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วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะทางภาษาไทยนำไปใชในการดำรงชีวิต
และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในศาสตรอ่ืน ๆ รักและภูมิใจในภาษาไทยในฐานะเปนมรดกของชาติ 
 

หลักการ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี ้
  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปน
เปาหมายสำหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย 
ควบคูกับความเปนสากล 
  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 
  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ให
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน 
  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู 
  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  6. เปนหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 

จุดมุงหมาย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทาประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  

  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอ่ืนรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิด
คดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพื่อทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
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  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพ่ิมพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศกึษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพ่ือนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เก่ียวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมท่ีใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

ทำไมตองเรียนภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ 
และความสัมพันธที่ดีตอกัน ทำใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตย
ไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปน
สมบัติล้ำคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
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เรียนรูอะไรในภาษาไทย 
  ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือนำไปใชในชีวิตจริง 
  1. การอาน การอานออกเสียงคำ ประโยค การอานบทรอยแกว คำประพันธชนิดตาง ๆ การอานในใจ
เพ่ือสรางความเขาใจ และการคดิวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิ่งที่อานเพ่ือนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 
  2. การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคำ และรูปแบบตาง ๆ ของ
การเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตาง ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห
วิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค 
  3. การฟง การดู และการพูด การฟง และดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก 
พูดลำดับเรื่องราวตาง ๆ อยางเปนเหตุเปนผล การพูดในโอกาสตาง ๆ ทั้งเปนทางการ และไมเปนทางการ และ
การพูดเพ่ือโนมนาวใจ 
  4. หลักการใชภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย การใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับ
โอกาส และบุคคล การแตงบทประพันธประเภทตาง ๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
  5. วรรณคดี และวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดี และวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูลแนวความคิด 
คุณคาของงานประพันธ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู และทำความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก เพลง
พ้ืนบานท่ีเปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้ง และภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ไดสั่ง
สมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 
 

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู จำนวน 5 
มาตรฐาน ดังนี ้
ภาษาไทย 
 สาระที่ 1 การอาน 
  มาตรฐาน  ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 สาระที ่ 2 การเขยีน 
  มาตรฐาน  ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงาน การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระที ่ 3 การฟง การดู และการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 
ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
 สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 
  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และ
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเปนสมบัติ ของชาติ 
 สาระที ่ 5 วรรณคด ีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคา และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง  
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คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
  1. อานออกเสียงคำ คำคลองจอง ขอความ เรื่องสั้น ๆ และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตองคลองแคลว 
เขาใจความหมายของคำ และขอความที่อาน ตั้งคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ คาดคะเนเหตุการณ สรุป
ความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำอธิบายจากเรื่องที่อานได เขาใจความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสืออยางสม่ำเสมอ และมีมารยาทในการอาน 
  2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจำวัน เขียนจดหมายลา
คร ูเขียนเรื่องเก่ียวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน 
  3. เลารายละเอียด และบอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรูสึก
เก่ียวกับเรื่องทีฟ่ง และดู พูดสื่อสารเลาประสบการณ และพูดแนะนำ หรือพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม และมี
มารยาทในการฟง ดู และพูด 
  4. สะกดคำ และเขาใจความหมายของคำ ความแตกตางของคำและพยางค หนาที่ของคำ ในประโยค
มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคำ แตงประโยคงาย ๆ แตงคำคลองจอง แตงคำขวัญ 
และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  5. เขาใจ และสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพ้ืนบาน เพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปนวัฒนธรรมของทองถ่ิน รองบท
รองเลนสำหรับเด็กในทองถ่ิน ทองจำบทอาขยาน และบทรอยกรอง ที่มีคณุคาตามความสนใจได 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  1. อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะไดถูกตอง อธิบายความหมายโดยตรง 
และความหมายโดยนัยของคำ ประโยค ขอความ สำนวนโวหาร จากเรื่องท่ีอาน เขาใจคำแนะนำ คำอธิบายใน
คูมือตาง ๆ แยกแยะขอคิดเห็น และขอเท็จจริง รวมท้ังจับใจความสำคัญของเรื่องที่อาน และนำความรูความคิด
จากเรื่องท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาในการดำเนินชีวิตได มีมารยาท และมีนิสัยรักการอาน และเห็นคุณคาสิ่งท่ี
อาน 
  2. มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคำ แตงประโยค และ
เขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคำชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพ
ความคิด เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการตาง ๆ เขียนแสดง
ความรูสึก และความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค และมีมารยาทในการเขียน 
  3. พูดแสดงความรู ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่ฟง และดู เลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟง และดู ตั้ง
คำถาม ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟง และดู รวมทั้งประเมินความนาเชื่อถือจากการฟง และดูโฆษณาอยางมีเหตุผล 
พูดตามลำดับขั้นตอนเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจากการฟง การดู การสนทนา 
และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการดู และพูด 
  4. สะกดคำ และเขาใจความหมายของคำ สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต รู และเขาใจ ชนิด และ
หนาท่ีของคำในประโยค ชนิดของประโยค และคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย ใชคำราชาศัพท และคำสุภาพ
ไดอยางเหมาะสม แตงประโยค แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพยยานี 11 
  5. เขาใจ และเห็นคุณคาวรรณคดี และวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพ้ืนบาน รองเพลงพ้ืนบานของ
ทองถ่ิน นำขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง และทองจำบทอาขยานตามทีก่ำหนดได 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระที่ 1 การอาน 
 มาตรฐาน  ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนำไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  อานออกเสียงคำ คำคลองจอง และ

ขอความสั้นๆ 
2.  บอกความหมายของคำ และขอความที่
อาน 

 การอานออกเสียง และบอกความหมายของคำ 
คำคลองจอง และขอความที่ประกอบดวยคำพื้นฐาน 
คือ คำที่ใชในชีวิตประจำวัน ไมนอยกวา 600 คำ 
รวมทั้งคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
ประกอบดวย 
-  คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต 
- คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตาม
มาตรา 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำที่มีอักษรนำ 

 3.  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
4.  เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีอาน 
5.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน 

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 
- นิทาน 
- เรื่องสั้นๆ 
- บทรองเลนและบทเพลง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 6.  อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสือที่ครู และนักเรียนกำหนดรวมกัน 

 7.  บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณสำคัญที่มักพบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน 

 การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณประกอบดวย 
-  เครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน 
-  เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย 

 8.  มีมารยาท ในการอาน  มารยาทในการอาน เชน 
-  ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
-  ไมเลนกันขณะที่อาน 
-  ไมทำลายหนังสือ 

ป.2 1.  อานออกเสียงคำ คำคลองจอง 
ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
2.  อธิบายความหมายของคำ และ
ขอความที่อาน 

 การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ 
คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ที่
ประกอบดวยคำพื้นฐานเพ่ิม ป.1 ไมนอยกวา 800 
คำ รวมท้ังคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
ประกอบดวย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
-  คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมรีูปวรรณยุกต 
-  คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำที่มีอักษรนำ 
-  คำที่มีตัวการันต 
-  คำที่มี รร 
-  คำที่มีพยัญชนะ และสระที่ไมออกเสียง 

 3.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเก่ียวกับเรื่อง
ที่อาน 
4.  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อาน 
5.  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อาน 

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 
-  นิทาน 
-  เรื่องเลาสั้น ๆ 
-  บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ 
-  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
-  ขาวและเหตุการณประจำวัน 

 6.  อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
-  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน 

 7.  อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือขอแนะนำ 
 

 

 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่ง 
หรือขอแนะนำ 
-  การใชสถานที่สาธารณะ 
-  คำแนะนำการใชเครื่องใชท่ีจำเปนในบาน และใน
โรงเรียน 

 8.  มีมารยาท ในการอาน  มารยาทในการอาน เชน 
-  ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
-  ไมเลนกันขณะที่อาน 
-  ไมทำลายหนังสือ 
-  ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่ผูอ่ืน
กำลังอานอย 

ป.3 1.  อานออกเสียงคำ ขอความ เรื่องสั้นๆ 
และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
คลองแคลว 
2.  อธิบายความหมายของคำและขอความ
ที่อาน 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
คำ คำคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ที่
ประกอบดวยคำพื้นฐานเพ่ิมจาก ป.2 ไมนอยกวา 
1,200 คำ รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ประกอบดวย 
-  คำที่มีตัวการันต 
-  คำที่มี รร 
-  คำที่มีพยัญชนะและสระไมออกเสียง 
-  คำพอง 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
-  คำพิเศษอ่ืน ๆ เชน คำที่ใช ฑ ฤ  

 3.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 
4.  ลำดับเหตุการณ และคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 
5.  สรุปความรู และขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 
-  นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับทองถ่ิน 
-  เรือ่งเลาสั้นๆ 
-  บทเพลงและบทรอยกรอง 
-  บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
-  ขาวและเหตุการณในชีวิตประจำวันในทองถ่ิน 
และชุมชน 

 6.  อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
-  หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสือที่คร ูและนักเรียนกำหนดรวมกัน 

 7.  อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือขอแนะนำ 

 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่ง
หรือขอแนะนำ 
-  คำแนะนำตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
-  ประกาศ ปายโฆษณา และคำขวัญ 

 8.  อธิบายความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 9.  มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน เชน 
-  ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 
-  ไมเลนกันขณะที่อาน 
-  ไมทำลายหนังสือ 
-  ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่ผูอ่ืน
กำลังอาน 

ป.4 1.  อานออกเสียงบทรอยแกวและ บทรอย
กรองไดถูกตอง 
2.  อธิบายความหมายของคำ ประโยค 
และสำนวนจากเรื่องท่ีอาน 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกว และบทรอยกรองที่ประกอบดวย 
-  คำที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำที่มีอักษรนำ 
-  คำประสม 
-  อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 
-  ประโยคที่มสีำนวนเปนคำพังเพย สุภาษิต 
ปริศนาคำทาย และเครื่องหมายวรรคตอน การอาน
บทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ 

 3.  อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาทีก่ำหนดและ
ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน 
4.  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อาน 
5.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดย

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 
-  เรื่องสั้น ๆ 
-  เรื่องเลาจากประสบการณ 
-  นิทานชาดก 
-  บทความ 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ระบุเหตุผลประกอบ 
6.  สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

-  บทโฆษณา 
-  งานเขียนประเภทโนมนาวใจ 
-  ขาวและเหตุการณประจำวัน 
-  สารคดีและบันเทิงคด 

 7.  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
-  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน 

 8. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 
ป.5 

 
1.  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอย
กรองไดถูกตอง 
2.  อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และขอความท่ีเปนการบรรยาย และการ
พรรณนา 
3.  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่
อานอยางหลากหลาย 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกวและบทรอยกรองท่ีประกอบดวย 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำที่มีอักษรนำ 

-  คำที่มีตัวการันต 
-  อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 

-  ขอความท่ีเปนการบรรยายและพรรณนา 

-  ขอความท่ีมีความหมายโดยนัย 

การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ 
 4.  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง

ที่อาน 
5.  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อานเพ่ือนำไปใช ในการ
ดำเนินชีวิต 

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 
-  วรรณคดีในบทเรียน 
-  บทความ 
-  บทโฆษณา 
-  งานเขียนประเภทโนมนาวใจ 
-  ขาวและเหตุการณประจำวัน 

 6.  อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง 
ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม 

 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ 
และปฏิบัติตาม เชน 
-  การใชพจนานุกรม 

-  การใชวัสดุอุปกรณ 
-  การอานฉลากยา 

-  คูมือ และเอกสารของโรงเรียนที่เก่ียวของกับ
นักเรียน 
-  ขาวสารทางราชการ 

 7.  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
-  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

-  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน 
 8.  มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ป.6 1.  อานออกเสียงบทรอยแกว และบทรอย
กรองไดถูกตอง 

2.  อธิบายความหมายของคำ ประโยค 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกว และบทรอยกรอง ประกอบดวย 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และขอความท่ีเปนโวหาร -  คำที่มีอักษรนำ 

-  คำที่มีตัวการันต 
-  คำที่มาจากภาษาตางประเทศ 

-  อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 

-  วัน เดือน ปแบบไทย 

-  ขอความท่ีเปนโวหารตาง ๆ 

-  สำนวนเปรียบเทียบ 

 การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ 
 3.  อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลายโดยจับ

เวลาแลวถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน 

4.  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อาน 
5.  อธิบายการนำความรูและความคิด จาก
เรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา ในการ
ดำเนินชีวิต 

 การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน 

-  เรื่องสั้น ๆ 

-  นิทานและเพลงพ้ืนบาน 

-  บทความ 

-  พระบรมราโชวาท 

-  สารคด ี

-  เรื่องสั้น 

-  งานเขียนประเภทโนมนาว 

-  บทโฆษณา 

-  ขาว และเหตุการณสำคัญ 

 การอานเร็ว 
 6.  อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง 

ขอแนะนำ และปฏิบัติตาม 
 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ขอแนะนำ 
และปฏิบัติตาม 
-  การใชพจนานุกรม 
-  การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม 
-  ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และการใช
สถานที่สาธารณะในชุมชนและทองถ่ิน 

 7.  อธิบายความหมายของขอมูล จากการ
อานแผนผัง แผนที่แผนภูมิ และกราฟ 

 การอานขอมูลจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และ
กราฟ 

 8.  อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ
อยางสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
-  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดรวมกัน 

 9.  มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 
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สาระที่  2  การเขยีน 
 มาตรฐาน  ท 2.1  ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงาน การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2.  เขียนสื่อสารดวยคำและประโยคงาย ๆ  การเขียนสื่อสาร 

-  คำที่ใชในชีวิตประจำวัน 

-  คำพ้ืนฐานในบทเรียน 

-  คำคลองจอง 

-  ประโยคงายๆ 

 3.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชน 

-  เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 
-  ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ 

-  ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล 

ป.2 1.  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

 2.  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ  การเขียนเรื่องสั้น ๆ เก่ียวกับประสบการณ 
 3.  เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ 
 4.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชน 

- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 

- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล 

- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทำใหผูอ่ืนเสียหาย 
ป.3 1.  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2.  เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได

อยางชัดเจน 
 การเขียนบรรยายเก่ียวกับลักษณะของ คน สัตว 
สิ่งของ สถานที่ 

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

หัวขอทีก่ำหนด 
 6.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชน 

- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 

- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ 

- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
บุคคล 

- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทำใหผูอ่ืนเสียหาย 
ป.4 

 
1.  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2.  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน 
และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน 
- คำขวัญ 

- คำแนะนำ 
 3.  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพ

ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
 การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

 4.  เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ 

 
 การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน 
ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ จดหมายคำสอน 

 5.  เขียนจดหมายถึงเพ่ือน และบิดามารดา  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
 6.  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก

การศกึษาคนควา 
 การเขียนบันทึก และเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควา 

 7.  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 8.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.5 

 
1. คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2.  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน 
และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน 

- คำขวัญ 

- คำอวยพร 

- คำแนะนำ และคำอธิบายแสดงขั้นตอน 
 3.  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพ

ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
 การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 

 4.  เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน  การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน 
ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ 
แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย 

 5.  เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผูปกครอง และญาติ 
 6.  เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น

ไดตรงตามเจตนา 
 การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 

 7.  กรอกแบบรายการตาง ๆ  การกรอกแบบรายการ 

- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 

- ธนาณัต ิ

- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ 
 8.  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 9.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.6 1.  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ครึ่งบรรทัด บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 2.  เขียนสื่อสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน 
และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน 

- คำขวัญ 

- คำอวยพร 

- ประกาศ 
 3.  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพ

ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

 4.  เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 
 5.  เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน  การเขียนยอความจากสื่อตาง ๆ เชน นิทาน 

ความเรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ 

แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย 
สุนทรพจน รายงาน ระเบียบ คำสั่ง 

 6.  เขียนจดหมายสวนตัว  การเขียนจดหมายสวนตัว 

- จดหมายขอโทษ 

- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

- จดหมายแสดงความเห็นใจ 

- จดหมายแสดงความยินด 
 7.  กรอกแบบรายการตาง ๆ  การกรอกแบบรายการ 

- แบบคำรองตาง ๆ 
- ใบสมัครศึกษาตอ 

- แบบฝากสงพัสดุ และไปรษณียภัณฑ 
 8.  เขียนเรื่องตามจินตนาการ และ

สรางสรรค 
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และสรางสรรค 

 9.  มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด ความรูสึก
ในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ และสรางสรรค 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ฟงคำแนะนำ คำสั่งงาย ๆ และปฏิบัติ

ตาม 
 การฟงและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งงาย ๆ 

 2. ตอบคำถาม และเลาเรื่องที่ฟง และดู
ทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง 
3. พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดู 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู ทั้งที่เปนความรู และ
ความบันเทิง เชน 
- เรื่องเลาและสารคดสีำหรับเด็ก 
- นิทาน 
- การตูน 
- เรื่องขบขัน 

 4.  พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค  การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน  
- การแนะนำตนเอง 
- การขอความชวยเหลือ 
- การกลาวคำขอบคุณ 
- การกลาวคำขอโทษ 

 5.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน  
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด 
- ไมรบกวนผูอ่ืนขณะที่ฟง 
- ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทาน
ขณะที่ฟง 
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ 
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง 
 มารยาทในการดู เชน 
- ตั้งใจดู 
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ
ผูอื่น 
 มารยาทในการพูด เชน 
- ใชถอยคำ และกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- ใชน้ำเสียงนุมนวล 
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอ่ืนกำลังพูด 

ป.2 1. ฟงคำแนะนำ คำสั่งท่ีซับซอน และ
ปฏิบัติตาม 

 การฟง และปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งท่ีซับซอน 

 2.  เลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรู 
และความบันเทิง 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู ทั้งที่เปนความรู และ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
3.  บอกสาระสำคัญของเรื่องทีฟ่งและดู 
4.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเก่ียวกับเรื่อง
ทีฟ่งและดู 
5.  พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดู 

ความบันเทิง เชน 
- เรื่องเลาและสารคดสีำหรับเด็ก 

- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน 

- รายการสำหรับเด็ก 

- ขาวและเหตุการณประจำวัน 

- เพลง 
 6.  พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงค 
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน 

-  การแนะนำตนเอง 

-  การขอความชวยเหลือ 

-  การกลาวคำขอบคุณ 

-  การกลาวคำขอโทษ 

-  การพูดขอรองในโอกาสตาง ๆ 

-  การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน 
 7.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน  

- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด 

- ไมรบกวนผูอ่ืนขณะที่ฟง 

- ไมควรนำอาหาร หรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะทีฟ่ง 

- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง 

 มารยาทในการดู เชน 

-  ตั้งใจดู 
-  ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ
ผูอื่น 
 มารยาทในการพูด เชน 

-  ใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

-  ใชน้ำเสียงนุมนวล 

-  ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอ่ืนกำลังพูด 

-  ไมพูดลอเลียนใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย 

ป.3 1.  เลารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องที่ฟง และ
ดูทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง 

2.  บอกสาระสำคัญจากการฟง และการดู 
3.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเก่ียวกับเรื่อง
ทีฟ่ง และดู 
4.  พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดู 

 การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น และ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดูทั้งท่ีเปนความรู และ
ความบันเทิง เชน 

-  เรื่องเลา และสารคดีสำหรับเด็ก 

-  นิทาน การตูน เรื่องขบขัน 

-  รายการสำหรับเด็ก 

- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจำวัน 

- เพลง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 5.  พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม

วัตถุประสงค 
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เชน 
- การแนะนำตนเอง 

- การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน 

- การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ดานตาง ๆ เชน การรักษาความสะอาดของรางกาย 
- การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน 

- การพูดในโอกาสตาง ๆ เชน การพูดขอรอง การ
พูดทักทาย การกลาวขอบคุณและขอโทษ การพูด
ปฏิเสธ และการพูดชักถาม 

 6.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน 

-  ตั้งใจฟง ตามองผูพูด 

-  ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง 

-  ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะทีฟ่ง 

-  ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน โห ฮา หาว 

-  ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ 

-  ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง 

มารยาทในการดู เชน 

-  ตั้งใจดู 
-  ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ
ผูอื่น 

 มารยาทในการพูด เชน 

-  ใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

-  ใชน้ำเสียงนุมนวล 

-  ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอ่ืนกำลังพูด 

-  ไมพูดลอเลียนใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย 

ป.4 1.  จำแนกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงและดู 

 การจำแนกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจากเรื่องที่ 
ฟง และดู ในชีวิตประจำวัน 

 2.  พูดสรุปความจากการฟงและด 
3.  พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ
ความรูสึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟง และดู 
4.  ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟง และดู 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู 
ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตาง ๆ เชน 

-  เรื่องเลา 

-  บทความสั้น ๆ 

-  ขาว และเหตุการณประจำวัน 

-  โฆษณา 

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส 
-  เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

 5.  รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการสนทนา 

 การรายงาน เชน 

-  การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  การพูดลำดับเหตุการณ 
 6.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ป.5 1.  พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และด ู
2.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู 
3.  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่อง ทีฟ่ง 
และดูอยางมีเหตุผล 
 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรูความคดิ
ในเรื่องที่ฟง และดู จากสื่อตาง ๆ เชน 
- เรื่องเลา 
- บทความ 
- ขาวและเหตุการณประจำวัน 
- โฆษณา 
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง และดู
ในชีวิตประจำวัน 

 4.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการสนทนา 

 การรายงาน เชน  
-  การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลำดับเหตุการณ 

 5.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
ป.6 1.  พูดแสดงความรู ความเขาใจ

จุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู 
2.  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล 
จากเรื่องที่ฟง และดู 

 การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงค
ของเรื่องท่ีฟง และดูจากสื่อตาง ๆ ไดแก 
-  สื่อสิ่งพิมพ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 3.  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง 
และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 

 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง และดู
สื่อโฆษณา 

 4.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการสนทนา 

 การรายงาน เชน  
- การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลำดับเหตุการณ 

 5.  พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล และ
นาเชื่อถือ 

 การพูดโนมนาวในสถานการณตาง ๆ เชน 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 

- การรณรงคดานตาง ๆ 
- การโตวาที 

 6.  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
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สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต และเลขไทย 
-  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
-  เลขไทย 

 2.  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย 
ของคำ 

-  การสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำ 
-  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา 
-  การผันคำ 
-  ความหมายของคำ 

 3.  เรียบเรียงคำเปนประโยคงาย ๆ - การแตงประโยค 
 4.  ตอคำคลองจองงาย ๆ - คำคลองจอง 

ป.2 1.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต และเลขไทย 

- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
- เลขไทย 

 2.  เขียนสะกดคำและบอกความหมาย 
ของคำ 

-  การสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำ 

-  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรงตาม
มาตรา 

-  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ 

-  คำที่มีตวัการันต 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 

-  คำที่มีอักษรนำ 

-  คำที่มีความหมายตรงขามกัน 

-  คำที่มี รร 

-  ความหมายของคำ 
 3.  เรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตาม

เจตนาของการสื่อสาร 
-  การแตงประโยค 

-  การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้น ๆ 
 4.  บอกลักษณะคำคลองจอง  คำคลองจอง 
 5.  เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษา

ถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
-  ภาษาไทยมาตรฐาน 

-  ภาษาถิ่น 
ป.3 

 
1. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของ
คำ 

-  การสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำ 

-  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรงตาม
มาตรา 
-  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ 

-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 

-  คำที่มีอักษรนำ 

-  คำที่ประวิสรรชนีย และคำที่ไมประวิสรรชนีย 
-  คำที่มี ฤ  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
-  คำที่ใช บัน บรร 

-  คำที่ใช รร 

-  คำที่มีตัวการันต 
-  ความหมายของคำ 

 2.  ระบุชนิดและหนาท่ีของคำในประโยค 
 

 ชนิดของคำ ไดแก 
-  คำนาม 

-  คำสรรพนาม 

-  คำกริยา 
 3.  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ  การใชพจนานุกรม 
 4.  แตงประโยคงาย ๆ  การแตงประโยคเพ่ือการสื่อสาร ไดแก 

-  ประโยคบอกเลา 

-  ประโยคปฏิเสธ 

-  ประโยคคำถาม 

-  ประโยคขอรอง 

-  ประโยคคำสั่ง 
 5.  แตงคำคลองจอง และคำขวัญ -  คำคลองจอง 

-  คำขวัญ 
 6.  เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษา

ถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
-  ภาษาไทยมาตรฐาน 
-  ภาษาถิ่น 

ป.4 1.  สะกดคำและบอกความหมายของคำใน
บริบทตาง ๆ 

-  คำในแม ก กา 

-  มาตราตัวสะกด 

-  การผันอักษร 

-  คำเปนคำตาย 

-  คำพอง 
 2.  ระบุชนิดและหนาท่ีของคำในประโยค  ชนิดของคำ ไดแก 

-  คำนาม 

-  คำสรรพนาม 

-  คำกริยา 

-  คำวิเศษณ 
 3.  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ  การใชพจนานุกรม 
 4.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต และเลขไทย แตงประโยคได
ถูกตองตามหลักภาษา 

 ประโยคสามัญ 

-  สวนประกอบของประโยค 

-  ประโยค 2 สวน 

-  ประโยค 3 สวน 
 5.  แตงบทรอยกรอง และคำขวัญ -  กลอนสี่ 

-  คำขวัญ 
 6.  บอกความหมายของสำนวน  สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 7.  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่นได 
- ภาษาไทยมาตรฐาน 
- ภาษาถิ่น 

ป.5 
 

1.  ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค  ชนิดของคำ ไดแก 
-  คำบุพบท 

-  คำสันธาน 

-  คำอุทาน 
 2.  จำแนกสวนประกอบของประโยค - ประโยค และสวนประกอบของประโยค 
 3.  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ

ภาษาถิ่น 
-  ภาษาไทยมาตรฐาน 
-  ภาษาถิ่น 

 4.  ใชคำราชาศัพท  คำราชาศัพท 
 5.  บอกคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย  คำที่มาจากภาษาตางประเทศ 
 6.  แตงบทรอยกรอง  กาพยยานี 11 
 7.  ใชสำนวนไดถูกตอง  สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต 

ป.6 
 

1.  วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคำใน
ประโยค 

 ชนิดของคำ 
- คำนาม 

- คำสรรพนาม 

- คำกริยา 

- คำวิเศษณ 
- คำบุพบท 

- คำเชื่อม 

- คำอุทาน 
 2.  ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และ

บุคคล 
- คำราชาศัพท 
- ระดับภาษา 

- ภาษาถิ่น 
 3.  รวบรวมและบอกความหมายของคำ

ภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย 
 คำที่มาจากภาษาตางประเทศ 

 4.  ระบุลักษณะของประโยค - กลุมคำหรือวลี 
- ประโยคสามัญ 

- ประโยครวม 

- ประโยคซอน 
 5.  แตงบทรอยกรอง  กลอนสุภาพ 
 6.  วิเคราะห และเปรียบเทียบสำนวนที่

เปนคำพังเพย และสุภาษิต 
 สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต 
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สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคด ีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 
และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1.  บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟง

วรรณกรรมรอยแกว และรอยกรองสำหรับ
เด็ก 

 วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสำหรับเด็ก
เชน 
-  นิทาน 

- เรื่องสั้นงาย ๆ 

-  ปริศนาคำทาย 

-  บทรองเลน 

-  บทอาขยาน 

-  บทรอยกรอง 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
 2.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ

บทรอยกรองตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรอง 

-  บทอาขยานตามทีก่ำหนด 

-  บทรอยกรองตามความสนใจ 
ป.2 1.  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือ การ

ฟงวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพ่ือนำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน 

 วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสำหรับเด็ก
เชน 

-  นิทาน 

-  เรื่องสั้นงาย ๆ 

-  ปริศนาคำทาย 

-  บทอาขยาน 

- บทรอยกรอง 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
 2.  รองบทรองเลนสำหรับเด็กในทองถิ่น  บทรองเลนที่มีคุณคา 

-  บทรองเลนในทองถิ่น 

-  บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย 
 3.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ

บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 

-  บทอาขยานตามทีก่ำหนด 

-  บทรอยกรองตามความสนใจ 
ป.3 1.  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม

เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
2.  รูจักเพลงพ้ืนบานและเพลงกลอมเด็ก 
เพ่ือปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดี ที่
อาน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพ้ืนบาน 

-  นิทานหรือเรื่องในทองถ่ิน 

-  เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาคำทาย 

-  บทรอยกรอง 

-  เพลงพ้ืนบาน 

-  เพลงกลอมเด็ก 

-  วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ ตาม
ความสนใจ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 4.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ

บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกำหนด 

- บทรอยกรองตามความสนใจ 
ป.4 

 
1.  ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือ
นิทานคติธรรม 

2.  อธิบายขอคิดจากการอานเพ่ือนำไปใช
ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน  

- นิทานพื้นบาน 

- นิทานคติธรรม 

- เพลงพ้ืนบาน 

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ 

 3.  รองเพลงพื้นบาน เพลงพ้ืนบาน 
 4.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ

บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 
-  บทอาขยานตามทีก่ำหนด 

-  บทรอยกรองตามความสนใจ 
ป.5 

 
1.  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม
ที่อาน 
2.  ระบุความรูและขอคิดจากการอาน
วรรณคด ีและวรรณกรรมท่ีสามารถ
นำไปใชในชีวิตจริง 
3.  อธิบายคณุคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน  

-  นิทานพื้นบาน 

-  นิทานคติธรรม 

-  เพลงพ้ืนบาน 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ 

 4.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 

- บทอาขยานตามท่ีกำหนด 

- บทรอยกรองตามความสนใจ 
ป.6 

 
1.  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือ
วรรณกรรมท่ีอาน 
2.  เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเอง และ
นิทานพ้ืนบานของทองถ่ินอื่น 
3.  อธิบายคณุคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอาน และนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน 
-  นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและทองถ่ินอ่ืน 
-  นิทานคติธรรม 

-  เพลงพ้ืนบาน 

-  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ 

 4.  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา 
-  บทอาขยานตามทีก่ำหนด 

-  บทรอยกรองตามความสนใจ 
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ท11101 ภาษาไทย1  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท12101 ภาษาไทย2  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท13101 ภาษาไทย3  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ท14101 ภาษาไทย4  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ท15101 ภาษาไทย5  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ท16101 ภาษาไทย6  จำนวน  160  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท11101  ภาษาไทย1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมายของคำ คำคลองจอง และขอความที่ประกอบดวยคำพื้นฐานคำท่ีใชในชีวิตประจำวัน 
ไมนอยกวา 600 คำ คำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น คำที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต คำที่มี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ คำท่ีมีอักษรนำ อานออกเสียง อาน 
จับใจความจากสื่อตาง ๆ อานนิทาน อานเรื่องสั้น ๆ อานบทรองเลนและบทเพลง อานเรื่องราวจากบทเรียน ใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น อานหนังสือตามความสนใจ อานหนังสือที่ครู และ
นักเรียนกำหนดรวมกัน อานเครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อานเครื่องหมาย
แสดงความปลอดภัย และแสดงอันตราย มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปการณเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสารคำที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน คำพ้ืนฐานในบทเรียน คำคลองจอง ประโยคงาย ๆ มีมารยาทในการเขียน ใชภาษาเขียนที่
เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
  ฝกการฟง และปฏิบัติตามคำแนะนำคำสั่งงาย ๆ การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็นความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง เรื่องเลา สารคดีสำหรับเด็ก นิทานการตูน เรื่องขบขัน 
การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การขอความชวยเหลือ กลาวคำขอบคุณ การกลาวคำขอโทษ 
มารยาทในการฟง ตั้งใจฟง ตามองผูพูด ไมรบกวนผูอ่ืนขณะที่ฟง มารยาทในการดู ตั้งใจดูไมสงเสียงดัง หรือ
แสดงอาการรบกวนสมาธิของผูอื่น มารยาทในการพูดใชถอยคำและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะใช
น้ำเสียงนุมนวล ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกำลังพูด 
  ฝกเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เลขไทย การสะกดคำการแจกลูก และการอานเปนคำ มาตรา
ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา การผันคำ ความหมายของคำ การแตงประโยคคำคลองจอง 
  บอกขอคิดที่ไดจากการอาน หรือการฟงวรรณกรรมรอยแกว และรอยกรอง สำหรับเด็ก ฝกทองบทจำ 
บทอาขยาน ตามที่กำหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห อภิปราย เปรียบเทียบ เพ่ือใหเกิดใหความรู ความคิด ความเขาใจ 
สื่อสารไดถูกตอง  
  และใชทักษะในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวินัยใฝเรียนรูมีมารยาท มีนิสัยรักการอาน ชื่นชมและเห็น
คุณคาของภาษาไทย ตัวเลขไทย สามารถนำความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยที่เปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจำชาติ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 
 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 
 ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 
รวม  22 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ท11101  ภาษาไทย1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 เตรียม
ความ
พรอม 

ท 2.1 ป.1/1,  
ป.1/3 

ท 3.1 ป.1/4-5 
ท 4.1 ป.1/1 

-  ฝกทักษะในการฟง ฟงคำแนะนำ คำสั่ง
งายๆและปฏิบัติตาม ฝกทักษะการเขียน
พยัญชนะ สระวรรณยุกต และเลขไทย 

4 2 

1 ใบโบก ใบ
บัว 

ท 1.1 ป.1/1-2, 
ป.1/8 

ท 2.1 ป.1/1 
ท 3.1 ป.1/2,  

ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/1-4 

-  การฟง ดู และพูด 
-  การอานคำ 
-  การคัดลายมือ 
-  การอานออกเสียง 
-  การอานออกเสียงพยัญชนะ 
-  การแตงประโยค 
-  อานคลอง รองเลน  
-  การอานและเขียนสระ 
-  การอานและเขียนคำ  
-  การเขียนคำ 

10 3 

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

ป.1/3, ป.
1/5 

ท 4.1 ป.1/1-3 

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอานจับใจความ 
-  คำสระอา สระอี สระอู  
-  อานคลอง รองเลน 
-  ชวนทำ ชวนคิด  
-  อานบท รองเลน 
- แตงประโยคจากภาพ  
-  อานและคัดพยัญชนะไทย 
-  คำสระอา สระอี สระอู  
-  แตงประโยคจากคำ 

10 3 

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

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานพยัญชนะ  
-  การอานเลขไทย 
-  จุดเนนการอานสะกดคำ  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  

10 3 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  ชวนฟง ชวนรอง 
-  ระบำเสียงสัตว  
-  ฝกเขียน 

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

ป.1/4 
ท 4.1 ป.1/2 
ท 5.1 ป.1/1-2 

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานพยัญชนะ สระ  
-  การอานเลขไทย 
-  จุดเนนการอานสะกดคำ  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนพูด ชวนฟง 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 

10 3 

5 เจา
เนื้อออน

เอย 

ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/8 

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

-  เพลงกลอมเด็ก  
-  บทรอง “เจาเนื้อละมุน” 
-  บทรอง “เจาเนื้อออน”  
-  เพลงของแม 
-  ดอกไมหลายชนิด  
-  ภาษาทาทาง 
-  บทรอง “เด็กนอย เนื้อละมุน” 
-  เรามาเลนเลี้ยงนองกัน  
-  นิทานกลอมนอง 
-  พา นอง รอง เลน 

10 2 

6 ไปโรงเรียน ท 1.1 ป.1/1-2 
ท 2.1 ป.1/2 
ท 3.1 ป.1/1 
ท 4.1 ป.1/2-3 

-  รูจักคำ นำเรื่อง 
-  การอาน บทอาน 
-  การอานพยัญชนะ สระ  
-  รูปและเสียงวรรณยุกต 
-  จุดเนนการอานสะกดคำ  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนรอง ชวนเลน 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 

10 3 

7 มาเลนกัน
ไหม 

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

-  เลน เปน ลูก ไก  
-  เพลง กุก กุก ไก 
-  เพลง “แม งู เอย”  

10 3 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ท 4.1 ป.1/2-3 
ท 5.1 ป.1/1-2 

-  การเลน “แม งู เอย” 
-  บทรองประกอบการเลน  
-  เพลงรองเลน “โยกยาย” 
-  เรียงคำเปนประโยค  
-  การคัดลายมือ 
-  การใชคำ  
-  การแตงประโยค 

8 โรงเรียน
ลูกชาง 

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

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานพยัญชนะ สระ 
-  การผันวรรณยุกต  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนทำ ชวนคิด 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 

10 3 

9 ของเธอ
ของฉัน 

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

-  การอานบทรองเลน การทองอาขยาน 
และคำคลองจอง 
-  การพูดและการฟง มา เรา มา รอง
เพลงกัน และอาน คิด ตอบคำถาม 
-  การแตงประโยค  
-  จุดเนนการอานสะกดคำ 
-  จุดเนนการเขียนสะกดคำ 

5 2 

10 เพ่ือนรัก
เพ่ือนเลน 

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

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานพยัญชนะ สระ 
-  การผันวรรณยุกต  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนทำ ชวนคิด 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 

10 3 

   สอบกลางป 1 10 
11 ฝนตกแดด ท 1.1 ป.1/1,  -  การอานบทรองเลน  10 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

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

-  บทรอยกรอง 
-  คำคลองจอง  
-  คำประพันธในภาษาไทย 
-  การอานบทรอยกรอง  
-  การทองอาขยาน 
-  การอาน เขียน เรียน รอง  
-  ฝกอานเพ่ิมเติม 
-  มา รองเพลง ดวยกัน  
-  ลองเลียนเสียงอ่ืน ๆ 

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

ป.1/4 
ท 5.1 ป.1/1-2 

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานพยัญชนะ สระ 
-  การผันวรรณยุกต  
-  จุดเนนการสะกดคำ 
-  การอานสะกดคำ  
-  อานคลองรองเลน 
-  ชวนทำ ชวนคิด  
-  การอานทบทวน 
-  ฝกเขียน  
-  จุดเนนการเขียน 

12 3 

13 เรารัก
เมืองไทย 

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

-  การอานบทรองเลน  
-  บทรอยกรอง 
-  คำคลองจอง  
-  การทองอาขยาน 
-  การอานบทรอยกรอง  
-  การอาน เขียน เรียนรอง 
-  การอานและการสนทนา  
-  เด็กนารัก 
-  การอานและการดูแลหนังสือ  
-  จุดเนนการเขียน 

10 3 

14 เกือบไป ท 1.1 ป.1/2,  
ป.1/7 

ท 4.1 ป.1/2,  
ป.1/4 

ท 5.1 ป.1/1-2 

-  รูจักคำ นำเรื่อง การอาน บทอาน และ
การอานวิเคราะหคำ 
-  การอานพยัญชนะ สระ การผัน
วรรณยุกต 
-  จุดเนนการอานสะกดคำ  

10 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  อานคลองรองเลน 
-  จุดเนนการเขียนสะกดคำ  
-  การอานทบทวน 

15 ตั้งไขลม 
ตมไขกิน 

ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/6 

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

-  การอานบทรองเลน  
-  บทรอยกรอง 
-  คำคลองจอง  
-  การทองอาขยาน 
-  การอานบทรอยกรอง  
-  การพูดเลาเรื่อง 
-  การอาน การสนทนา  
-  คำบอกรูปราง 
-  อาน เขียน เรียน รอง เลน 

10 3 

16 เพ่ือนรูใจ ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/6 

ท 2.1 ป.1/1 
ท 2.1 ป.1/7 
ท 4.1 ป.1/1-2 
ท 5.1 ป.1/1 

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานพยัญชนะ สระ 
-  การผันวรรณยุกต  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนทำ ชวนคิด 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 

10 3 

17 แมวเหมียว ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/8 

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

-  การอานบทรองเลน บทรอยกรอง คำ
คลองจอง 
-  การทองอาขยาน 
-  การพูดเลาเรื่อง 
-  จุดเนนการเขียนอานสะกดคำ 

6 3 

18 ชางนอย
นารัก 

ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/8 

ท 2.1 ป.1/1 
ท 3.1 ป.1/4 
ท 4.1 ป.1/1-2 
ท 5.1 ป.1/2 

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอาน บทอาน 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานผันวรรณยุกต 
-  การผันวรรณยุกต  
-  จุดเนนการอานสะกดคำ 
-  การอานสะกดคำ  
-  เครื่องหมายสัญลักษณ 
-  อานคลองรองเลน  

12 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  ชวนทำ ชวนคิด 
-  จุดเนนการเขียนสะกดคำ  
-  ฝกเขียน 

19 กระตายกับ
เตา 

ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/6 

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

-  การอานออกเสียง  
-  การอานนิทาน 
-  การแสดงบทบาทสมมุติ 
-  การเลาเรื่อง 
-  คำบอกรูปราง 

6 3 

20 วัน
สงกรานต 

ท 1.1 ป.1/1,  
ป.1/8 

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

-  รูจักคำ นำเรื่อง  
-  การอานคำ 
-  การอานวิเคราะหคำ  
-  การอานผันวรรณยุกต 
-  การผันวรรณยุกต  
-  การอานสะกดคำ 
-  อานคลองรองเลน  
-  ชวนทำ ชวนคิด 
-  การอานทบทวน  
-  ฝกเขียน 
-  การสะกดคำมาตราแม กบ  
-  มาตราตัวสะกด 

13 3 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 200 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท12101  ภาษาไทย2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา และฝกอานออกเสียง และบอกความหมายของคำพื้นฐานคำที่ใชเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงาย ๆ อานจับใจความจากสื่อตาง ๆ แลวสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม 
ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียด แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน อานหนังสือ
ตามความสนใจอยางสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ขอแนะนำและมีมารยาทในการอาน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียน
เรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟงคำแนะนำ 
คำสั่งที่ซับซอนและปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟง และดู ท้ังที่เปนความรูและความบันเทิงโดยเลาเรื่อง 
บอกสาระสำคัญ เพ่ือใหเกิดความเขาใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใชภาษา เพ่ือการสื่อสาร สามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได มีความชื่นชม เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย และภมูิใจในภาษาประจำชาติ 
  การบอก และเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต และเลขไทย การเขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ 
การสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำที่มีมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา และไมตรงตามมาตรา การผัน
อักษรกลางอักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีตัวการันต คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมาย
ตรงขามกัน คำที่มี รร การเรียบเรียงคำเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร การบอกลักษณะคำคลอง
จอง การเลือกใชภาษาไทย มาตรฐาน และภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  การระบุขอคดิที่ไดจากการอานของเด็กไทย การทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทรอยกรองท่ีมี
คุณคาตามความสนใจ หรือฟงวรรณกรรมสำหรับเด็กเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน เชนนิทานปริศนาคำทาย 
บทอาขยาน บทรอยกรอง วรรณคดี และวรรณกรรมในบทเรียน การรองบทรองเลนสำหรับเด็กที่มีคุณคา เชน 
บทรองเลนในทองถ่ิน บทรองเลนในการละเลน 
  ฝกทักษะการอาน การเขียน การฟง การดู และการพูดใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา ใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารหาความรู ความบันเทิง นำขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไปใชเปนแนวทาง  
ในการพัฒนาตน พัฒนางาน คดิวิเคราะหตัดสินใจ มีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด มีความคดิสรางสรรค รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่สามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมคีวามสุข 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 
 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 
 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
รวม  27 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ท12101  ภาษาไทย2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

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

-  ก า ร อ า น อ อ ก เสี ย ง  ก า รผั น เสี ย ง
วรรณยุกตจะชวยใหเรารูไดวาเราสามารถ
ออกเสียงคำและประโยคที่อานถูกตอง
หรือไม เพ่ือจะไดนำมาพัฒนาการอานและ
การเขียนใหถูกตอง 
- การสรุปเรื่องโดยใชทักษะการฟง  การดู  
การพูด  การอานการเขียน จะชวยให
นักเรียนมีความรูและสามารถนำความรูที่
ไดรับไปใชในชีวิตประจำวัน  และเกิดนิสัย
รักการอานการอานออกเสียง   
-การเรียนรูหลักภาษา สระเปลี่ยนรูป ลดรูป 
มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำ อักษรนำ 
อักษร 3 หมู รูป และเสียงวรรณยุกตจะ
ชวยใหนักเรียนอาน และเขียนคำไดถูกตอง 
สามารถนำไปพัฒนาทักษะทางภาษาของ
ตนเองได 

16 4 

2  ใจหาย ท 1.1 ป.2/1-5, 
ป.2/8 

ท 3.1 ป.2/1,  
ป.2/5-7 

ท 4.1 ป.2/1 
ท 5.1 ป.2/1-2 

-การรูจักองคประกอบของคำสามารถ
นำไปใชเปนเครื่องมือการเรียนรูไดทั้งการ
สรางคำการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน เมื่อนำมารวมกับความสามารถในการ
คิด ทำใหนักเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  การเขาใจธรรมชาติของภาษาไทย และ 
หลักภาษาไทย เก่ียวกับเครื่องหมายตาง ๆ 
สามารถนำไปแตงประโยค การเขียนสื่อสาร 
และการอานประโยคตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

14 3 

3  ดอกสรอย
แสนงาม 

ท 1.1 ป.2/1-6, 
ป.2/8 

ท 2.1 ป.2/1,  
ป.2/3-4 

- การอานออกเสียงเปนการเปลงเสียงการ
อานเพ่ือใหผูอื่นสามารถไดยินเสียงท่ีเรา
อานไดดวยเปนการรับสารทั้งตนเองและคน
อ่ืน ดังนั้นจึงตองอานใหถูกตอง ชัดเจน ซึ่ง

3 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

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

จะเปนรากฐานสำคัญของการอานอยางมี
ความหมาย 
- การอาน การเขียนและเรียนรูคำ ไดจะ
ชวยใหการอานในบทเรียนไดดี ถือเปนการ
พัฒนาทักษะทางภาษาที่ผูเรียนควรไดรับ
การฝกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาให
ถูกตอง จึงจะทำใหการเรียนรูภาษาไทย
เปนไปดวยดีและเกิดการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตามมา 
 

4  ครัวปา ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-8 

ท 2.1 ป.2/1,  
ป.2/3-4 

ท 3.1 ป.2/6-7 
ท 4.1 ป.2/1-2 
ท 5.1 ป.2/1-2 

-  การถายทอดเรื่องราวโดยการพูด และ
การเขียนอิสระ ตองมีการ เชื่อมโยงอยางมี
เหตุผล และการนำเสนอไดอยางนาติดตาม 
การอานคำที่มีความหมายตรงขามกัน  
- การอานคำที่มี รร การจับใจความสำคัญ
จากเรื่องที่มีในบทเรียน เรื่องขบขัน และ
การอานวรรณคดี วรรณกรรม เปนการ
เรียนรูหลักทางภาษา และการรับรู เขาใจ
ธรรมชาติ และความงดงามของภาษาเพื่อใช
ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

17 5 

5 กลัวทำไม ท 1.1 ป.2/1-6,  
ป.2/8 

ท 2.1 ป.2/1 
ท 3.1 ป.2/1,  

ป.2/5-6 
ท 4.1 ป.2/1-2,  

ป.2/4-5 
ท 5.1 ป.2/1-2 

-  การเรียนรูหลักภาษาอักษร 3 หมู รูป 
และเสียงวรรณยุกตจะชวยใหนักเรียนอาน 
และเขียนคำไดถูกตอง นักเรียนจะเขียน
เรื่องราวไดดี จะเริ่มตนจากการเขียนคำ 
การแตงประโยคท่ีถูกตองแลวนำมาเรียบ
เรียงใหสื่อสารไดอยางนาสนใจ ถานักเรียน
รูจักเลือกอานหนังสือที่เหมาะสม จะ
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
ได 
 

15  4 

6  นิทานอาน
ใหม 

ท 1.1 ป.2/1-8 
ท 2.1 ป.2/1-2, 

ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/5-7 
ท 4.1 ป.2/2-3, 

ป.2/5 

-  การใชกระบวนการอาน กระบวนการ
เขียน การเขาใจธรรมชาติภาษา และหลัก
ภาษาไทยชวยใหผูเรียนมีประสบการณใน
การสรางความรู มีทักษะการใชภาษาในการ
สื่อสารผานการพูด การเขียนในรูปแบบตาง 
ๆ นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

3 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ท 5.1 ป.2/1-2  
 
 

7  ชีวิตใหม ท 1.1 ป.2/1-8 
ท 2.1 ป.2/1,  

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

- การเขาใจธรรมชาติของภาษาไทย และ
หลักภาษาไทยเก่ียวกับการผันวรรณยุกต 
การสะกดคำ การสรางคำ สามารถนำไป
แตงประโยค และการเขียนสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-  การอานคำที่มีความหมายตรงขามกัน 
อักษรนำ การจับใจความจากบทเพลง การ
พูดแนะนำตนเอง การคัดลายมือ มารยาท
ในการอาน บทรอยกรอง บทรองเลนใน
ทองถิ่น เปนกระบวนการทางภาษาที่
นักเรียนตองฝกฝนใหเกิดเปนทักษะ เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางดานภาษา 

15  4 

8  มีน้ำใจ ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-6 

ท 2.1 ป.2/3 
ท 3.1 ป.2/3,  

ป.2/5-7 
ท 4.1 ป.2/2-3 
ท 5.1 ป.2/1 

-  การอานโดยการคาดคะเนเหตุการณ
เรียงลำดับเหตุการณ สรุปแนวคิดจากเรื่อง
ที่อาน วิเคราะหลักษณะของคำ จัด
หมวดหมูคำ จะชวยใหนักเรียนนำ
ประสบการณในการอานไปใชในการ
เรียงลำดับเหตุการณในการเขียนเรื่องราว
ไดอยางมีคุณภาพ 
-  การเขาใจธรรมชาติของภาษาไทย และ 
หลักภาษาไทย เก่ียวกับเครื่องหมายตาง ๆ 
สามารถนำไปแตงประโยค การเขียนสื่อสาร 
และการอานประโยคตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

14 3 

9  รื่นรสสักวา  ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-8 

ท 2.1 ป.2/2-4 
ท 3.1 ป.2/3,  

ป.2/5-7 
ท 4.1 ป.2/2-3 
ท 5.1 ป.2/1 

-  การอานบทรอยกรองเปนทำนอง
เสนาะ การแสดงความรูสึก และความ
คิดเห็นจากบทรอยกรองที่อาน ทำใหผูเรียน
เห็นคุณคา และความงดงามของภาษา 
และการอานวรรณคดี วรรณกรรม เปนการ
เรียนรูหลักทางภาษา และการรับรู เขาใจ
ธรรมชาติ และความงดงามของภาษาเพื่อใช
ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 
 

   สอบกลางป 1  10 
10 นักคิดสมอง

ใส  
ท 1.1 ป.2/1-6,  

ป.2/8 
ท 2.1 ป.2/1,  

ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/1,  

ป.2/3,  
ป.2/5-7 

ท 4.1 ป.2/2-4 

-  การใช ห นำเปนวิธีเพ่ิมเสียงตนคำใน
ภาษาไทยที่ชวยใหเกิดคำที่มีความหมาย
ใหมมากขึ้น สวนคำคลองจองเปนการสราง
ความไพเราะของภาษา สามารถนำไปใช
ประกอบการพูดไดอยางนาฟง ทั้งนี้การฟง 
และการพูดที่ดีนั้น จะตองมีมารยาทในการ
ฟงและการพูดดวย 
-การเรียนรูเรื่องมาตราตัวสะกดจะชวยให
นักเรียนอาน และเขียนคำไดอยางถูกตอง 
นักเรียนจะเขียนเรื่องราวไดดีจะตองเริ่ม
จากการเขียนคำประโยค แลวนำมาเรียบ
เรียงเปนเรื่องราวที่นาสนใจ สวนการเลือก
อานหนังสือที่ดีมีประโยชนจะสามารถ
พัฒนาทักษะการใชภาษาของนักเรียนได 

15  3 

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

-  ทักษะการฟงเปนการสราง
ประสบการณอยางหนึ่ง   ที่ทำใหมีความรู
จากสิ่งที่ฟง    สามารถเลาเรื่องและตอบ
คำถามจากเรื่องไดถูกตอง 
- มาตราตัวสะกดแมกก แมกบ 
ประกอบดวยพยัญชนะหลายตัวที่ออกเสียง
ตัวสะกดเดียวกันกับกบ สวนอักษรควบกล้ำ
ในภาษาไทยมี 3 ตัวคือ ร ล ว จะตองอาน
ออกเสียงควบพยัญชนะตนกับอักษรควบ
กล้ำเสมอ นักเรียนจึงควรออกเสียงให
ถูกตอง เพ่ือใหสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

15  3 

12  ไกแจแซ
เสียง 

ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-6 

ท 2.1 ป.2/1-4 
ท 3.1 ป.2/2-3,  

ป.2/5-7 

 -  การอานคำอักษรนำ การอานจับ
ใจความจากเรื่องที่อาน มารยาทในการ
เขียน ฟง ดู พูด การกลาวคำขอบคุณ คำ
ขอโทษ บทอาขยาน เปนองคความรู
ทางดานภาษาที่นักเรียนตองมีทักษะ เพ่ือ
การพัฒนาทางการใชภาษา และการรับรู

3  3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

คุณคา ความงดงามของภาษา 
- การคัดลายมือการเขียนเรื่องสั้นตาม
จินตนาการ 

13  รักพอ  
 รักแม 

ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-7 

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

- การคาดคะเนเหตุการณจากการอาน 
การเรียงลำดับเรื่องราว สรุปแนวคิดของ
เรื่องการจัดหมวดหมูคำ การแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อานจะนำไปสูการสราง
รูปแบบการเรียนรู และสรุปความรูที่คงทน
กลาคิดกลาแสดงออก 

14 3 

14  เข็ดแลว  ท 1.1 ป.2/1-7 
ท 2.1 ป.2/1,  

ป.2/1-4 
ท 3.1 ป.2/4-7 
ท 4.1 ป.2/2-3 

-  การอานสารคดี และการลำดับ
เหตุการณ แสดงความคิดเห็น สรุปใจความ
สำคัญของเรื่องที่อาน แลววิเคราะหคำควบ
แท และควบไมแท คำที่สะกดดวยมาตรา
แมกด เม่ือสรุปหลักการวิธีการได จะ
สามารถนำคำเหลานั้นมาเรียบเรียง เขียน
เรื่องราวใหมไดนาสนใจ 
-การคัดลายมือการเขียนเรื่องจากภาพ 

15  3 

15  ภาพวาด
ของสีเทียน 

ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-7 

ท 2.1 ป.2/2-3 
ท 3.1 ป.2/1-2,  

ป.2/5-6 
ท 4.1 ป.2/2-3 
ท 5.1 ป.2/1 

- การอานในใจเปนการอานท่ีเขาใจเรื่องราว
ไดเพียงคนเดียว ผูอานตองใชสมาธิ สติใน
การอาน ศึกษาคำยากตั้งจุดหมายในการ
อาน อานอยางพินิจ พิจารณา จะทำใหจับ
ใจความสำคัญของเรื่องที่อาน สามารถตอบ
คำถาม  ลำดับเหตุการณของเรื่อง และ
นำไปเขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง เพ่ือเลา
เรื่องและเขียนเรื่องได 
- การอาน การเขียนและเรียนรูคำ คำยาก
ได จะชวยใหการอานเรื่องราว เนื้อหาใน
บทเรียนไดดี ถือวาเปนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาที่ควรไดรับการฝกฝน และจะสง
ใหการเรียนรูภาษาเปนไปดวยดีและเกิดการ
พัฒนาตามมา 

3 3 

16  เด็กดี  ท 1.1 ป.2/1-3,  
ป.2/5-7 

ท 2.1 ป.2/3 
ท 3.1 ป.2/1-7 
ท 4.1 ป.2/1-3,

-  การแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น 
ความนาเชื่อถือของขาว และโฆษณา ทำให
ผูเรียนสามารถวิเคราะห และตัดสินใจใน
การเลือกบริโภคขอมูล การอานเรื่องราว
แลวสรุปใจความสำคัญ วิเคราะหคำตาม

15 3 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ป.2/5 
ท 5.1 ป.2/1 

หลักการอาน และการเขียน หลักการใช
ชวยใหผูเรียนสามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 
- การอานออกเสียงจะชวยใหเรารูไดวาเรา
สามารถออกเสียงคำและประโยคที่อาน
ถูกตองหรือไม เพ่ือจะไดปรับปรุงการอาน
ใหดีขึ้น 

17  ชาติของเรา  ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-7 

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

-  หลงัการอาน สิ่งสำคัญในการฝกทักษะ
ทางภาษา คือการเลาเรื่องสะทอนกลับ การ
บอกเลาเรื่องราว รายละเอียดของเรื่องที่
อาน ผานวิธีการที่หลากหลายซึ่งจะชวย
พัฒนาทักษะ และความสามารถในการอาน
ได 
- การเขาใจธรรมชาติของภาษาไทย และ 
หลักภาษาไทย เก่ียวกับเครื่องหมายตาง ๆ 
สามารถนำไปแตงประโยค การเขียนสื่อสาร 
และการอานประโยคตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

15 4 

18  ยายกะตา ท 1.1 ป.2/1,  
ป.2/3-5, 
ป.2/8 

ท 3.1 ป.2/2,  
ป.2/7 

ท 4.1 ป.2/4 
ท 5.1 ป.2/1-2 

- การอาน การเขียนและเรียนรูคำ คำยาก
ไดจะชวยใหการอานเรื่องราว เนื้อหาใน
บทเรียนไดดี ถือเปนการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน เพ่ือ
พัฒนาทักษะใหถูกตอง จึงจะทำใหการ
เรียนรูภาษาเปนไปดวยดีและเกิดการ
พัฒนาตามมา  
- การอานในใจเปนการอานท่ีเขาใจเรื่องราว
ไดเพียงคนเดียว ผูอานตองใชสมาธิ สติใน
การอาน ศึกษาคำยากตั้งจุดหมายในการ
อาน อานอยางพินิจ พิจารณา จะทำใหจับ
ใจความสำคัญของเรื่องที่อาน สามารถตอบ
คำถามลำดับเหตุการณของเรื่อง และนำไป
เขียนเปนแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อเลาเรื่อง
และเขียนเรื่องได 
 
 

3  3 

   สอบปลายป  1 30 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   รวมตลอดท้ังป  200  100 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท13101  ภาษาไทย3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงาย ๆ คำพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 1,200 คำ 
รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน คำที่มีตัวการันต คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะหรือ สระไมออกเสียง 
คำพอง คำพิเศษอ่ืน ๆ เชน คำที่ใช ฑ ฤ  การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ นิทาน หรือเรื่องที่เก่ียวกับทองถิ่น 
เรื่องเลาสั้น ๆ บทเพลง และบทรอยกรอง บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ขาว และเหตุการณในชีวิตประจำวัน 
ในทองถ่ินและชุมชน การอานหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับวัย หนังสือที่
นักเรียน และครูกำหนดรวมกัน การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือ ขอแนะนำตาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ประกาศ โฆษณา และคำขวัญ การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ มารยาทในการอาน 
ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน ไมทำลายหนังสือ ไมควรแยงอาน หรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกำลังอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนบันทึกประจำวัน การ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษะของคน สัตว สิ่งของ สถานที่ การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จากคำ ภาพ และหัวขอที่กำหนด มารยาทในการเขียน เขียนใหอานงาย สะอาดไมขีดฆา ไมขีดเขียนในที่
สาธารณะ ใชภาพเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไมเขียนลอเลียนผูอื่นใหเสียหาย 
  ฝกการฟง การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก จากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปน
ความรูและความบันเทิง เรื่องเลาและสารคดี สำหรับเด็ก นิทาน การตูน เรื่องขบขัน รายการสำหรับเด็ก ขาว
และเหตุการณในชีวิตประจำวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตัวเอง การแนะนำสถานที่
โรงเรียน และในชุมชน การแนะนำเชิญชวนเก่ียวกับการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ การรักษาความสะอาดของ
รางกาย การเลาประสบการณในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสตาง ๆ การพูดขอรอง การพูดทักทาย การ
กลาวขอบคุณ และขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดซักถาม มารยาทในการฟง ตั้งใจฟงมองตาผูพูด ไมรบกวน
ผูอื่นขณะที่ฟง ไมควรนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ไปรับประทานในขณะที่ฟง ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม ไมโหฮา
หรือหาว ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง มารยาทในการดู ตั้งใจดู ไมสงเสียงดัง หรือ
แสดงอาการรบกวนสมาธิของผูอื่น มารยาทในการพูดใชถอยคำ และกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช
น้ำเสียงนุมนวล ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกำลังพูด ไมลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเสียหาย 
  ฝกทักษะการสะกดคำ การแจกลูก และการอานเปนคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไมตรง
ตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่ประวิสรรชนียและคำที่ไม
ประวิสรรชนีย และคำที่มี ฤ  คำที่ใช บัน บรร คำที่ใช ร หัน คำที่มีตัวการันต ความหมายของคำ ชนิดของคำ 
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คำนามคำสรรพนาม คำกริยา การใชพจนานุกรม การแตงประโยคเพ่ือการสื่อสาร ประโยคบอกเลา ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอรอง ประโยคคำสั่ง คำคลองจอง คำขวัญ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น 
  ฝกอานวรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพ้ืนบาน เพลงกลอมเด็ก วรรณกรรม และวรรณคดีในบทเรียน 
และตามความสนใจ บทอาขยาน และบทรอยกรองที่มีคุณคา บทอาขยานตามที่กำหนด บทรอยกรองตามความ
สนใจ 
  โดยใชทักษะกระบวนการทางภาษาไทย พัฒนาทักษะการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห อภิปราย
เปรียบเทียบ เพ่ือใหความรู และทักษะในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวินัยใฝเรียนรู มีมารยาท อาน ชื่นชม 
และเห็นคุณคาของภาษา ซึ่งเปนภูมิปญญาไทยที่เปนเอกลักษณ และวัฒนธรรมประจำชาติ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 
 ท 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 
 ท 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
รวม  31 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ท13101  ภาษาไทย3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  กระตายไม
ตื่นตูม 

ท 1.1 ป.3/1-2, 
ป.3/5,  
ป.3/9 

ท 2.1 ป.3/1 
ท 3.1 ป.3/3 
ท 4.1 ป.3/1 
ท 5.1 ป.3/1 

 การอานออกเสียง และการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ประกอบดวย 
-  คำที่มีพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง 
อักษรต่ำ 
-  คำที่มีพยัญชนะ ฑ 
-  คำที่มีสระเดี่ยว สระผสม สระเปลี่ยน
รูป 
-  คำที่มีตัวสะกดที่ตรง และไมตรงมาตรา 
-  สรุปความรู และขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอาน เสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน ไม
ทำลายหนังสือ 
-  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
-  การตั้งคำถาม และตอบคำถามเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟง และดู เชน เรื่องเลา สารคดี
สำหรับเด็ก นิทาน การตูน เรื่องขบขัน ขาว 
และเหตุการณประจำวัน 
-  การสะกดคำ การแจกลูก และการอาน
เปนคำ 
-  การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษร
ต่ำ 
-  คำที่มีพยัญชนะ ฑ 
-  สระเดี่ยว สระผสม สระเปลี่ยนรูป 
-  มาตราตัวสะกด 
-  ความหมายของคำ 
-  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม

35  15 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
2  แมไกอยูใน

ตะกรา 
ท 1.1 ป.3/1-3, 

ป.3/9 
-  การอานออกเสียงและการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำ ที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ประกอบดวย 
-  คำที่มีเสียงวรรณยุกตไมตรงกับรูป 
-  คำที่ประวิสรรชนีย และคำที่ไมประ
วิสรรชนีย 
-  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 
-  คำอักษรนำ 
-  ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผล
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอานเสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน 
-  เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
อยางชัดเจน 
-  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
-  มีมารยาทในการเขียน เชน เขียนดวย
ลายมือบรรจง เปนระเบียบ เขียนสะกดคำ
ถูกตอง ไมขูด ขีด หรือฆาทิ้ง ใชถอยคำ
สุภาพ 
-  พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดู 
-  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
-  คำคลองจอง 
-  กลอนสี่ 
-  คำขวัญ 
-  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

35  15 

3  เด็กเอยเด็ก
นอย 

ท 1.1 ป.3/1-2, 
ป.3/6,  
ป.3/9 

 การอานออกเสียง และการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ประกอบดวย 
-  คำที่มี ฤ  คำที่ใช บัน บรร คำที่ใช 

30  10 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

รร (ร หัน) คำที่มีพยัญชนะที่ไมออกเสียง 
คำพอง 
-  อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อาน 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอานเสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน ไม
ทำลายหนังสือ 
-  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตาม
รูปแบบการเขียนอักษรไทย 
-  เขียนจดหมายลาครู 
-  มีมารยาทในการเขียน เชน เขียนดวย
ลายมือบรรจง เปนระเบียบ เขียนสะกดคำ
ถูกตอง 
-  บอกสาระสำคัญจากการฟง และการดู 
-  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
-  คำภาษาไทยถิ่น 
-  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
-  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ 

   สอบกลางป 1  10 
4  ลูกแกะของ

ซาฟยะห 
ท 1.1 ป.3/1-2, 

ป.3/4-5, 
ป.3/9 

ท 2.1 ป.3/1,  
ป.3/5-6 

ท 3.1 ป.3/1-2, 
ป.3/6 

ท 4.1 ป.3/1-2 
ท 5.1 ป.3/1,  

ป.3/3 

-  การอานออกเสียง และการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนประกอบดวย 
-  คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต 
-  ลำดับเหตุการณ และคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผล
ประกอบ 
-  สรุปความรู และขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอานเสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน 
-  คดัลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตาม
รูปแบบการเขียนอักษรไทย 

35  20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
-  มีมารยาทในการเขียน เชน เขียนดวย
ลายมือบรรจง เปนระเบียบ เขียนสะกดคำ
ถูกตอง 
-  เลารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องที่ฟง และ
ด ูทั้งที่เปนความรู และความบันเทิง 
-  บอกสาระสำคัญจากการฟง และการดู 
-  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
-  คำนาม 
-  คำสรรพนาม 
-  คำกริยา 
-  คำวิเศษณ 
-  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
-  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีท่ี
อาน 

5  กาเหวาที่
กลางกรุง 

ท 1.1 ป.3/1-2, 
ป.3/7-9 

ท 2.1 ป.3/2,  
ป.3/4,  
ป.3/6 

ท 3.1 ป.3/3-4, 
ป.3/6 

ท 4.1 ป.3/1-2, 
ป.3/4 

ท 5.1 ป.3/2-3 

 การอานออกเสียง และการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจอง ขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน ประกอบดวย 
-  คำที่ใช อำ และอัม 
-  คำที่ใช ใ_ ไ_ ไ_ย 
-  อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือขอแนะนำ 
-  อธิบายความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอานเสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน ไม
ทำลายหนังสือ 
-  เขียนบรรยายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
อยางชัดเจน 
-  การเขียนคำอวยพร 
-  เขียนจดหมายลาครู 
-  มีมารยาทในการเขียน เชน เขียนดวย
ลายมือบรรจง เปนระเบียบ เขียนสะกดคำ

35  20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ถูกตอง 
-  ตั้งคำถาม และตอบคำถามเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟง และดู 
-  พูดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟง และดู 
-  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
-  ประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
-  เพลงพ้ืนบาน และเพลงกลอมเด็ก เพ่ือ
ปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น 
-  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวรรณคดีท่ี
อาน 

6  ธนูดอกไม
กับเจาชาย

นอย 

ท 1.1 ป.3/1-3, 
ป.3/9 

ท 2.1 ป.3/3,  
ป.3/5-6 

ท 3.1 ป.3/5-6 
ท 4.1 ป.3/1,  

ป.3/3 
ท 5.1 ป.3/1 

-  การอานออกเสียง และการบอก
ความหมายของคำ คำคลองจองขอความ 
และบทรอยกรองงาย ๆ ที่ประกอบดวยคำ
พ้ืนฐาน รวมทั้งคำที่เรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืน 
-  ตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิงเหตุผล
เก่ียวกับเรื่องที่อาน 
-  มารยาทในการอาน เชน ไมอานเสียง
ดังรบกวนผูอ่ืน ไมเลนกันขณะที่อาน ไม
ทำลายหนังสือ 
-  เขียนบันทึกประจำวัน 
-  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
-  มีมารยาทในการเขียน เชน เขียนดวย
ลายมือบรรจง เปนระเบียบเขียนสะกดคำ
ถูกตอง 
-  พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค 
-  มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 
-  สำนวน 
-  ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ 
-  เขียนสะกดคำ และบอกความหมาย
ของคำ 
-  การใชเครื่องหมายตาง ๆ 
-  ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม
เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

30  20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   สอบปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 200  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท14101  ภาษาไทย4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  มีความสามารถในการอานออกเสียงรอยแกว รอยกรอง คำที่มี ร ล ว เปนพยัญชนะตน ตัวควบกล้ำ 
อักษรนำ คำประสม อักษรยอ เครื่องหมายวรรคตอน ตำนาน สุภาษิต อานจับใจความเรื่องสั้น เรื่องเลาจาก
ประสบการณ แยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจากการอาน คาดคะเนจากเรื่องที่อานโดยมีเหตุผลประกอบ สรุป
ความรูและขอคิดจากการอาน นำไปใชในชีวิตประจำวัน คัดลายมือตัวเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบ 
การเขียนอักษรไทย เขียนคำขวัญ คำแนะนำ แผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด ไปพัฒนาตนเอง เขียน
ยอความจากนิทาน ความเรียง ประกาศ คำสอน เขียนจดหมายถึงเพ่ือน บิดา มารดา เขียนบันทึกความรูหรือ
เรื่องราวจากจินตนาการ จำแนกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากการฟง การดู การตั้งคำถาม ตอบคำถามจากการฟง 
การดู จากสิ่งตาง ๆ เชน เรื่องเลา บทความสั้น ๆ ขาว เหตุการณประจำวัน โฆษณา หรือเรื่องราวจากบทเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระอ่ืน ๆ สามารถสะกดคำ และบอกความหมายจากคำแม ก กา 
มาตราตัวสะกด การผันอักษร คำ ชนิดของคำ การใชพจนานุกรม ประโยค บทรอยกรอง สำนวน สุภาษิต      
คำพังเพย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การอธิบาย ระบุขอคิดจากการอานนิทานพ้ืนบาน คติธรรม เพลง
พ้ืนบาน ทองจำบทอาขยาน บทรอยกรองตามที่กำหนด และความสนใจ 
  ใชทักษะกระบวนการอาน คิด เขียน ฟง ดู และพูด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสาร   
นำความรูจากทักษะดานภาษาไทยไปใชในชีวิตประจำวัน เห็นคุณคาดานภาษาไทย รัก และหวงแหนภาษาไทย 
มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 
 ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 
 ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 
 ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
รวม  33 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ท14101  ภาษาไทย4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  มาตรา ก 
กา...จำไว
หนาไมมี
ตัวสะกด 

ท 4.1 ป.4/1   คำที่ไมมีตัวสะกดทุกคำจัดเปนคำใน
มาตรา ก กา 

4  1 

2  มาตรา
ตัวสะกด...
มีทั้งหมด 8 

มาตรา 

ท 4.1 ป.4/1   ตัวสะกดเปนสวนประกอบหนึ่งของคำ
เสียงตัวสะกดมี 8 มาตรา บางมาตรามี
พยัญชนะที่เปนตัวสะกดตัวเดียว บาง
มาตรามีพยัญชนะที่เปนตัวสะกดหลายตัว 

4  1 

3  ไตรยางศ...
สรางคำ  

ท 4.1 ป.4/1   พยัญชนะไทย 44 ตัว แบงตามระดับ
เสียง ของพยัญชนะไดเปนอักษรสูง อักษร
กลาง และอักษรต่ำ ซึ่งเปนหลักเกณฑหนึ่ง
ที่ใชในการผันอักษร 

4  2 

4  คำเปน คำ
ตาย...ดูงาย

ไมยาก 

ท 4.1 ป.4/1   คำที่ไมมีตัวสะกด และประสมสระเสียง
ยาวรวมทั้งคำที่ประสมสระ อำ ใ- ไ- เ-า กับ
คำที่มีตัวสะกดอยูในมาตรา กง กม เกย 
เกอว กน ทุกคำเรียกวา คำเปน 
 สวนคำที่ไมมีตัวสะกด และประสมสระ
เสียงสั้น กับคำที่มีตัวสะกดอยูในมาตรา กก 
กด กบ ทุกคำเรียกวา คำตาย 

4  2 

5  วรรณยุกต
...สิ่งสำคัญ
ผันอักษร 

ท 4.1 ป.4/1   วรรณยุกตมีทั้งเสียง และรูปคำทุกคำมี
เสียงวรรณยุกตแมจะไมมีรูปวรรณยุกต
ปรากฏ การผันคำตามเสียงวรรณยุกตจะทำ
ใหคำเดิมมีเสียงเปลี่ยนไป และความหมาย
ก็เปลี่ยนไปดวย 

4  2 

6  คำพอง...
ตอง

พิจารณา 

ท 4.1 ป.4/1   คำพองมีทั้งคำที่เขียนเหมือนกันและ
อานออกเสียงเหมือนกัน การฝกอานและ
เขียนเปนประจำจะทำใหอาน เขียน และใช
คำตาง ๆ สื่อสารไดถูกตอง 

4  2 

7  อานเขียน
อยางไร...
ตองใช

ท 4.1 ป.4/3   พจนานุกรมใชอางอิงการเขียนสะกดคำ
การอานคำ ความหมายของคำ รวมทั้งชนิด 
และที่มาของคำ 

4  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

พจนานุกรม 
8  ภาษาไทย

มาตรฐาน
ภาษาถิ่น...
บอกความ
เปนไทย 

ท 4.1 ป.4/7   ภาษาถิ่นเปนภาษาที่ใชสื่อสารเฉพาะ
ทองถิ่น คำที่มีความหมายอยางเดียวกัน
อาจใชคำแตกตางกันในแตละถ่ินการเขาใจ
ความหมายของภาษาถิ่น ทำใหการสื่อสาร
กับคนในทองถิ่นดีขึ้น 

4  2 

9  อานได
คลอง...ตอง

รูวิธ ี

ท 1.1 ป.4/1-2, 
ป.4/4,  
ป.4/8 

ท 3.1 ป.4/1 

-  การอานบทรอยแกวไดถูกตองชัดเจน
จะทำใหการอานมีประสิทธิภาพ ผูอาน
สามารถจับใจความไดถูกตอง 
-  การอานออกเสียงบทรอยกรองตอง
แบงจังหวะใหถูกตอง การอานตองมีเสียงสูง
ต่ำ หนักเบา เอ้ือนเสียงเพ่ือความไพเราะ 
-  การแยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นได
อยางถูกตอง จะชวยใหเปนคนมีเหตุผลไม
หลงเชื่อสิ่งตาง ๆ ไดงาย 
-  การมีมารยาทในการอาน ชวยใหเปน
ผูอานท่ีดี และการอานมีประสิทธิภาพ 

3 3 2 
1 

2 

10  เขียน
ชํานาญ...

งาน
สรางสรรค 

ท 2.1 ป.4/1-8 -  การคดัลายมือไดถูกตอง ตามหลักการ
เขียนตัวอักษรไทย และสวยงามชวยใหอาน
งาย และเปนการเชิดชูภาษาไทย 
-  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิด เปนการจัดขอมูลอยางมี
ระบบ ทำใหเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งข้ึน 
-  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน และบิดา
มารดา ควรใชภาษาใหถูกตองเหมาะสม 
-  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เปนการ
ฝกความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
จินตนาการ 
-  การมีมารยาทในการเขียนจะชวยให
การถายทอดความรู และความคิดของ
ผูเขียนไปสูผูอานอยางมีประสิทธิภาพ 

2  
 
 

2  
 
 

4  
 

3  
 
 

1 

2 

11  ฟง ดู รู
สนทนา...

ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1 ป.4/2-6 -  การพูดสรุปความจากการฟง และดู 
เปนการพูดใจความสำคญัของเรื่อง ซึ่งผูพูด
ตองฟง และดูเรื่องนั้นอยางตั้งใจ และมี
วิจารณญาณจึงจะทำใหพูดสรุปความไดดี 
-  การตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิง

3 2 2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เหตุผลจากเรื่องที่ฟง และดู ทำใหวิเคราะห
ความนาเชื่อถือ และสรุปใจความสำคัญของ
เรื่องได 

12  บทละคร
เรื่อง

เงาะปา  

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5/1 ป.4/2,  
ป.4/4 

 บทละครเรื่อง เงาะปา พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีเคาเรื่องจริงของเงาะซาไก ซึ่ง
อาศัยอยูแถบจังหวัดพัทลุง ในเนื้อเรื่องมี
การใชภาษาก็อย ที่เปนภาษาเงาะดวย 

8  2 

13  บทเหกลอม
พระบรรทม 
เหเรื่องจับ

ระบำ 

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5.1 ป.4/1-2,  
ป.4/4 

 บทเหกลอมพระบรรทม เหเรื่องจับ
ระบำเปนผลงานประพันธของสุนทรภู เนื้อ
เรื่องกลาวถึงนางเมขลากับรามสูร ซึ่งเปน
ตำนานการเกิดฟาแลบ ฟารอง และฟาผา
ตามความเชื่อของไทย 

4  2 

14  คำประพันธ
สุภาษิต...
ใหขอคิด
สอนใจ 

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5.1 ป.4/2,  
ป.4/4 

 ความดีที่เรากระทำไว จะทำใหผูอ่ืน
จดจำเราตลอดไป 

4  2 

15  เพลง
พ้ืนบาน  

ท 5.1 ป.4/3   เพลงพ้ืนบานจะใชคำภาษาถิ่นเปนเนื้อ
รอง ซึ่งเปนเอกลักษณประจำถ่ิน 

4  2 

16  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.4/4   การทองจำบทอาขยาน นอกจากจะ
ชวยฝกความจำแลว ยังเปนการปลูกฝง
ความคิด และคำสอนดี ๆ ใหฝงแนนอยูใน
ตัวเราดวย 

2  2 

   สอบกลางป 1  10 
17  คำนาม...ใช

เรียกตาม
ชื่อ  

ท 4.1 ป.4/2   คำที่ใชเรียกชื่อคน พืช สัตว สิ่งของ
สถานที่ และสิ่งตาง ๆ จัดเปนคำนาม 

4  2 

18  คำแทนชื่อ
...นี้ คือ

สรรพนาม 

ท 4.1 ป.4/2   คำที่ใชเรียกแทนคำนามในการสนทนา 
จัดเปนคำสรรพนาม ซึ่งมีทั้งคำสรรพนาม
สำหรับใชแทนผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง
คำสรรพนามชวยใหการสื่อสาร กระชับ 
เพราะไมตองกลาวคำนามนั้นซ้ำ 

4  2 

19  คำกริยา...
สื่ออาการ  

ท 4.1 ป.4/2   คำที่แสดงอาการหรือการกระทำของ
นาม และสรรพนามซึ่งเปนประธานของ
ประโยคเรียกวา คำกริยา คำกริยาบางคำมี
ใจความสมบูรณในตัว ไมตองมีกรรมมา

4  2 



50 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ตอทาย แตคำกริยาบางคำตองมีกรรมมา
ตอทายจึงจะไดใจความสมบูรณ 

20  คำวิเศษณ
...ขยายคำ
จำใหแมน 

ท 4.1 ป.4/2   คำที่ทำหนาที่ขยายคำตาง ๆ ใหมี
ความหมายชัดเจนขึ้น เรียกวา คำวิเศษณ
คำวิเศษณสามารถขยายไดทั้งคำนาม คำ
สรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ 

4  2 

21  ภาษาไทย
นาเรียน...
ฝกเขียน

ดวย
ประโยค 

ท 4.1 ป.4/4   ประโยคเกิดจากการนำคำ หรือกลุมคำ
มาเรียบเรียงใหไดใจความเพื่อใชสื่อสาร 

4  2 

22  กลอนสี่...
วรรคละสี่
คำ จำได

งาย 

ท 4.1 ป.4/5   กลอนสี่เปนบทรอยกรองที่มี 4 วรรค
วรรคละ 4 คำ บทรอยกรองจะมีสัมผัส
ระหวางวรรค และระหวางบททำใหเกิด
ความไพเราะ 

4  2 

23  คำขวัญ
เตือนใจ...
ใหทำความ

ด ี

ท 4.1 ป.4/5   คำขวัญเปนถอยคำที่มีเสียงคลองจอง 
ทำใหไพเราะ และมีความหมายกินใจ 
สามารถจดจำไดงาย 

4  2 

24  คำพังเพย
และ

สุภาษิต...
ใหขอคิด
สอนใจ 

ท 4.1 ป.4/6   คำพังเพยและสุภาษิตเปนสำนวนท่ีให
ขอคิด คติสอนใจในการดำเนินชีวิต ถอยคำ
มีลักษณะกระชับ กินใจ ไพเราะ 

4  2 

25  เขียน
ชํานาญ...

งาน
สรางสรรค 

ท 2.1 ป.4/2,  
ป.4/4,  
ป.4/6-7 

-  การเขียนสื่อสารตองใชคำใหถูกตอง
เหมาะสม สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 
-  การเขียนยอความเปนการสรุปใจความ
สำคัญจากเรื่องที่อาน จะทำใหเขาใจเนื้อ
เรื่องชัดเจน 
-  การเขียนบันทึกจากการศึกษาคนควา
ชวยใหมีความรู และประสบการณในการ
เขียนเพ่ิมมากขึ้น 
-  การเขียนรายงานเปนการนำเสนอ
ขอมูลจากการศึกษาคนควา การเขียนได
ถูกตองครบถวนจะทำใหรายงานมีความ
นาเชื่อถือ ผูอานเขาใจไดงาย 

3  
 

3  
 
 

2  
 
 

5 

2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

26  ฟง ดู รู
สนทนา...

ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1 ป.4/3,  
ป.4/5,  
ป.4/6 

-  การพูดแสดงความรู ความคดิเห็น และ
ความรูสึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟง และดู ตองพูด
อยางมีเหตุผล สุภาพ และมีมารยาท จึงจะ
เกิดประโยชนตอผูพูด และผูฟง 
-  การพูดรายงานเปนการนำเสนอขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางถูกตอง ให
ผูฟงเขาใจ ผูพูดรายงาน ตองมีทักษะในการ
พูด การพูดรายงานนั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผล 
และไดรับประโยชนอยางเต็มที่ 
-  การมีมารยาทในการฟง การดู และการ
พูด ทำใหไดรับความรูที่ดี มีประโยชน ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

4  
 
 
 

6  
 
 
 
 

1 

2 

27  พระอภัย
มณี ตอน 
กำเนิดสุด

สาคร 

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5.1 ป.4/2,  
ป.4/4 

 เรื่องพระอภัยมณี เปนนิทานคำกลอนที่
สุนทรภูแตงไดอยางสนุกสนาน เรื่องราว
การผจญภัยลวนนาตื่นเตน ชวนใหติดตาม 
และตื่นตาตื่นใจไปกับจินตนาการของกวี 

6  2 

28  นิทานเทียบ
สุภาษิต

เรื่อง น้ำผึ้ง
หยดเดียว
กอเหตุ 

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5.1 ป.4/1-2 

 นิทานเทียบสุภาษิตเรื่อง น้ำผึ้งหยด
เดียวกอเหตุ แสดงถึงสาเหตุเพียงเล็กนอย 
ที่ทำใหเกิดเรื่องราวใหญโตเพราะความขาด
สติยั้งคิด 

4  2 

29  นิราศเดือน  ท 1.1 ป.4/3-4,  
ป.4/6-7 

ท 5.1 ป.4/2,  
ป.4/4 

 นิราศเดือนของนายมี เปนวรรณคดีที่
กลาวถึงประเพณีไทยท้ัง 12 เดือน โดย
บรรยายใหเห็นถึงวิถีชีวิต และความเปน
ไทย 

6  2 

30  บทละคร
พูด คำ

กลอนเรื่อง 
พระรวง 

ท 1.1 ป.4/3,  
ป.4/5-7 

ท 5.1 ป.4/1-2,  
ป.4/4 

 บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระรวง
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว เปนวรรณคดีที่มีเนื้อหายก
ยองวีรบุรุษ ปลูกฝงความรักชาติ และแสดง
ใหเห็น พลังของความสามัคคี 

6  2 

31  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.4/4   การทองจำบทอาขยาน นอกจากจะ
ชวยฝกความจำแลว ยังเปนการปลูกฝง
ความคิดและคำสอนดี ๆ ใหฝงแนนอยูใน
ตัวเราดวย 

2  2 

   สอบปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 160  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท15101  ภาษาไทย5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

  ศึกษาความหมายของบทรอยแกว และบทรอยกรอง คำที่มีพยัญชนะควบกลาคำที่มีอักษรนำ ตัวการันต 
อักษรยอ และเครื่องหมายวรรคตอน ขอความที่เปนการบรรยาย และพรรณนา ขอความที่มีความหมายโดยนัย 
การอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะ การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ วรรณคดีในบทเรียน บทความ บท
โฆษณา งานเขียนประเภทโนมนาวใจ ขาว และเหตุการณประจำวัน การอานงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ขอแนะนำ 
และปฏิบัติตาม การใชพจนานุกรม การใชวัสดุอุปกรณ การอานฉลากยา คูมือ และเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวของ
กับนักเรียน ขาวสารทางราชการ การอานหนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจ และเหมาะสมกับวัย 
หนังสือที่ครู และนักเรียนกำหนดรวมกัน มารยาทในการอาน 
  ฝกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัว
อักษรไทย การเขียนสื่อสาร การเขียนคำขวัญ คำอวยพร คำแนะนำ และคำอธิบาย แสดงขั้นตอน การนำแผนภาพ 
โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน การเขียนยอความ จากสื่อตาง ๆ ยอความจากนิทาน ความ
เรียงประเภทตาง ๆ ประกาศ แจงความ แถลงการณ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย การเขียนจดหมาย 
ถึงผูปกครอง และญาติ การเขียนแสดงความรูสึก และความคิดเห็น การกรอกแบบรายการใบฝากเงินธนาณัติ 
แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน 
  ฝกจับใจความจากการฟง การพูดแสดงความรู ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตาง ๆ เรื่องเลา 
บทความ ขาว และเหตุการณประจำวัน โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง
และดูในชีวิตประจำวัน การรายงาน การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูดลำดับเหตุการณ มารยาทใน
การฟง การดู และการพูด 
  ฝกการใชคำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน ประโยค และสวนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาถิ่น คำราชาศัพท คำที่มาจากภาษาตางประเทศ กาพยยานี 11 สำนวนที่เปนคำพังเพย และสุภาษิต 
  ฝกอานวรรณคดี และวรรณกรรม นิทานพื้นบาน นิทานคติธรรม เพลงพ้ืนบาน วรรณคดี และวรรณกรรม
ในบทเรียน และตามความสนใจ บทอาขยาน และบทรอยกรองท่ีมีคุณคา บทอาขยานตามที่กำหนด บทรอยกรอง
ตามความสนใจ 
  โดยใชกระบวนการพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
แกปญหา พัฒนากระบวนการอาน คิดวิเคราะห จับใจความ และเขียนสื่อความสำคัญ และเขียนสื่อความ วิจารณ 
ศึกษาคนควา ทำโครงงาน เลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมมีวินัยใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชม และเห็นคุณคาของภาษาซึ่งเปนภูมิปญญาเอกลักษณ และ
วัฒนธรรมประจำชาติ มีมารยาทที่ดี และมีนิสัยรักการอาน สามารถใชภาษาสื่อสารอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8 
 ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
 ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
รวม  33 ตัวชี้วัด  



54 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ท15101  ภาษาไทย5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  บุพบท
จดจำ 

นำหนาคำ
หรือ

ขอความ 

ท 4.1 ป.5/1  -  คำบุพบทอยูหนาคำนาม หรือคำสรรพ
นามในประโยคเพื่อบอกเวลา บอกตำแหนง
ที่ตั้ง สถานที่ บอกความเปนเจาของ บอก
ความเก่ียวของ หรือความประสงค ทำให
ประโยคสื่อสารนั้นมีใจความสมบูรณยิ่งข้ึน 

4  3 

2  คำสันธาน
สะพาน
เชื่อม

ประโยค 

ท 4.1 ป.5/1  -  คำสันธานใชเชื่อมประโยค 2 ประโยค
ใหเปนประโยคเดียวกัน เพื่อใหมีใจความ
คลอยตามกัน ขัดแยงกัน ใหเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง หรือเปนเหตุเปนผลกัน ตาม
จุดประสงคของผูสงสาร 

4  3 

3  คำอุทาน 
สื่อสาร
อารมณ 

ท 4.1 ป.5/1  -  คำอุทานเปนเสียงที่เปลงออกมา
แตกตางจากเสียงของคำทั่ว ๆ ไป ทำให
ทราบอารมณความรูสึกของผูพูดไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน โดยไมเนนความหมายของคำ 

4  3 

4  ภาษาไทย
นาเรียน ฝก

เขียน
ประโยค 

ท 4.1 ป.5/2  -  การสื่อสารในชีวิตประจำวันตองใช
ประโยคเพ่ือสื่อความหมาย ดังนั้น การรูจัก
จำแนก และเรียบเรียงประโยคใหถูกตอง มี
สวนประกอบของประโยคครบถวนสมบูรณ
จะทำใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

4  3 

5  อานได
คลอง ตอง

รูวิธ ี 

ท 1.1 ป.5/1-8 -  การอานออกเสียงบทรอยแกวได
ถกูตองตามอักขรวิธี โวหาร และประเภท
ของงานเขียน จะทำใหเกิดความไพเราะ 
การอานมีประสิทธิภาพ ผูฟงสามารถเขาใจ
ไดชัดเจน 
- การอานออกเสียงบทรอยกรองเปน
ทำนองเสนาะไดถูกตองตามอักขรวิธี และ
ฉันทลักษณของบทรอยกรองนั้น ๆ รูจัก
ทอดจังหวะ เอื้อนเสียง แสดงอารมณตาม
เนื้อหา จะทำใหผูฟงเขาใจเรื่องไดชัดเจน 
และบทรอยกรองนั้น มีความไพเราะยิ่งข้ึน 

9  3 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การอานจับใจความโดยสามารถแยก
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และสรุปความจาก
การอาน ทำใหเรามีเหตุผล ไมหลงเชื่อสิ่ง
ตาง ๆ ไดงาย ซึ่งกอใหเกิดประโยชน รูจัก
เลือกพิจารณานำความรูที่ไดจากการอานไป
ใชในการดำเนินชีวิต 
- การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง 
ขอแนะนำ ใหเขาใจชัดเจนเสียกอน จะทำ
ใหปฏิบัติตามไดถูกตอง ทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการใชงาน 
- การเลือกอานหนังสือใหเหมาะสมกับ
ความตองการ และวัยทำใหไดรับคุณคา 
สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 
- การมีมารยาทในการอาน ทำใหเปนที่
นาชื่นชมตอผูพบเห็น 

6  เขียน
ชํานาญ 

งาน
สรางสรรค 

ท 2.1 ป.5/1-9 - การคัดลายมือเปนการฝกเขียนตัว
อักษรไทยใหสวยงาม และถูกตอง 
- การเขียนสื่อสาร ควรเลือกใชถอยคำ 
สำนวนใหถูกตองเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมายได
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค 
- แผนภาพโครงเรื่องใชในการวางโครง
เรื่องที่มีการดำเนินเรื่องเปนไปตามลำดับ
เหตุการณ สวนแผนภาพความคดิใชในการ
วางโครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอดเปน
สำคัญ การนำแผนการโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิดมาใชในงานเขียนทำให
งานเขียนมีคณุภาพ และไดความครบถวน
สมบูรณ 
- ยอความเปนการนำใจความสำคัญของ
แตละตอนจากเรื่องที่อานมาเรียบเรียงใหม
เพ่ือใหเขาใจเรื่องที่ตองการสื่อสารไดงาย
ยิ่งข้ึน 
- การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและ
ญาติตองใชภาษาที่สุภาพ แสดงถึงความ
เคารพใหเหมาะสมกับบุคคล 

24  3 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การเขียนแสดงความรูสึก และความ
คิดเห็น เปนการนำเสนอขอเท็จจริงที่ไดจาก
การตรวจสอบโดยใชเหตุผลประกอบ ซึ่งทำ
ใหผูอานไดรับทราบขอมูล และขอคิดเห็นที่
เปนประโยชน 
- การกรอกแบบรายการตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง ใชภาษาที่กระชับ ชัดเจน ทำให
สื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค และสะดวก
ในการติดตอทำธุระ 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการไดดี ตอง
หมั่นฝกการคิด การสังเกต และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 
- การมีมารยาทในการเขียนจะทำให
ผูอานสามารถเขาใจสารท่ีผูเขียนถายทอด
ไดงาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7  ฟง ดู รู
สนทนา
ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1 ป.5/1-5 - การพูดแสดงความรู ความคดิเห็น และ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู ควร
พิจารณาอยางรอบคอบกอนพูด เพ่ือไมให
เกิดความขัดแยงกับผูอื่น เพราะในเรื่อง
เดียวกัน แตละคนอาจมีมุมมอง และความ
คิดเห็นแตกตางกันได 
- การตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟง และดู ทำใหสามารถ
วิเคราะหความนาเชื่อถือของเรื่อง และนำ
ความรูหรือขอคิดท่ีไดรับไปใชเปนประโยชน
ในชีวิตประจำวัน 
- การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟง และดูในชีวิตประจำวัน ตองใชเหตุผล มี
ขอเท็จจริง และหลักฐานมาประกอบ 
- การพูดรายงานตามหลักการที่ถูกตอง
จะทำใหการนำเสนอขอมูลมีความนาสนใจ 
และผูฟงไดรับประโยชนจากการฟงนั้น 
- การมีมารยาทในการฟง การดู และการ
พูด ทำใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
และเปนมารยาททางสังคมท่ีพึงปฏิบัติ 

7  2 

8  บทละคร ท 1.1 ป.5/1,  -  บทละครเรื่อง สังขทอง ตอน กำเนิด 8  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เรื่อง สังข
ทอง ตอน 
กำเนิดพระ

สังข 

ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-4 

พระสังข แสดงใหเห็นถึงความรักของแมที่มี
ตอลูก ไมวาลูกจะเกิดมาเปนเชนไรก็ยอม
เปนที่รักดั่งดวงใจของแมเสมอ นอกจากนั้น 
ยังแสดงถึงความกตัญูกตเวทีของพระสังข
ที่รูจักชวยเหลือแบงเบาภาระของแมเทาที่
เด็กจะทำได ซึ่งเปนสิ่งที่ลูกทุกคนควร
ประพฤติปฏิบัติตาม 

9  กระเชาสีดา  ท 1.1 ป.5/1,  
ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-3 

-  นิทานเรื่องกระเชาสีดา มีเนื้อเรื่อง
สนุกสนาน ใชภาษาบรรยายไดสละสลวย
ชัดเจน อานเขาใจงาย เหมาะสำหรับเด็ก 
แฝงแนวคิดในเรื่องผลของการทำความดี 
คือการเชื่อฟงผูใหญ ความมีน้ำใจ และ
ความสุภาพออนโยน ซึ่งนักเรียนควรนำไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให
สม่ำเสมอจนเปนนิสัย 

6  2 

10  บท
ประพันธ
รอยกรอง
สุภาษิต 

ท 1.1 ป.5/1,  
ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-4 

-  บทประพันธรอยกรองสุภาษิตมีคณุคา
ดานวรรณศิลป และใหคติสอนใจเพ่ือ
ประพฤติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม ผูนำไปปฏิบัติ
ยอมประสบความสุขความเจริญในการ
ดำเนินชีวิต 

4  2 

11  เพลงชาติ
ไทย  

ท 1.1 ป.5/5 
ท 5.1 ป.5/1-4 

 เพลงชาติเปนเพลงประจำชาติ ที่แสดง
ถึงความเปนชาติ เอกราช ศิลปวัฒนธรรม 
และลักษณะนิสัยของชนในชาติ เราจึงควรรู
ประวัติ ตระหนักถึงความสำคัญของเพลง
ชาติ และรองเพลงชาติไทยอยางภาคภูมิ 

4  2 

12  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.5/4   การทองจำบทอาขยานสามารถนำไปใช
อางอิง และนำขอคิดไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

2  2 

   สอบกลางป 1  10 
13  ภาษาถิ่น

บอกความ
เปนไทย 

ท 4.1 ป.5/3  -  ภาษาไทยในแตละทองถิ่นมีการใช
ถอยคำ สำนวนที่แตกตางกัน การรู และ
เขาใจความหมายของคำจะทำใหการ
สื่อสารดียิ่งข้ึน 

5  3 

14  ใชใหถูกพึง
จำคำราชา

ศัพท  

ท 4.1 ป.5/4  -  คำราชาศัพทเปนคำในภาษาไทยที่ตอง 
เลือกใชใหเหมาะสมกับบุคคลระดับตาง ๆ 

5  3 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

15  คำใน
ภาษาไทย 
ที่นำมาใช
จากภาษา

ตาง 
ประเทศ 

ท 4.1 ป.5/5  -  ภาษาไทยมีการนำคำจาก
ภาษาตางประเทศมาใชเปนจำนวนมาก เรา
ควรทราบที่มาของคำเรียนรู การอาน การ
เขียน และการใชคำเหลานั้นใหถูกตอง 

5  3 

16  กาพยยานี
ลำนำ...  

สิบเอ็ดคำ
จำไดงาย 

ท 4.1 ป.5/6  -  กาพยยานี 11 นิยมใชในการแตง
พรรณนาเรื่องตาง ๆ ลักษณะของคำ
ประพันธทำใหบทรอยกรองมีความไพเราะ 
งดงาม สละสลวย ผูอานจดจำไดงายและ
เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่องเปนอยางดี 

5  3 

17  สำนวน คำ
พังเพย

สุภาษิต ให
ขอคิด
สอนใจ 

ท 4.1 ป.5/7  -  การใชสำนวนไดถูกตองทำใหสื่อ
ความหมายชัดเจน ไดเรียนรูความงดงาม
ของภาษาไทย และเปนการอนุรักษ
ภาษาไทย 

5  3 

18  อานได
คลอง ตอง

รูวิธ ี 

ท 1.1 ป.5/1-8 -  การอานออกเสียงบทรอยแกวได
ถูกตองตามอักขรวิธี โวหาร และประเภท
ของงานเขียน จะทำใหเกิดความไพเราะ 
การอานมีประสิทธิภาพ ผูฟงสามารถเขาใจ
ไดชัดเจน 
-  การอานออกเสียงบทรอยกรองเปน
ทำนองเสนาะไดถูกตองตามอักขรวิธี และ
ฉันทลักษณ ของบทรอยกรองนั้น ๆ รูจัก
ทอดจังหวะ เอื้อนเสียงแสดงอารมณตาม
เนื้อหา จะทำใหผูฟงเขาใจเรื่องไดชัดเจน 
และบทรอยกรองนั้นมีความไพเราะยิ่งข้ึน 
-  การอานจับใจความโดยสามารถแยก
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และสรุปความจาก
การอานทำใหเรามีเหตุผล ไมหลงเชื่อสิ่ง
ตาง ๆ ไดงาย ซึ่งกอใหเกิดประโยชน รูจัก
เลือกพิจารณานำความรูที่ไดจากการอานไป
ใชในการดำเนินชีวิต 
-  การอานงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง 
ขอแนะนำ ใหเขาใจชัดเจนเสียกอนจะทำให
ปฏิบัติตามไดถูกตอง ทำงานอยางมี

16  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 
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(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ประสิทธิภาพ และปลอดภัยในการใชงาน 
-  การเลือกอานหนังสือใหเหมาะสมกับ
ความตองการและวัยทำใหไดรับคุณคา 
สามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 
-  การมีมารยาทในการอานทำใหเปนท่ี
นาชื่นชมตอผูพบเห็น 

19  เขียน
ชํานาญ 

งาน
สรางสรรค 

ท 2.1 ป.5/1-9 -  การคดัลายมือเปนการฝกเขียนตัว
อักษรไทยใหสวยงาม และถูกตอง 
-  การเขียนสื่อสารควรเลือกใชถอยคำ
สำนวนใหถูกตองเหมาะสมกับงานเขียน
ประเภทนั้น ๆ จึงจะสื่อความหมายได
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค 
-  แผนภาพโครงเรื่องใชในการวางโครง
เรื่อง ที่มีการดำเนินเรื่องเปนไปตามลำดับ
เหตุการณ สวนแผนภาพความคดิใชในการ
วางโครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอดเปน
สำคัญ การนำแผนการโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดมาใชในงานเขียนทำให
งานเขียนมีคณุภาพ และไดความครบถวน
สมบูรณ 
-  ยอความเปนการนำใจความสำคัญของ
แตละตอนจากเรื่องที่อานมาเรียบเรียงใหม 
เพ่ือใหเขาใจเรื่องที่ตองการสื่อสารไดงาย
ยิ่งข้ึน 
-  การเขียนจดหมายถึงผูปกครอง และ
ญาติตองใชภาษาที่สุภาพ แสดงถึงความ
เคารพ ใหเหมาะสมกับบุคคล 
-  การเขียนแสดงความรูสึก และความ
คิดเห็น เปนการนำเสนอขอเท็จจริงที่ไดจาก
การตรวจสอบโดยใชเหตุผลประกอบ ซึ่งทำ
ใหผูอานไดรับทราบขอมูล และขอคิดเห็นที่
เปนประโยชน 
-  การกรอกแบบรายการตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตอง ใชภาษาที่กระชับ ชัดเจน ทำให
สื่อสารไดตรงตามวัตถุประสงค และสะดวก
ในการติดตอทำธุระ 

11  2 



60 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
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เรียนรู/ตัวชี้วัด 
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เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

-  การเขียนเรื่องตามจินตนาการไดดี ตอง
หมั่นฝกการคิด การสังเกต และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 
-  การมีมารยาทในการเขียนจะทำให
ผูอานสามารถเขาใจสารท่ีผูเขียนถายทอด
ไดงาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

20  ฟง ดู รู
สนทนา 
ภาษา
สื่อสาร 

ท 3.1 ป.5/1-5 -  การพูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง และดู ควร
พิจารณาอยางรอบคอบกอนพูด เพ่ือไมให
เกิดความขัดแยงกับผูอื่น เพราะในเรื่อง
เดียวกัน แตละคนอาจมีมุมมอง และความ
คิดเห็นแตกตางกันได 
-  การตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟง และดู ทำใหสามารถ
วิเคราะหความนาเชื่อถือของเรื่อง และนำ
ความรูหรือขอคิดท่ีไดรับไปใชเปนประโยชน
ในชีวิตประจำวัน 
-  การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟง และดูในชีวิตประจำวัน ตองใชเหตุผล มี
ขอเท็จจริง และหลักฐานมาประกอบ 
-  การพูดรายงานตามหลักการที่ถูกตอง
จะทำใหการนำเสนอขอมูลมีความนาสนใจ 
และผูฟงไดรับประโยชนจากการฟงนั้น 
-  การมีมารยาทในการฟง การดู และการ
พูด ทำใหการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
และเปนมารยาททางสังคมท่ีพึงปฏิบัติ 

8  3 

21  ราชาธิราช
ตอนกำเนิด
มะกะโท 

ท 1.1 ป.5/1,  
ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-3 

-  เรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท
แสดงใหเห็นถึงคุณธรรม และคุณลักษณะ
พิเศษของมะกะโท ซึ่งจะเปนผูนำในภาย
หนา เชน ความกตัญู ความจงรักภักดี
ความเมตตา ความมานะอุตสาหะ 
สติปญญา ไหวพริบอันชาญฉลาด มองเห็น
การณไกล และรูจักแกปญหาเมื่อเกิดเหตุ
ยุงยากตาง ๆ นอกจากจะไดรับความ
เพลิดเพลินจากเนื้อเรื่องแลว ยังไดรับ
ความรูเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร 

8  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
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เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
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วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยในอดีต 
รวมทั้งขอคิดตาง ๆ ที่นำไปใชในชีวิตจริงได
เปนอยางดี สิ่งเหลานี้คือประโยชนหลาย
ประการที่ไดรับจากวรรณคดี 

22  โคลงโลก
นิติ  

ท 1.1 ป.5/1,  
ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-4 

- คำสอนจากโคลงโลกนิติพระนิพนธของ 
สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาติศร ที่กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดรวบรวมไว
นั้น ลวนเปนคำสอนที่เหมาะสมจะนำไปใช 
เปนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตปจจุบันได
อยางดี ทั้งใหขอคิดเตือนใจสำหรับตนเอง 
หรือใชแนะนำสั่งสอนผูอื่น คำสอนในโคลง
โลกนิติ จึงทรงคุณคาเสมอ สำหรับผูที่
ประพฤติปฏิบัติตาม 

6  2 

23  นิทานคติ
ธรรม เรื่อง 
พญาชาง  
ผูเสียสละ 

ท 1.1 ป.5/1,  
ป.5/5,  
ป.5/7 

ท 5.1 ป.5/1-3  

- นิทานคติธรรมเรื่อง พญาชางผูเสียสละ
ใหคติวา “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” ในสังคม
ยอมมีทั้งคนดี และคนชั่ว เราจึงควรนำ
คุณธรรมของคนดีมาเปนแบบอยาง พรอม
ทั้งใชสติปญญาพิจารณาใหรูทันเลหเหลี่ยม
ของคนชั่ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการคบหาอัน
อาจจะนำภัยมาสูตนเอง 

4  2 

24  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.5/4   การทองจำบทอาขยานสามารถนำไปใช
อางอิง และนำขอคิดไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

2  2 

   สอบปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 160  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท16101  ภาษาไทย6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  อานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรอง และอานบทรอยกรองเปนทำนองเสนาะไดถูกตอง เขาใจ
ความหมายของคำ ประโยค และขอความที่เปนโวหาร เขาใจเก่ียวกับชนิดหนาที่ของคำในประโยค ลักษณะของ
ประโยค ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล รวบรวมและเขาใจความหมายของคำภาษาตางประเทศ 
แตงบทรอยกรอง เปรียบเทียบสำนวน คำพังเพย และสุภาษิต อานเรื่องสั้นอยางหลากหลาย อานจับใจความ
จากสื่อตาง ๆ แยกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน นำความรูจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา 
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำอธิบายจากเรื่องที่อานได เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ พูดแสดงความรูความเขาใจ วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล พูด
ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลำดับเหตุการณจากเรื่องที่พูด โนมนาวในสถานการณตาง ๆ ใหผูอ่ืนนาเชื่อถือ คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนคำขวัญ คำอวยพร ประกาศ เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิด เขียนเรียงความ เขียนยอความ เขียนจดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการอาน การเขียนการฟง การดู และการพูด มีความเขาใจ เห็นคุณคาวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพ้ืนบานในทองถิ่น โดยใชหลักการอานออกเสียงบทรอยแกว บท
รอยกรอง และคำประพันธตามลักษณะของคำประพันธ เปนทำนองเสนาะ อานจับใจความ ตีความ แปลความ 
วิเคราะหความ อธิบาย และสรุปความ ทักษะการคัดลายมือ การเขียนโดยใชหลักการเขียนสื่อสาร การเขียน
เรื่องตามจิตนาการ เขียนจดหมาย และกรอกแบบรายการ ทักษะการฟง การพูดแสดงความรู ความเขาใจ 
ความคิดเห็น การพูดวิเคราะหเรื่องจากการฟง การดูสื่อโฆษณา พูดรายงาน และพูดโนมนาว 
  สามารถเลือกใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล สามารถนำความรู และขอคิดไปใชในตัดสินใจ
แกปญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 
 ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  34 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ท16101  ภาษาไทย6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  คำนาม...ใช
เรียกตาม

ชื่อ 

ท 4/1 ป.6/1   คำนามเปนคำชนิดหนึ่งที่ใชเรียกคน 
พืช สัตว สิ่งของ และสถานที่ คำนาม ทำ
หนาที่เปนไดทั้งประธาน และกรรม ใน
ประโยค ซึ่งใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

4  2 

2  คำแทนชื่อ
...นี้คือ

สรรพนาม 

ท 4/1 ป.6/1   คำสรรพนามเปนคำที่ใชแทนคำนาม
เพ่ือไมตองกลาวคำนามนั้นซ้ำอีก คำสรรพ
นามเปนคำที่ตองใชในการสนทนาใน
ชีวิตประจำวัน จึงตองเลือกใชกับบุคคลตาง 
ๆ ใหถูกตอง และเหมาะสม 

4  2 

3  คำกริยา...
สื่ออาการ  

ท 4/1 ป.6/1   คำกริยาเปนคำที่แสดงอาการ หรือ
สภาพ หรือการกระทำของประธานใน
ประโยค ซึ่งเปนคำนามหรือคำสรรพนาม
ประโยคทุกประโยคจะตองมคีำกริยา 

4  2 

4  ขยายคำ...
ควรจำ   

คำวิเศษณ 

ท 4/1 ป.6/1   คำวิเศษณเปนคำที่ใชขยาย หรือ
ประกอบคำอื่น คือคำนาม คำสรรพนาม 
คำกริยา หรือคำวิเศษณดวยกันเอง เพ่ือให
ไดใจความชัดเจนยิ่งขึ้น 

4  2 

5  บุพบท...
จดจำ

นำหนาคำ
หรือ

ขอความ 

ท 4/1 ป.6/1   คำบุพบททำหนาที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางคำ หรือกลุมคำเพ่ือบอกเวลา
ตำแหนง ที่ตั้ง สถานที ่ความเปนเจาของ 
ความเก่ียวของ หรือความประสงค จึงควร
เลือกใชคำบุพบทแตละชนิดใหถูกตอง และ
เหมาะสม 

4  2 

6  คำสันธาน
...สะพาน
เชื่อมคำ

และ
ประโยค 

ท 4/1 ป.6/1   คำสันธานใชเชื่อมคำประโยคหรือ
ขอความใหมีใจความตอเนื่องกัน ประโยคที่
มคีำสันธานจะสามารถแยกเปนประโยค
ยอยได คำสันธานทำใหประโยค หรือ
ขอความสละสลวยข้ึน 

4  2 

7  อานคลอง
...ตองรูวิธี 

ท 1.1 ป.6/1-5,  
ป.6/9 

- การอานออกเสียงบทรอยแกว ตอง
ออกเสียงใหถูกตองชัดเจนตามอักขรวิธ ีเวน

17  4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  วรรคตอนเหมาะสม ใชน้ำเสียงนาฟง มี
เสียงหนักเสียงเบา การอานนั้นจึงจะมี
ประสิทธิภาพ เกิดความนาสนใจ ผูฟง
สามารถจับใจความไดงาย และถูกตอง 
- การอานออกเสียงบทรอยกรองได
ถูกตองตามลักษณะคำประพันธ และ
อักขรวิธ ีรูจักเอื้อนเสียงแสดงอารมณตาม
เนื้อหาความจะทำใหบทรอยกรองนั้นเกิด
ความไพเราะนาฟงยิ่งข้ึน 
- การฝกฝนการอานจับใจความ ตาม
หลักเกณฑอยางสม่ำเสมอจะทำใหเขาใจ
สาระสำคัญของเรื่องไดถูกตอง และอาน
เรื่องไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- การมีมารยาทในการอานแสดงถึง
อุปนิสัยที่ด ีซึ่งนาชื่นชม 

8  เขียน
ชํานาญ...

งาน
สรางสรรค 

1 

ท 2.1 ป.6/1-2, 
ป.6/5,  
ป.6/9 

- การคัดลายมือเปนทักษะที่ตองฝกฝน
อยูเสมอ เพ่ือพัฒนาลายมือ และเขียน
หนังสือใหถูกตอง ลายมือที่อานงายเปน
ระเบียบเรียบรอย สะอาด นอกจากทำให
ผูอานสบายตา เกิดความรูสึกอยากอาน
ขอความนั้นแลวยังแสดงใหเห็นวาผูเขียนมี
ความตั้งใจ และมีมารยาทที่ดีในการเขียน 
- การเขียนสื่อสารตองใชถอยคำสำนวน
ภาษา รวมทั้งรูปแบบใหถูกตองเหมาะสม
เพ่ือสื่อความหมายไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค 
- การเขียนยอความเปนการนำใจความ
สำคัญของเนื้อเรื่องแตละยอหนามาเรียบ
เรียงใหมใหตอเนื่องกันซึ่งจะชวยใหการ
สื่อสารเกิดความเขาใจไดงายยิ่งข้ึน 
- การมีมารยาทในการเขียนจะชวยให
การถายทอดความรู และความคิดของ
ผูเขียนไปสูผูอาน มีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำเร็จ 

9  4 

9  ฟง ด ูรู
สนทนา...

ท 3.1 ป.6/1-2, 
ป.6/5-6 

- การพูดแสดงความรู ความเขาใจ 
จุดประสงคของเรื่องที่ฟง และด ูตองฟง 

11  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ภาษา 
สื่อสาร 1 

และดูเรื่องนั้นใหตลอด จึงจะสามารถพูดได
ถูกตอง และนำความรูหรือขอคิดไปใชให
เปนประโยชนได 
- การตั้งคำถาม และตอบคำถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟง และดู ทำใหสามารถ
วิเคราะหความนาเชื่อถือเพ่ือนำความรู และ
ขอคิดที่ไดจากเรื่องนั้นไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชน 
- การพูดโนมนาวเปนการพูดจูงใจหรือ
เชิญชวนใหผูฟงเกิดความรูสึกคลอยตาม 
หรือเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิด
ประโยชนแกสวนรวม 
- การมีมารยาทในการฟง การดู และการ
พูด จะทำใหรับสาร และสงสารไดเหมาะสม
กับกาลเทศะ เปนที่ชื่นชมของผูที่พบเห็น 

10  บทละคร
เรื่อง

รามเกียรติ์
ตอน ศึก
ไมยราพ 

ท 1.1 ป.6/1-2,  
ป.6/5,  
ป.6/8 

ท 5.1 ป.6/1,  
ป.6/3-4 

- รามเกียรติ์เปนวรรณคดีไทยที่มีเคา
โครงเรื่องมาจากรามายณะของอินเดีย เนื้อ
เรื่องเปนการทำสงครามอันยืดเยื้อระหวาง
มนุษย ลิง และยักษ มีความสนุกสนาน
ตื่นเตนเราใจ โดยมีแกนสำคัญของเรื่อง คือ
ธรรมะยอมชนะอธรรม 

8  2 

11  สุภาษิต
สอนหญิง  

ท 1.1 ป.6/1-2,   
ป.6/5,  
ป.6/8 

ท 5.1 ป.6/1,  
ป.6/3-4 

- สุภาษิตสอนหญิง เปนวรรณคดคีำสอน
แกหญิงไทย ใหคติเตือนใจ แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ที่
ดีงาม สอดคลองกับคานิยม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งยงัคง
ทันสมัย และใชไดตลอดกาล 

5  2 

12  คำกลอน
สอน

สุภาษิต...
ใหขอคิด
สอนใจ 

ท 1.1 ป.6/1-2,  
ป.6/5,  
ป.6/8 

ท 5.1 ป.6/1,  
ป.6/3-4 

 การนำขอคิดจากคำกลอนสุภาษิตไป
ปฏิบัต ิทำใหเกิดประโยชนตอการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และการอยูรวมกันในสังคม 

4  2 

13  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.6/4  การทองจำบทอาขยานเพ่ือนำไปใช
อางอิง และนำขอคิดไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

2  2 

   สอบกลางป 1  10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

14  คำอุทาน...
สื่อสาร
อารมณ 

ท 4/1 ป.6/1  คำอุทานใชแทนอารมณความรูสึกตาง 
ๆ ของผู พูดทำใหผูฟงเขาใจสิ่งท่ีพูดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

4  2 

15  ระดับภาษา
ราชาศัพท 
ภาษาถิ่น...
ใชใหเคย
ชิน และ
เหมาะสม 

ท 4/1 ป.6/2  การเลือกใชภาษาในการสื่อสารกับ
บุคคลตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการ
อนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาซึ่งเปน
เอกลักษณอยางหนึ่งของชาติ 

6  2 

16  คำใน
ภาษาไทย...
ที่นำมาใช

จาก
ภาษาตางป

ระเทศ 

ท 4/1 ป.6/3  การรูลักษณะของคำ และความหมาย
ของคำภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาทำให
อาน เขียน และเขาใจขอความตาง ๆ ได
ถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน 

5  2 

17  สังเกต
อยางไร...
ประโยค
ชนิดใด 

หรือกลุมคำ 

ท 4/1 ป.6/4  ประโยคใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
การใชประโยคไดถูกตองจะทำใหการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 

5  2 

18  กลอน
สุภาพ...
ซาบซึ้งใจ 

ท 4/1 ป.6/5  การแตงบทรอยกรองตองคำนึงถึง
ลักษณะ และขอกำหนดของบทรอยกรอง
แตละประเภท รูจักเลือกสรรถอยคำที่มี
ความหมาย และเสียงคลองจองเหมาะสม
มาใช จึงจะทำใหบทรอยกรองนั้นไพเราะ
สละสลวย 

4  2 

19  สำนวนไทย
...สอนใจ 
ใหคิด 

ท 4/1 ป.6/6  คำพังเพย และสุภาษิตเปนสำนวนไทย
ที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ และให
คติสอนใจ 

4  2 

20  อานคลอง
...ตองรูวิธี 

2  

ท 1.1 ป.6/6-9 - การอานงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง 
ขอแนะนำ และปฏิบัติตามอยางถูกตอง จะ
ทำใหไดรับประโยชนในการนำไปใชอยาง
เต็มที่ 
- การอานขอมูลจากแผนผัง แผนท่ี 
แผนภูมิ และกราฟทำใหเขาใจความหมาย
รวดเร็วชัดเจนยิ่งข้ึน และนำไปใชประโยชน

7  4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ไดงาย 
- การอานหนังสือไมวาจะเปนหนังสือ
ประเภทใด ลวนแตมีความสำคัญในการ
สรางพฤติกรรมแหงการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
- การมีมารยาทในการอานแสดงถึง
อุปนิสัยที่ดีซึ่งนาชื่นชม 

21  เขียน
ชํานาญ...

งาน
สรางสรรค 

2 

ท 2.1 ป.6/2-4,  
ป.6/6-9 

- การเขียนสื่อสารตองใชถอยคำ สำนวน
ภาษา รวมทั้งรูปแบบใหถูกตองเหมาะสม
เพ่ือสื่อความหมายไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค 
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิด เพ่ือใชพัฒนางานเขียน
จะชวยใหการนำเสนอขอมูลมีระบบงาน
เขียนมีประเด็นชัดเจน และไดความ
ครบถวนสมบูรณ 
- การเขียนเรียงความมีรูปแบบเฉพาะคือ
มคีำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปเปนการเขียน
เพ่ือถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก 
และประสบการณไปยังผูอาน 
- การเขียนจดหมายสวนตัวเพ่ือใช
ติดตอสื่อสารกับบิดามารดา ญาติพี่นอง 
หรือเพ่ือน ควรเลือกใชถอยคำสำนวนภาษา
ใหถูกตอง เหมาะสม กับสถานการณจะทำ
ใหการสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค 
- การกรอกแบบรายการไดครบถวน
ถูกตอง ดวยลายมือท่ีอานงาย สะอาด 
เรียบรอย จะทำใหการติดตอสื่อสารกับ
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ประสบ
ความสำเร็จ 
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตองมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางด ีจากนั้นจึง
วางโครงเรื่องที่สนุก และนาสนใจ แลวเรียบ
เรียงเรื่องโดยใชสำนวนภาษาที่เหมาะสม 
เพ่ือใหผูอานเห็นภาพ และเกิดความรูสึก
คลอยตามเนื้อเรื่องท่ีอาน 

20  4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การมีมารยาทในการเขียนจะชวยให
การถายทอดความรู และความคิดของ
ผูเขียนไปสูผูอานมีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลสำเร็จ 

22  ฟงดูรู
สนทนา...

ภาษา
สื่อสาร 2 

ท 3.1 ป.6/3-4, 
ป. 6/6 

- การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากสื่อ
โฆษณา ตองใชขอมูล และเหตุผลประกอบ
เพ่ือจะไดเลือกซื้อสินคาที่มีคุณภาพ หรือใช
บริการตามที่ตองการอยางคุมคา 
- การพูดรายงานที่ดีทำใหการนำเสนอ
ขอมูลมีความนาสนใจ ผูฟงไดรับความรู 
และประโยชนจากการฟง 
- การมีมารยาทในการฟง การดู และการ
พูด จะทำใหรับสาร และสงสารไดเหมาะสม
กับกาลเทศะเปนท่ีชื่นชมของผูที่พบเห็น 

  

23  นิทานทอง
อิน ตอน
นากพระ

โขนงท่ีสอง 

ท 1.1 ป.6/1-3,  
ป.6/5,  
ป.6/8 

ท 5.1 ป.6/1-3 

 นิทานทองอิน ตอนนากพระโขนงที่สอง 
สะทอนใหเห็นการเกิดขาวลือขึ้นในสังคม
แมกระทั่งไดเห็นสิ่งนั้นดวยตา ก็อาจไมใช
ความจริงยิ่งผูรับขาวสารตองมีวิจารณญาณ 
ไตรตรองเพ่ือไมใหหลงผิด หรือตกเปนเหยื่อ
ของผูไมหวังดี 

7  2 

24  บทเสภา
เรื่อง ขุน

ชางขุนแผน 
ตอน 

กำเนิด
พลายงาม 

ท 1.1 ป.6/1-2,  
ป.6/5,  
ป.6/8 

ท 5.1 ป.6/1-4 

 บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน เปน
วรรณคดีที่สะทอนความเปนไทยอยาง
เดนชัด ทั้งสภาพสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเชื่อ และยังสะทอนความจริงของชีวิต
ที่ตองพบกับความทุกข ความเสียใจ ความ
พลัดพราก สิ่งเหลานี้ลวนเปนคุณคาของ
วรรณคดีที่ผูอานจะไดรับ 

6  2 

25  นิทาน
พ้ืนบาน 
และเพลง
พ้ืนบาน 

ท5.1 ป.6/2  การนำขอคิดจากคำกลอนสุภาษิตไป
ปฏิบัต ิทำใหเกิดประโยชนตอการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน และการอยูรวมกันในสังคม 

4  2 

26  บทอาขยาน  ท 5.1 ป.6/4  การทองจำบทอาขยานเพ่ือนำไปใช
อางอิง และนำขอคิดไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต 

2  2 

   สอบปลายป -  30 
   รวมตลอดท้ังป 160  100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดทำสื่อ และจัดใหมีแหลงเรียนรู ตามหลักการ และนโยบายของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมี
หลากหลายประเภท ท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถิ่น
การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียน และผูสอนสามารถจัดทำ และพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมี
คุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริม และสื่อสารให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพ่ือพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรดำเนินการ
ดังนี้ 
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน เพ่ือการศึกษาคนควา และการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 
  2. จัดทำ และจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
  3. เลือก และใชสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
  ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตอง และทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ 
 
  



71 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การศึกษาคนควาทางภาษาไทย 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานภาษาไทย 
   1.2.3 โครงงานภาษาไทย 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ละเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบ 

3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธีทำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธีทำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 

 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

4 
(ดีมาก) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 
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   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาไทย 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาไทยดานทฤษฎี เปน 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางภาษาไทยที่มีผลงานเปนสิ่งประดิษฐ 
เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียดของ
ชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย ประหยัด 
แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 



75 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 
   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปลความ 
และประเมินผล 3.5  
การลงขอสรุป 
4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอได
สมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 
  2.2  แฟมสะสมงานภาษาไทย 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานภาษาไทย กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการระหวาง
ขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศึกษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 
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  2.3 โครงงานภาษาไทย 
   การประเมินผลโครงงานภาษาไทย กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ไมเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 
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  2.4  ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   -  การวัด และประเมินผลการเรียนภาษาไทย 
    การวัดผลและประเมินการเรียนรูดานภาษาเปนงานที่ยากซึ่งตองการความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นผูปฏิบัติหนาที่วัดผลการเรียนรูดานภาษาจำเปนตองเขาใจหลักการของการ
เรียนรูภาษาไทย เพ่ือเปนพื้นฐานการดำเนินงานดังนี ้
     1. ทักษะทางภาษาทั้งการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน มีความสำคัญเทา 
ๆ กัน และทักษะเหลานี้จะบูรณาการกัน ในการเรียนการสอน จะไมแยกฝกทักษะทีละอยาง จะตองฝกทักษะไป
พรอม ๆ กัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ดวย 
     2.  ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาความสามารถทางภาษา พรอมกับการพัฒนาความคิด
เพราะภาษาเปนสื่อของความคิด ผูที่มีทักษะ และความสามารถในการใชภาษาจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดดวย ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนรวมกันกับผูอื่น มีการติดตอสื่อสาร ใชภาษาในการติดตอกับ
เพ่ือน กับครู จึงเปนการฝกทักษะทางสังคมดวย เมื่อผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณจริงท้ังในบริบททาง
วิชาการ ในหองเรียน และในชุมชนจะใหผูเรียนไดใชภาษา และไดฝกทักษะทางสังคมในสถานการณจริง 
     3.  ผูเรียนตองเรียนรูการใชภาษาพูด และภาษาเขียนอยางถูกตองดวยการฝกการใช
ภาษา มิใชเรียนรูกฎเกณฑทางภาษาแตเพียงอยางเดียว การเรียนภาษาจะตองเรียนรูไวยากรณหรือหลักภาษา 
การสะกดคำ การใชเครื่องหมายวรรคตอน และนำความรูดังกลาวไปใชในการฝกฝนการเขียน พัฒนาทักษะทาง
ภาษาของตน 
     4. ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเทากัน แตการพัฒนาทางภาษาจะ
ไมเทากัน และวิธีการเรียนรูจะตางกัน 
     5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หลักสูตรจะตองใหความสำคัญ 
และใหความเคารพ และเห็นคุณคาของเชื้อชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษา และการใชภาษาถิ่นของผูเรียน 
และชวยใหผูเรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรูสึกที่ดีเก่ียวกับภาษาไทย และกระตุนใหผูเรียน
สามารถเรียนภาษาไทยดวยความสุข 
     6. ภาษาไทยเปนเครื่องมือของการเรียนรู และทุกกลุมสาระการเรียนรูจะตองใช
ภาษาไทยเปนเครื่องมือการสื่อสาร และการแสวงหาความรู การเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู การใชภาษาใน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การอภิปราย การเขียนรายงาน การ
เขียนโครงการ การตอบคำถาม การตอบขอทดสอบ ดังนั้นครูทุกคนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตามจะตองใชภาษาที่
เปนแบบแผน เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียน และตองสอนการใชภาษาแกผูเรียนดวยเสมอ 
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   - วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการเรียนของผูเรียน 
    วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีถูกนำมาใชในการประเมินโดยท่ัวไป ไดแก การสังเกต การตรวจ
งาน หรือผลงาน การทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออก อยางไรก็ตาม มีการนำเสนอ
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาจากเปาประสงคของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
เพ่ือขอมูลที่ได จะสามารถนำมาใชประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูไดอยางแทจริง ดังนี้ 
    1. การใหตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกคำตอบ ไดแก ขอสอบแบบ
เลือกตอบ ถูก-ผิด จับคู และขอสอบชนิดใหผูสอบสรางคำตอบ ไดแก เติมขอความในชองวาง คำตอบสั้น เปน
ประโยค เปนขอความ แผนภูมิการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการนี้เหมาะกับการวัดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง 
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ ซึ่งมีขอดีท่ีใชเวลาในการดำเนินการนอย งาย และสะดวกตอการนำไปใช ใหผลการ
ประเมินท่ีตรงไปตรงมา เนื่องจากมีเกณฑการประเมินชัดเจน แตไมเหมาะกับการนำไปใชกับผลการเรียนรูที่เปน
เจตคติ คานิยม 
    2. การพิจารณาจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจำวัน รายงาน
การทดลอง บทละคร บทรอยกรอง แฟมผลงาน เปนตน ผลงานจะเปนตัวแสดงใหเห็นการนำความรู และทักษะ
ไปใชในการปฏิบัติงานของผูเรียน จุดเดนของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้ คือ จะแสดงใหเห็นสิ่งที่นักเรียน
สามารถทำได มีการกำหนดเกณฑการประเมิน เพ่ือใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองได เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ตนเองของผูเรียน เพ่ือนก็สามารถใชเกณฑในการประเมินผลงานของผูเรียนไดเชนกัน จุดออนของการประเมิน
จากผลงาน คือ ตองมีการกำหนดเกณฑการประเมินรวมกัน ตองใชเวลาในการประเมินมาก รวมทั้งตัวแปร
ภายนอกอาจเขามามีอิทธิพลตอการประเมินไดงาย 
    3. พิจารณาการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกต การนำทักษะ และความรูไปใชไดโดยตรง
ในสถานที่ กรณีท่ีใหปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนำไปใชอยางกวางขวางในการประเมิน มีคุณคามาก หากผูเรียนได
นำไปใชในการประเมินตนเอง เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ในกระบวนการประเมิน
จะมีเครื่องมือประกอบการดำเนินการคือ แบบสำรวจรายการ ประมาณคา และเกณฑการใหระดับคะแนน 
(scoring rubic) 
    4. พิจารณากระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนการคิดของ
ผูเรียนมากกวาที่จะดูผลงาน หรือการปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหเขาใจกระบวนการคิดที่ผูเรียนใช วิธีการที่ครผููสอนใช
อยูเปนประจำในกระบวนการเรียนการสอน คือ การใหนักเรียนคิดดัง ๆ การตั้งคำถามใหนักเรียนตอบ โดยครู
จะเปนผูสังเกตวิธีการคิดของผูเรียน วิธีการเชนนี้เปนกระบวนการท่ีจะใหขอมูลเพ่ือการวินิจฉัย และเปนขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม 
จริยธรรม และลักษณะนิสัย 
    จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวขางตน สามารถ
นำมาพิจารณากำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะทางภาษาได โดยการสังเกตผานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตาง ๆ ของผูเรียน เชน การเลาเรื่อง การใหคำชี้แจง การเลาประสบการณ การรวมกิจกรรมตาง ๆ การ
ปฏิสัมพันธกับกลุม หรือบุคคล หากผลการเรียนรูที่ตองการ จากการเรียนคือความรู ความคิดเก่ียวกับกฎเกณฑ
ของภาษา การใชภาษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินที่เหมาะสม คือ การใชขอสอบ ซึ่งอาจเปน
แบบเลือกตอบ หรือใหสรางคำตอบ การประเมินดวยการกำหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจงระดับการ
ปฏิบัติ (Rubric) 
    Rubric เปนเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูท่ีกำลังไดรับการยอมรับ และถูกนำมาใชในการ
ประเมินผลการเรียนอยางกวางขวาง เนื่องจากผลการประเมินท่ีไดมีคุณคาตอการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนมากกวาตัวเลขคะแนน และมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมิน การปฏิบัติ หรือผลงานที่ไมมีคำตอบถูก
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เพียงคำตอบเดียว หรือการแกปญหาทางเดียว แตจะมีคำตอบที่หลากหลาย การตัดสินผลการประเมินจำเปนตองมี
เกณฑการประเมินที่แสดงระดับคุณภาพที่ตองการ การประเมินความสามารถ หรือทักษะทางภาษา เครื่องมือ
ประเภทนี้นาจะเปนเครื่องมือที่สามารถนำไปใชไดอยางสอดคลอง แตเนื่องจากสรางยาก แตหากสามารถ
พัฒนาขึ้นใชไดจะชวยใหผลการประเมินเที่ยงตรง เชื่อถือได และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณคาตอการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของผูเรียน เนื่องจากระบุความคาดหวังของการปฏิบัติไวอยางชัดเจน 
 
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางภาษาไทย กำหนดเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1. การ
แกปญหา  

3(ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และ
อธิบายข้ันตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอน
ของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแตแกปญหา
ไมสำเร็จ 

2. การให
เหตุผล  

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
แตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุการ
อางอิง 

3. การ
สื่อสาร
ความหมาย 
ทาง
ภาษาไทย 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือตารางแสดง
ขอมูล ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูล
ประกอบ ตามลำดับข้ันตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่
สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง และการ
นำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

4. การ
เชื่อมโยง
ความรู   
ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาไทยในการเชื่อมโยงกับสาระ
ภาษาไทยหรือสาระอื่นในชีวิตประจำวัน เพ่ือชวยในการแกปญหา หรือ 
ประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และเหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาไทยในการเชื่อมโยงกับสาระ
ไดบางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางภาษาไทย ไปเชื่อมโยงไม
เหมาะสม 
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   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือประโยชน
สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3-5 
สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
 
   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 



83 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ คือ 
ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 
2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาษาไทย : ความรู ทักษะ และ

วัฒนธรรมการใชภาษา ความชื่นชม 

การเห็นคุณคาภูมิปญญาไทยและ

ภูมิใจในภาษาประจำชาต ิ



88 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 

 กระบวนการเขียน 
  กระบวนการเขียนเปนการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรูในการเขียน กระบวนการเขียนมี 5 
ขั้น ดังนี้ 
   1. การเตรียมการเขียน เปนขั้นเตรียมพรอมท่ีจะเขียน โดยเลือกหัวขอเรื่องท่ีจะเขียน บน
พ้ืนฐานของประสบการณ กำหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใชวิธีการอานหนังสือ 
สนทนา จัดหมวดหมูความคิด โดยเขียนเปนแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียนเปนรูปหัวขอเรื่อง
ใหญ หัวขอยอย และรายละเอียดคราว ๆ 
   2. การยกรางขอเขียน เมื่อเตรียมหัวขอเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแลว ใหนำความคิด
มาเขียนตามรูปแบบที่กำหนด เปนการยกรางขอเขียน โดยคำนึงถึงวาจะเขียนใหใครอาน จะใชภาษาอยางไรให
เหมาะสมกับเรื่อง และเหมาะกับผูอื่น จะเริ่มตนเขียนอยางไร มีหัวขอเรื่องอยางไร ลำดับความคิดอยางไร
เชื่อมโยงความคิดอยางไร 
   3. การปรับปรุงขอเขียน เมื่อเขียนยกรางแลวอานทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน 
เพ่ิมเติมความคิดใหสมบูรณ แกไขภาษา สำนวนโวหาร นำไปใหเพื่อน หรือผูอ่ืนอาน นำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงอีกครั้ง 
   4. การบรรณาธิการกิจ นำขอเขียนที่ปรับปรุงแลวมาตรวจทานคำผิด แกไขใหถูกตอง แลว
อานตรวจทานแกไขขอเขียนอีกครั้ง แกไขขอผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเวนวรรคตอน 
   5. การเขียนใหสมบูรณ นำเรื่องที่แกไขปรับปรุงแลวมาเขียนเรื่องใหสมบูรณ จัดพิมพ วาดรูป
ประกอบ เขียนใหสมบูรณดวยลายมือท่ีสวยงามเปนระเบียบ เมื่อพิมพหรือเขียนแลวตรวจทานอีกครั้งให
สมบูรณกอนจัดทำรูปเลม 
 กระบวนการคิด 
  การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนกระบวนการคิด คนที่จะคิดไดดีตองเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน 
และผูเขียนท่ีดี บุคคลที่จะคิดไดดีจะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานในการคิด บุคคลจะมีความสามารถ
ในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา จะตองมีความรู และประสบการณ
พ้ืนฐานที่นำมาชวยในการคิดทั้งสิ้น การสอนใหคิด ควรใหผูเรียนรูจักคัดเลือกขอมูล ถายทอด รวบรวม และจำ
ขอมูลตาง ๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบริโภคขอมูลขาวสาร และสามารถแปลความขอมูลขาวสาร และสามารถ
นำมาใชอางอิง การเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขียนท่ีดี จะตองสอนใหเปนผูบริโภคขอมูลขาวสารที่ดี และเปน
นักคิดที่ดีดวย กระบวนการสอนภาษาจึงตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรูขอมูลขาวสาร และมีทักษะการคิด นำ
ขอมูลขาวสารที่ไดจากการฟง และการอาน นำมาสูการฝกทักษะการคิด นำการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน มาสอนในรูปแบบ บูรณาการทักษะ ตัวอยาง เชน การเขียนเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห การ
แยกแยะ การสังเคราะห การประเมินคา การสรางสรรค ผูเขียนจะนำความรู และประสบการณสูการคิด และ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ตองเปนผูอาน และผูฟงเพื่อรับรูขาวสารท่ีจะนำมาวิเคราะห และสามารถ
แสดงทรรศนะได 
 กระบวนการอาน 
  การอานเปนกระบวนการซึ่งผูอานสรางความหมายหรือพัฒนา การตีความระหวางการอาน ผูอาน
จะตองรูหัวขอเรื่อง รูจุดประสงคของการอาน มีความรูทางภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใชในหนังสือท่ีอาน โดย
ใชประสบการณเดิมเปนประสบการณทำความเขาใจกับเรื่องท่ีอาน กระบวนการอานมีดังนี ้
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   1. การเตรียมการอาน ผูอานจะตองอานชื่อเรื่อง หัวขอยอยจากสารบัญเรื่อง อานคำนำ ให
ทราบจุดมุงหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงคของการอาน จะอานเพ่ือความเพลิดเพลิน หรืออานเพ่ือหาความรู 
วางแผนการอานโดยอานหนังสือตอนใดตอนหนึ่งวาความยากงายอยางไร หนังสือมีความยากมากนอยเพียงใด 
รูปแบบของหนังสือเปนอยางไร เหมาะกับผูอานประเภทใด เดาความวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด
ดินสอ สำหรับจดบันทึกขอความ หรือเนื้อเรื่องทีส่ำคัญขณะอาน 
   2. การอาน ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลม หรือเฉพาะตอนที่ตองการอาน ขณะอานผูอาน
จะใชความรูจากการอานคำ ความหมายของคำมาใชในการอาน รวมทั้งการรูจักแบงวรรคตอนดวย การอานเร็ว
จะมีสวนชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดดีกวาผูอานชา ซึ่งจะสะกดคำอาน หรืออานยอนไปยอนมา ผูอานจะใชบริบท 
หรือคำแวดลอมชวยในการตีความหมายของคำเพ่ือทำความเขาใจเรื่องที่อาน 
   3. การแสดงความคิดเห็น ผูอานจะจดบันทึกขอความท่ีมีความสำคัญ หรือเขียนแสดงความ
คิดเห็น ตีความขอความที่อาน อานซ้ำในตอนที่ไมเขาใจเพ่ือทำความเขาใจใหถูกตอง ขยายความคิดจากการ
อาน จับคูกับเพ่ือนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งขอสังเกตจากเรื่องที่อาน ถาเปนการอานบทกลอน 
จะตองอานทำนองเสนาะดัง ๆ เพ่ือฟงเสียงการอาน และเกิดจินตนาการ 
   4. การอานสำรวจ ผูอานจะอานซ้ำโดยเลือกอานตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคำ และภาษา ท่ี
ใช สำรวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือท่ีอานกับหนังสือที่เคยอาน สำรวจ และเชื่อมโยงเหตุการณ
ในเรื่อง และการลำดับเรื่อง และสำรวจคำสำคัญที่ใชในหนังสือ 
   5. การขยายความคิด ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอาน บันทึกขอคิดเห็น คุณคาของ
เรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรูสึกจากการอาน จัดทำโครงงานหลักการอาน เชน วาดภาพ 
เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอาน อานเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผูเขียนคนเดียวกันแตง อานเรื่องเพ่ิมเติม เรื่องที่
เก่ียวโยงกับเรื่องที่อาน เพ่ือใหไดความรูที่ชัดเจน และกวางขวางข้ึน 
 การเขียนเชิงสรางสรรค 
  การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรู ประสบการณ และจินตนาการในการเขียน เชน 
การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทรอยกรอง การเขียนเชิงสรางสรรคผูเขียนจะตองมี
ความคิดดี มีจินตนาการดี มีคลังคำอยางหลากหลาย สามารถนำคำมาใช ในการเขียน ตองใชเทคนิคการเขียน 
และใชถอยคำอยางสละสลวย 
 การด ู
  การดูเปนการรับสารจากสื่อ ภาพ และเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรับรูสาร ตีความ แปลความ 
วิเคราะห และประเมินคุณคาสารจากสื่อ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดูละคร การดูภาพยนตร 
การดูหนังสือการตูน (แมไมมีเสียงแตมีถอยคำอานแทนเสียงพูด) ผูดูจะตองรับรูสาร จากการดู และนำมา
วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาของสารท่ีเปนเนื้อเรื่อง โดยใชหลักการพิจารณาวรรณคดี หรือการ
วิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน เชน แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล กิริยาทาทาง และการ
แสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง แสง สี เสียง ที่ใชประกอบการแสดงให
อารมณแกผูดูสมจริง และสอดคลองกับยุคสมัยของเหตุการณที่จำลองสูบทละคร คุณคาทางจริยธรรม คุณธรรม 
และคุณคาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอผูดูหรือผูชม ถาเปนการดูขาว และเหตุการณ หรือการอภิปราย การใช
ความรูหรือเรื่องที่เปนสารคดี การโฆษณาทางสื่อจะตองพิจารณาเนื้อหาสาระวาสมควรเชื่อถือไดหรือไมเปนการ
โฆษณาชวนเชื่อหรือไม ความคิดสำคัญ และมีอิทธิพลตอการเรียนรูมาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน ดู
ขาวทางโทรทัศน จะเปนประโยชนไดรับความสนุกสนาน ตองดู และวิเคราะห ประเมินคา สามารถแสดง
ทรรศนะของตนไดอยางมีเหตุผล 
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 การตีความ 
  การตีความเปนการใชความรูและประสบการณของผูอานและการใชบริบท ไดแก คำท่ีแวดลอม
ขอความ ทำความเขาใจขอความหรือกำหนดความหมายของคำใหถูกตอง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา การตีความหมาย ชี้หรือกำหนดความหมาย ใหความหมายหรืออธิบาย ใชหรือ
ปรับใหเขาใจเจตนา และความมุงหมายเพ่ือความถูกตอง 
 การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
  ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คำคำหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอยางหนึ่ง อีกสมัยหนึ่งเขียน
อีกอยางหนึ่ง คำวา ประเทศ แตเดิมเขียน ประเทษ คำวา ปกษใต แตเดิมเขียน ปกใต ในปจจุบันเขียน ปกษใต 
คำวา ลุมลึก แตกอนเขียน ลุมฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความหมาย และการเขียน บางครั้งคำบางคำ 
เชน คำวา หลอน เปนคำสรรพนามแสดงถึงคำพูด สรรพนามบุรุษที่ 3 ที่เปนคำสุภาพ แตเดี๋ยวนี้คำวาหลอน มี
ความหมายในเชิงดูแคลน เปนตน 
 การสรางสรรค 
  การสรางสรรค คือ การรูจักเลือกความรู ประสบการณท่ีมีอยูเดิมมาเปนพ้ืนฐานในการสรางความรู
ความคิดใหม หรือสิ่งแปลกใหมท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม บุคคลที่จะมีความสามารถในการ
สรางสรรคจะตองเปนบุคคลที่มีความคิดอิสระอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงดี คิดไตรตรอง ไม
ตัดสินใจสิ่งใดงายๆ การสรางสรรคของมนุษยจะเกี่ยวเนื่องกันกับความคิด การพูด การเขียน และการกระทำ
เชิงสรางสรรค ซึ่งจะตองมีการคิดเชิงสรางสรรคเปนพื้นฐาน ความคิดเชิงสรางสรรคเปนความคิดที่พัฒนามาจาก
ความรูและประสบการณเดิม ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานของการพูด การเขียน และการกระทำเชิงสรางสรรค การพูด
และการเขียนเชิงสรางสรรคเปนการแสดงออกทางภาษาที่ใชภาษาขัดเกลาใหไพเราะ งดงามเหมาะสม ถูกตอง
ตามเนื้อหาที่พูด และเขียน การกระทำเชิงสรางสรรคเปนการกระทำที่ไมซ้ำแบบเดิม และคิดคนใหมแปลกไป
จากเดิม และเปนประโยชนที่สูงข้ึน 
 ขอมูลสารสนเทศ 
  ขอมูลสารสนเทศ หมายถึง เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ สื่อความหมายดวย
การพูดบอกเลา บันทึกเปนเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถาย บันทึกดวยเสียง และภาพ 
บันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนการเก็บเรื่องราวตาง ๆ บันทึกไวเปนหลักฐานดวยวิธีตาง ๆ 
 ความหมายของคำ 
  คำที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความหมายแบงไดเปน 3 ลักษณะ คอื 
   1. ความหมายโดยตรง เปนความหมายที่ใชพูดจากันตรงตามความหมาย คำหนึ่ง ๆ นั้น อาจมี
ความหมายไดหลายความหมาย เชน คำวา กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใสน้ำ หรืออาจหมายถึง นกชนิด
หนึ่ง ตัวสดีำ รอง กา กา เปนความหมายโดยตรง 
   2. ความหมายแฝง คำอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรง มักเปนความหมาย
เก่ียวกับความรูสึก เชน คำวา ข้ีเหนียว กับ ประหยัด หมายถึง ไมใชจายอยางสุรุยสุราย เปนความหมายตรงกัน 
แตความรูสึกตางกัน ประหยัดเปนสิ่งด ีแตขี้เหนียวเปนสิ่งไมด ี
   3. ความหมายในบริบท คำบางคำมีความหมายตรง เมื่อรวมกับคำอ่ืนจะมีความหมายเพ่ิมเติม
กวางขึ้น หรือแคบลงได เชน คำวา ดี เด็กดี หมายถึง วานอนสอนงาย เสียงดี หมายถึง ไพเราะ ดินสอดี 
หมายถึง เขียนไดดี สุขภาพดี หมายถึง ไมมีโรค ความหมายบริบทเปนความหมายเชนเดียวกับความหมายแฝง 
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 คุณคาของงานประพันธ 
  เมื่อผูอานอานวรรณคดี หรือวรรณกรรมแลวจะตองประเมินงานประพันธ ใหเห็นคุณคาของงาน
ประพันธ ทำใหผูอานอานอยางสนุก และไดรับประโยชนจาการอานงานประพันธ คุณคาของงานประพันธแบง
ไดเปน 2 ประการ คือ 
   1. คุณคาดานวรรณศิลป ถาอานบทรอยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแตง การเลือกเฟน
ถอยคำมาใชไดไพเราะ มีความคิดสรางสรรค และใหความสะเทือนอารมณ ถาเปนบทรอยแกวประเภทสารคดี 
รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนำเสนอนาสนใจ เนื้อหามีความถูกตอง ใชภาษาสละสลวย
ชัดเจน การนำเสนอมีความคิดสรางสรรค ถาเปนรอยแกวประเภทบันเทิงคดี องคประกอบของเรื่องไมวาเรื่อง
สั้น นวนิยาย นิทาน จะมีแกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละครมีความสัมพันธกัน กลวิธีการแตงแปลกใหม นาสนใจ ปม
ขัดแยงในการแตงสรางความสะเทือนอารมณ การใชถอยคำสรางภาพไดชัดเจน คำพูดในเรื่องเหมาะสมกับ
บุคลิกของ ตัวละครมีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับชีวิต และสังคม 
   2. คุณคาดานสังคม เปนคุณคาทางดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย และคุณคาทางจริยธรรม คุณคาดานสังคม เปนคุณคาที่ผูอาน จะเขาใจชีวิตทั้งในโลกทัศน 
และชีวทัศน เขาใจการดำเนินชีวิตและเขาใจเพ่ือนมนุษยดีขึ้น เนื้อหายอมเก่ียวของกับการชวยจรรโลงใจ แก
ผูอาน ชวยพัฒนาสังคม ชวยอนุรักษสิ่งมีคุณคาของชาติบานเมือง และสนับสนุนคานิยมอันดีงาม 
 โครงงาน 
  โครงงานเปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา ลงมือปฏิบัติจริง ใน
ลักษณะของการสำรวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล นำมาวิเคราะห ทดสอบ เพ่ือ
แกปญหาของใจ ผูเรียนจะนำความรูจากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแกปญหา คนหาคำตอบ เปนกระบวนการ
คนพบนำไปสูการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดทักษะการทำงานรวมกับผูอื่น ทักษะการจัดการ ผูสอนจะเขาใจผูเรียน 
เห็นรูปแบบการเรียนรู การคิด วิธีการทำงานของผูเรียน จากการสังเกตการทำงานของผูเรียน การเรียนแบบ
โครงงานเปนการเรียนแบบศกึษาคนควาวิธีการหนึ่ง แตเปนการศึกษาคนควาที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มาใชในการแกปญหา เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราวอยางมีกฎเกณฑ ทำงานอยางมี
ระบบ การเรียนแบบโครงงานไมใชการศึกษาคนควาจัดทำรายงานเพียงอยางเดียว ตองมีการวิเคราะหขอมูล
และมีการสรุปผล 
 ทักษะการสื่อสาร 
  ทักษะการสื่อสาร ไดแก ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือของการสงสาร 
และการรับสาร การสงสาร ไดแก การสงความรู ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกดวยการพูด และการเขียน สวน
การรับสาร ไดแก การรับความรู ความเชื่อ ความคิด ดวยการอานและการฟง การฝกทักษะการสื่อสารจึงเปน
การฝกทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ใหสามารถ รับสาร และสงสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 ธรรมชาติของภาษา 
  ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาท่ีสำคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได คือ ประการ ที่หนึ่ง ทุกภาษา
จะประกอบดวยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑในการใช อยางเปนระบบ ประการ
ที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรูสิ้นสุด หมายถึง มนุษยสามารถใชภาษา สื่อความหมายไดโดยไมสิ้นสุด 
ประการท่ีสาม ภาษาเปนเรื่องของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติรวมกัน และมีการรับรูสัญลักษณหรือ
สมมติรวมกัน เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน ประการท่ีสี่ ภาษาสามารถใชภาษาพูดในการติดตอสื่อสาร ไมจำกัด
เพศของผูสงสาร ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ สามารถผลัดกันในการสงสาร และรับสารได ประการท่ีหา ภาษา
พูดยอมใชไดทั้งในปจจุบัน อดีต และอนาคต ไมจำกัดเวลาและสถานท่ี ประการที่หก ภาษาเปนเครื่องมือการ
ถายทอดวัฒนธรรม และวิชาความรูนานาประการ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการสรางสรรคสิ่งใหม 
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 แนวคิดในวรรณกรรม 
  แนวคดิในวรรณกรรม หรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเปนความคิดสำคัญในการผูกเรื่องให ดำเนินเรื่องไป
ตามแนวคิด หรือเปนความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ แนวคิดยอมเกี่ยวของกับมนุษย และสังคม เปนสารที่
ผูเขียนสงใหผูอาน เชน ความดียอมชนะความชั่ว ทำดีไดดีทำชั่วไดชั่ว ความยุติธรรมทำใหโลกสันติสุข คนเรา
พนความตายไปไมได เปนตน ฉะนั้นแนวคิดเปนสารที่ผูเขียนตองการสงใหผู อ่ืนทราบ เชน ความดี ความ
ยุตธิรรม ความรัก เปนตน 
 บริบท 
  บริบทเปนคำท่ีแวดลอมขอความที่อาน ผูอานจะใชความรูสึก และประสบการณมากำหนดความหมาย 
หรือความเขาใจ โดยนำคำแวดลอมมาชวยประกอบความรู และประสบการณ เพื่อทำความเขาใจ หรือ
ความหมายของคำ 
 พลังของภาษา 
  ภาษาเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงสามารถเรียนรูภาษาเพื่อการดำรงชีวิต เปน
เครื่องมือของการสื่อสาร และสามารถพัฒนาภาษาของตนได ภาษาชวยใหคนรูจักคิด และแสดงออกของ
ความคิดดวยการพูด การเขียน และการกระทำ ซึ่งเปนผลจากการคิด ถาไมมีภาษา คนจะคิดไมได ถาคนมีภาษา
นอย มีคำศัพทนอย ความคิดของคนก็จะแคบไมกวางไกล คนที่ใชภาษาไดดีจะมีความคิดดีดวย คนจะใช
ความคิด และแสดงออกทางความคิดเปนภาษา ซึ่งสงผลไปสู การกระทำ ผลของการกระทำสงผลไปสูความคิด 
ซึ่งเปนพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญตอมนุษย ชวยใหมนุษยพัฒนาความคิด ชวยดำรงสังคมใหมนุษย
อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มีไมตรีตอกัน ชวยเหลือกันดวยการใชภาษาติดตอสื่อสารกันชวยใหคนปฏิบัติ
ตนตามกฎเกณฑของสังคม ภาษาชวยใหมนุษยเกิดการพัฒนา ใชภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปรายโตแยง เพ่ือนำไปสูผลสรุป มนุษยใชภาษาในการเรียนรู จดบันทึกความรู แสวงหาความรู และชวย
จรรโลงใจ ดวยการอานบทกลอน รองเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพยอมประกอบดวยเสียง
และความหมาย การใชภาษาใชถอยคำทำใหเกิดความรูสึกตอผูรับสาร ใหเกิดความจงเกลียดจงชัง หรือเกิด 
ความชื่นชอบ ความรักยอมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ทีน่ำไปสูผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ 
 ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่นเปนภาษาพื้นเมือง หรือภาษาที่ใชในทองถ่ิน ซึ่งเปนภาษาดั้งเดิมของชาวพ้ืนบานที่ใชพูดจากัน
ในหมูเหลาของตน บางครั้งจะใชคำที่มีความหมายตางกันไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคำที่ใชพูดจากันเปนคำเดียว
ความหมายตางกันแลวยังใชสำเนียงที่ตางกัน จึงมีคำกลาวท่ีวา “สำเนียง บอกภาษา” สำเนียงจะบอกวาเปน
ภาษาอะไร และผูพูดเปนคนถิ่นใด อยางไรก็ตามภาษาถ่ินในประเทศไทยไมวาจะเปนภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน 
ถิ่นใต สามารถสื่อสารเขาใจกันได เพียงแตสำเนียงแตกตางกันไปเทานั้น 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกวา ภาษาไทยกลาง หรือภาษาราชการ เปนภาษาที่ใชสื่อสารกันทั่ว
ประเทศ และเปนภาษาที่ใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหคนไทยสามารถใชภาษาราชการ ในการติดตอสื่อสาร
สรางความเปนชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใชกันในเมืองหลวง ที่ใชติดตอกันทั้งประเทศ มีคำ และ
สำเนียงภาษาที่เปนมาตรฐาน ตองพูดใหชัดถอยชัดคำไดตามมาตรฐานของภาษาไทย ภาษากลางหรือภาษาไทย
มาตรฐานมีความสำคัญในการสรางความเปนปกแผน วรรณคดีมีการถายทอดกันมาเปนวรรณคดีประจำชาติ จะ
ใชภาษาที่เปนภาษาไทยมาตรฐานในการสรางสรรคงานประพันธ ทำใหวรรณคดีเปนเครื่องมือในการศึกษา
ภาษาไทยมาตรฐานได 
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 ภาษาพูดกับภาษาเขียน 
  ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชพูดจากัน ไมเปนแบบแผนภาษา ไมพิถีพิถันในการใช แตใชสื่อสารกันไดดี สราง
ความรูสึกที่เปนกันเอง ใชในหมูเพ่ือนฝูง ในครอบครัว และติดตอสื่อสารกันอยางไมเปนทางการ การใชภาษาพูด
จะใชภาษาที่เปนกันเอง และสุภาพ ขณะเดียวกันก็คำนึงวาพูดกับบุคคลท่ีมีฐานะตางกัน การใชถอยคำก็ตางกัน
ไปดวย ไมคำนึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใชภาษามากนัก  
  สวนภาษาเขียนเปนภาษาท่ีใชเครงครัดตอการใชถอยคำ และคำนึงถึงหลักภาษา เพ่ือใชในการสื่อสาร
ใหถูกตอง และใชในการเขียนมากกวาพูด ตองใชถอยคำที่สุภาพ เขียนใหเปนประโยค เลือกใชถอยคำที่
เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสาร เปนภาษาที่ใชในพิธีการตาง ๆ เชน การกลาวรายงาน กลาวปราศรัย 
กลาวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใชคำที่ไมจำเปนหรือ คำฟุมเฟอย หรือการเลน
คำจนกลายเปนการพูด หรือเขียนเลน ๆ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน เปนกระบวนทัศน  
(Paradigm) ของคนในทองถิ่นที่มีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพ่ือความอยูรอด แตคนใน
ทองถิ่นจะสรางความรูจากประสบการณ และจากการปฏิบัติ เปนความรู ความคิด ท่ีนำมาใชในทองถิ่นของตน 
เพ่ือการดำรงชีวิตที่เหมาะสม และสอดคลองกับธรรมชาติ ผูรูจึงกลายเปน ปราชญชาวบานท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ภาษา ยารักษาโรค และการดำเนินชีวิตในหมูบานอยางสงบสุข 
 ภูมิปญญาทางภาษา 
  ภูมิปญญาทางภาษาเปนความรูทางภาษา วรรณกรรมทองถ่ิน บทเพลง สุภาษิต คำพังเพยในแตละ
ทองถ่ินที่ไดใชภาษาในการสรางสรรคผลงานตาง ๆ เพ่ือใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคมที่ตางกัน โดยนำภูมิ
ปญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการตาง ๆ การบันเทิงหรือการละเลน มีการแตงเปนคำประพันธใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งนิทาน นิทานปรัมปรา ตํานาน บทเพลง บทรองเลน บทเหกลอม บทสวดตาง ๆ บททำขวัญ 
เพ่ือประโยชนทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำถิ่น 
 ระดับภาษา 
  ภาษาเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะตองใชภาษาใหถูกตองกับสถานการณ และโอกาสท่ีใชภาษา 
บุคคล และการประชุม การใชภาษาจึงแบงออกเปนระดับของการใชภาษาไดหลายรูปแบบ ตําราแตละเลมจะ
แบงระดับภาษาแตกตางกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคล และสถานการณ การแบงระดับภาษา
ประมวลไดดงัน้ี 
   1. การแบงระดับภาษาที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
    1.1  ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาที่เปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการประชุม ใน
การกลาวสุนทรพจน เปนตน 
    1.2 ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาท่ีไมเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการสนทนา 
การใช ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุนเคย การใชภาษาในการเลาเรื่องหรือประสบการณ เปนตน 
   2. การแบงระดับภาษาที่เปนพิธีการ กับระดับภาษาที่ไมเปนพิธีการ การแบงภาษาแบบนี้เปน
การแบงภาษาตามความสัมพันธระหวางบุคคลเปนระดับ ดังนี ้
    2.1 ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาแบบแผน 
    2.2  ภาษาระดับก่ึงพิธีการ เปนภาษาก่ึงแบบแผน 
    2.3  ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ เปนภาษาไมเปนแบบแผน 
   3. การแบงระดับภาษาตามสภาพแวดลอม โดยแบงระดับภาษาในระดับยอยเปน 5 ระดับ คอื 
    3.1  ภาษาระดับพิธีการ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดงาน 
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    3.2 ภาษาระดับทางการ เชน การรายงาน การอภิปราย 
    3.3 ภาษาระดับก่ึงทางการ เชน การประชุมอภิปราย การปาฐกถา 
    3.4 ภาษาระดับการสนทนา เชน การสนทนากับบุคคลอยางเปนทางการ 
    3.5 ภาษาระดับกันเอง เชน การสนทนาพูดคุยในหมูเพ่ือนฝูงในครอบครัว 
 วิจารณญาณ 
  วิจารณญาณ หมายถึง การใชความรู ความคิด ทำความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีเหตุผล การมี
วิจารณญาณตองอาศัยประสบการณในการพิจารณาตัดสินสารดวยความรอบคอบ และอยางชาญฉลาด เปน
เหตุเปนผล 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กระฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาววรรณภา  เงินพุม กรรมการและเลขานุการ 
  



97 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 

 
 

หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ฉบับนี้ ซึ่งเปนเอกสาร
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู
เพ่ือเปนกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ของ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งมี
องคประกอบดังนี้ 
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
ตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณะผูจัดทำ 
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สารบัญ 
 
        หนา 
คำนำ        ก 
สารบัญ        ข 
วิสัยทัศน        1 
หลักการ       1 
จุดมุงหมาย       1 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  2 
คุณลักษณะอันพึงประสงค   2 
ทำไมตองเรียนภาษาไทย    3 
เรียนรูอะไรในภาษาไทย    4 
สาระ และมาตรฐานการเรียนรู   4 
คุณภาพผูเรียน      5 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง   6 
รายวิชาที่เปดสอน     23 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานและโครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน    24 
สื่อ/แหลงเรียนรู      70 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู   71 
ภาคผนวก       86 
 สาระการเรียนรู     87 
 ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   88 
 อภิธานศัพท      89 
 คณะผูจัดทำ     96 
 

 


