเกลาให้ไพเราะ งดงาม  
เหมาะสม  ถูกต้องตามเนื้อหาที่พูดและเขียน 

การกระท าเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระท าท่ีไม่ซ้ าแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจากเดิม และเป็น
ประโยชน์ที่สูงขึ้น 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง  เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ    สื่อ
ความหมายด้วยการพูดบอกเล่า  บันทึกเป็นเอกสาร  รายงาน  หนังสือ  แผนที่  แผนภาพ  ภาพถ่าย  บันทึก
ด้วยเสียงและภาพ  บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นการเก็บเรื่องราวต่างๆ บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยวิธี
ต่างๆ  
ความหมายของค า 

ค าท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหมายแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 
๑.  ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที่ใช้พูดจากันตรงตามความหมาย  ค าหนึ่งๆ นั้น อาจมี

ความหมายได้หลายความหมาย เช่น ค าว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่น้ า  หรืออาจหมายถึง    นก
ชนิดหนึ่ง   ตัวสีด า  ร้อง กา กา  เป็นความหมายโดยตรง 

๒.  ความหมายแฝง   ค าอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรง มักเป็นความหมาย
เกี่ยวกับความรู้สึก  เช่น ค าว่า ขี้เหนียว กับ ประหยัด   หมายถึง ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  เป็นความหมาย
ตรง แต่ความรู้สึกต่างกัน   ประหยัดเป็นสิ่งดี  แต่ข้ีเหนียวเป็นสิ่งไม่ดี   

๓.  ความหมายในบริบท ค าบางค ามีความหมายตรง เมื่อร่วมกับค าอ่ืนจะมีความหมายเพ่ิมเติมกว้าง
ขึ้น หรือแคบลงได้ เช่น ค าว่า ดี  เด็กดี หมายถึง ว่านอนสอนง่าย   เสียงดี  หมายถึง ไพเราะ    ดินสอดี 
หมายถึง เขียนได้ดี  สุขภาพดี หมายถึง ไม่มีโรค  ความหมายบริบทเป็นความหมายเช่นเดียวกับความหมาย
แฝง 
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คุณค่าของงานประพันธ์    
เมื่อผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพันธ์ ให้เห็นคุณค่าของงาน

ประพันธ์   ท าให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก   และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์   คุณค่าของงานประพันธ์
แบ่งได้เป็น  ๒  ประการ คือ 

๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง การเลือกเฟ้นถ้อยค ามา
ใช้ได้ไพเราะ  มีความคิดสร้างสรรค์  และให้ความสะเทือนอารมณ์   ถ้าเป็นบทร้อยแก้วประเภทสารคดี  
รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  วิธีการน าเสนอน่าสนใจ  เนื้อหามีความถูกต้อง    ใช้ภาษา
สละสลวยชัดเจน  การน าเสนอมีความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ว่าเรื่องสั้น    นวนิยาย    นิทาน    จะมีแก่นเรื่อง    โครงเรื่อง                         ตัวละครมี
ความสัมพันธ์กัน    กลวิธีการแต่งแปลกใหม่    น่าสนใจ    ปมขัดแย้งในการแต่งสร้างความสะเทือน
อารมณ์    การใช้ถ้อยค าสร้างภาพได้ชัดเจน   ค าพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของ       ตัวละครมีความคิด
สร้างสรรค์เก่ียวกับชีวิตและสังคม 

๒.  คุณค่าด้านสังคม เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ         ชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์   และคุณค่าทางจริยธรรม   คุณค่าด้านสังคม   เป็นคุณค่าที่ผู้อ่านจะ    เข้าใจชีวิตทั้ง
ในโลกทัศน์และชีวทัศน์    เข้าใจการด าเนินชีวิตและเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ดีข้ึน   เนื้อหาย่อมเกี่ยวข้องกับการช่วย
จรรโลงใจแก่ผู้อ่าน ช่วยพัฒนาสังคม  ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าของชาติบ้านเมือง และสนับสนุนค่านิยมอันดีงาม 
โครงงาน 

โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า  ลงมือปฏิบัติจริง  ใน
ลักษณะของการส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น   ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล  น ามาวิเคราะห์  
ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจ  ผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ  
เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้   ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการจัดการ    
ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้  การคิด วิธีการท างานของผู้เรียน  จากการสังเกตการท างานของ
ผู้เรียน 
 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิธีการหนึ่ง  แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล  สรุปเรื่องราว
อย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานเพียงอย่าง
เดียว  ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 
ทักษะการสื่อสาร   

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

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่ส าคัญ   มีคุณสมบัติพอสรุปได้   คือ   ประการ   ที่หนึ่ง 
ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย  โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้  อย่างเป็นระบบ   
ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา สื่อความหมายได้โดยไม่
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สิ้นสุด  ประการที่สาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติร่วมกัน  และมีการรับรู้
สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน  ประการที่สี่       ภาษาสามารถใช้ภาษาพูดในการ
ติดต่อสื่อสาร  ไม่จ ากัดเพศของผู้ส่งสาร  ไม่ว่าหญิง  ชาย  เด็ก ผู้ใหญ่ สามารถผลัดกันในการส่งสารและรับ
สารได้  ประการที่ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน อดีต         และอนาคต  ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
ประการที่หก  ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม    และวิชาความรู้นานาประการ  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดส าคัญในการผูกเรื่องให้  ด าเนินเรื่องไป
ตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  เป็นสารที่
ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน  เช่น  ความดีย่อมชนะความชั่ว  ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว        ความยุติธรรมท าให้โลกสันติสุข  
คนเราพ้นความตายไปไม่ได้   เป็นต้น  ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่ืนทราบ  เช่น  ความดี  
ความยุติธรรม  ความรัก  เป็นต้น 
บริบท 

บริบทเป็นค าที่แวดล้อมข้อความท่ีอ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มาก าหนดความหมาย
หรือความเข้าใจ  โดยน าค าแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์  เพ่ือท า  ความเข้าใจหรือ
ความหมายของค า 
พลังของภาษา   

ภาษาเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพ่ือการด ารงชีวิต เป็น
เครื่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้   ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออกของ
ความคิดด้วยการพูด   การเขียน   และการกระท าซึ่งเป็นผลจากการคิด   ถ้าไม่มีภาษา  คนจะคิดไม่ได้  ถ้าคน
มีภาษาน้อย  มีค าศัพท์น้อย  ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล  คนที่ใช้ภาษาได้ดีจะมีความคิดดีด้วย   คน
จะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา   ซึ่งส่งผลไปสู่       การกระท า  ผลของการกระท าส่งผล
ไปสู่ความคิด   ซึ่งเป็นพลังของภาษา  ภาษาจึงมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์   ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิด  ช่วย
ด ารงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข          มีไมตรีต่อกัน  ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษา
ติดต่อสื่อสารกัน   ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม   ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษาใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง เพ่ือน าไปสู่ผลสรุป   มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้  จดบันทึก
ความรู้   แสวงหาความรู้  และช่วยจรรโลงใจ  ด้วยการอ่านบทกลอน  ร้องเพลง  ภาษายังมีพลังในตัวของมัน
เอง เพราะภาพย่อมประกอบด้วยเสียงและความหมาย  การใช้ภาษาใช้ถ้อยค าท าให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร  
ให้เกิดความจงเกลียดจงชังหรือเกิด ความชื่นชอบ  ความรักย่อมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น  ที่น าไปสู่ผลสรุปที่มี
ประสิทธิภาพ 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถ่ินเป็นภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวพ้ืนบ้านที่ใช้พูดจากัน
ในหมู่เหล่าของตน   บางครั้งจะใช้ค าท่ีมีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น    บางครั้งค าที่ใช้พูดจากันเป็นค า
เดียว  ความหมายต่างกันแล้วยังใช้ส าเนียงที่ต่างกัน  จึงมีค ากล่าวที่ว่า  “ส าเนียง       บอกภาษา”    ส าเนียง
จะบอกว่าเป็นภาษาอะไร  และผู้พูดเป็นคนถ่ินใด   อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถ่ิน
เหนือ   ถิ่นอีสาน   ถิ่นใต้   สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้   เพียงแต่ส าเนียงแตกต่างกันไปเท่านั้น 
ภาษาไทยมาตรฐาน  
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ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า  ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ  เป็นภาษาท่ีใช้  สื่อสารกัน
ทั่วประเทศและเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ     ในการติดต่อสื่อสาร
สร้างความเป็นชาติไทย  ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาท่ีใช้กันในเมืองหลวง ที่ใช้ติดต่อกันทั้งประเทศ มีค าและ
ส าเนียงภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดค าได้ตามมาตรฐานของภาษาไทย  ภาษากลางหรือ
ภาษาไทยมาตรฐานมีความส าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่น วรรณคดีมีการถ่ายทอดกันมาเป็นวรรณคดี
ประจ าชาติจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการสร้างสรรค์งานประพันธ์  ท าให้วรรณคดีเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้ 
ภาษาพูดกับภาษาเขียน 

ภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดจากัน  ไม่เป็นแบบแผนภาษา  ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้สื่อสารกันได้ดี  
สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง  ใช้ในหมู่เพ่ือนฝูง  ในครอบครัว และติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการ  การใช้
ภาษาพูดจะใช้ภาษาท่ีเป็นกันเองและสุภาพ  ขณะเดียวกันก็ค านึงว่าพูดกับบุคคลที่มีฐานะต่างกัน การใช้
ถ้อยค าก็ต่างกันไปด้วย ไม่ค านึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษามากนัก 

ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยค า  และค านึงถึงหลักภาษา  เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าพูด  ต้องใช้ถ้อยค าที่สุภาพ  เขียนให้เป็นประโยค  เลือกใช้ถ้อยค า
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสื่อสาร  เป็นภาษาท่ีใช้ในพิธีการต่างๆ  เช่น  การกล่าวรายงาน  กล่าว
ปราศรัย  กล่าวสดุดี  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  จะระมัดระวังการใช้ค าท่ีไม่จ าเป็นหรือ ค าฟุ่มเฟือย  
หรือการเล่นค าจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่นๆ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกระบวนทัศน์ 
(Paradigm)   ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพ่ือความอยู่รอด แต่คน
ในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ  เป็นความรู้ ความคิด ที่น ามาใช้ในท้องถิ่นของ
ตนเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ  ผู้รู้จึงกลายเป็น       ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้
เกี่ยวกับภาษา  ยารักษาโรคและการด าเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข 
ภูมิปัญญาทางภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา  วรรณกรรมท้องถิ่น   บทเพลง   สุภาษิต   ค าพังเพยในแต่
ละท้องถิ่น  ที่ได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคมที่ต่างกัน โดย
น าภูมิปัญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต่างๆ  การบันเทิงหรือการละเล่น       มีการแต่งเป็นค า
ประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งนิทาน  นิทานปรัมปรา  ต านาน  บทเพลง  บทร้องเล่น  บทเห่กล่อม บทสวด
ต่างๆ  บทท าขวัญ   เพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
ระดับภาษา   
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสที่ใช้ภาษา  
บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ     ต าราแต่ละเล่มจะ
แบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์  
 
 การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้ 

๑.  การแบ่งระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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๑.๑  ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการประชุม ในการกล่าว
สุนทรพจน์ เป็นต้น  
 ๑.๒  ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการสนทนา การใช้
ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ เป็นต้น 

๒.  การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้เป็นการแบ่ง
ภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้  

๒.๑  ภาษาระดับพิธีการ  เป็นภาษาแบบแผน 
๒.๒  ภาษาระดับกึ่งพิธีการ  เป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
๒.๓  ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ  เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

๓.  การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น ๕ ระดับ คือ 
๓.๑  ภาษาระดับพิธีการ  เช่น  การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
๓.๒  ภาษาระดับทางการ  เช่น  การรายงาน การอภิปราย  
๓.๓  ภาษาระดับกึ่งทางการ  เช่น  การประชุมอภิปราย การปาฐกถา  
๓.๔  ภาษาระดับการสนทนา  เช่น  การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 
๓.๕  ภาษาระดับกันเอง  เช่น  การสนทนาพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว  

วิจารณญาณ 
วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ท าความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล การมี

วิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ  และอย่างชาญฉลาดเป็นเหตุเป็น
ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นางสาวปฐมาาพร  บัวมาศ      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 
๒. นายคงศักดิ์  ชูทอง        ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๓. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านเขาโอน 
 
คณะกรรมการรับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านเขาโอน 
๒. นางสุนีย์  รักหอม     ต าแหน่ง   อนุกรรมการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านเขาโอน 
๓. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาโอน 
 
 
คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 
๑. นายสุนีย์  รักหอม     ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  
๒. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา  ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๔. นางสาวเยาวลักษณ์  นกรู้รัก    เจ้าหน้าที่ธุรการการโรงเรียนบ้านเขาโอน  
 


