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ค าน า 
 

 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 เอกสารประกอบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความส าคัญ คุณภาพ
ผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี ค าอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการ
เรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 
        
 

  คณะผู้จัดท า 
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  ส่วนที่  ๑ 
ความน า 

 
   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นี้ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๕ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ 
การอ่าน สาระที่ ๒ การเขียน สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด  สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา  สาระที่ ๕ 
วรรณคดีและวรรณกรรม  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล การเรียนรู้นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   ที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องเรียนเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อ  
 
ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  
ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป ปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของ
การเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์
วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์  

 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่าง ๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 

 



๒ 
 

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษ
ที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในกา 
   ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง    
 มีประสิทธิภาพ                   
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    

ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
                                  
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเน
เหตุการณ์   สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และ     มี
มารยาทในการอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 



๓ 
 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค์   หน้าที่ของค า 
ในประโยค  มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคง่ายๆ แต่งค าคล้องจอง  
แต่งค าขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจได ้
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจ
ค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความส าคัญของ
เรื่องที่อ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้  มีมารยาทและ
มีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและ
เขียนข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง  ๆ   
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการ
เขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู    
ตั้งค าถาม  ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมี
เหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก การฟัง  การดู  
การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

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

 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้าน
ของท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ย่อความ   เขียนรายงานจาก  สิ่ งที่อ่าน
ได้  วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  
รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 



๔ 
 

 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
ค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  น าข้อคิด ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ         มี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้ง
มีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยค
ซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  
กาพย์  และโคลงสี่สุภาพ 

 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ   ตีความ  แปลความ  
และขยายความเรื่องที่อ่านได้   วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการ
อ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  เขียนกรอบแนวคิด            ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ 
และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน  พัฒนาการ
เรียน  และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ  และ  น าความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีมารยาท
และมีนิสัยรักการอ่าน 

 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์   ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ  เขียนบันทึก  รายงาน
การศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง   ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ    ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นและน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู  
วิเคราะห์วัตถุประสงค์  แนวคิด  การใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู  ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่
ถูกต้อง   พูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  ดู  
และพูด  

 เข้าใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค าสร้าง
ประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์   แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์   ใช้ภาษา      ได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง  วิเคราะห์หลักการ  สร้างค า    ในภาษาไทย  อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น  วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของ
วรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย   
ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 



๕ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
 
สาระที่ ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
                           ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง 
และข้อความสั้นๆ 
๒. บอกความหมายของค า และ
ข้อความที่อ่าน 
๓. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่าน 
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน 
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ          
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่อง
ที่อ่าน 

๑. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ                
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 
๓.ตั้งค าถามและตอบค าถาม

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔.ระบุใจความส าคัญและ

รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
๕.แสดงความคิดเห็นและ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง      
ที่อ่าน 
๖.อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่อง
ที่อ่าน 
๗.อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงค า ข้อความ  
เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรอง 
ง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
๒. อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถาม  
เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔. ล าดับเหตุการณ์และ 

คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่

อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ                 
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่อง
ที่อ่าน 
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและ
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
๘. อธิบายความหมายของข้อมูล
จากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูม ิ
๙. มีมารยาทในการอ่าน 
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ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒.อธิบายความหมายของค า 
ประโยค และส านวนจากเรื่อง  
ที่อ่าน 
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลา      
ที่ก าหนดและตอบค าถาม     
จากเรื่องที่อ่าน 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน 
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน 

 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า  
ประโยคและข้อความท่ีเป็นการ
บรรยายและการพรรณนา 
๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  
จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

จากเรื่องที่อ่าน 
๕. วิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือ
น าไปใช้      ในการด าเนินชีวิต         
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย 
ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า 
ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่าง 
หลากหลายโดยจับเวลาแล้วถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน 
๕. อธิบายการน าความรู้และ
ความคิด จากเรื่องที่อ่านไป
ตัดสินใจแก้ปัญหา  ในการ
ด าเนินชีวิต 
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  
ค าสั่ง  ข้อแนะน า และปฏิบัติ
ตาม  
๗. อธิบายความหมายของข้อมูล  
จากการอ่านแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ และกราฟ 
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ 
และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ 
๙. มีมารยาทในการอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน         
                            รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง 

                              ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒. เขียนสื่อสารด้วยค าและ
ประโยคง่ายๆ 

๓. มีมารยาทในการเขียน 
 
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒. เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ 
๓. เขียนเรื่องสั้น ๆ ตาม
จินตนาการ 
๔. มีมารยาทในการเขียน 
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  ได้อย่างชัดเจน 
๓. เขียนบันทึกประจ าวัน 
๔. เขียนจดหมายลาครู 
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๖. มีมารยาทในการเขียน 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด 
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้
ถูกต้อง  ชัดเจน และเหมาะสม 
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนา
งานเขียน 
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ 
๕. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและ
บิดามารดา  
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
จากการศึกษาค้นคว้า   
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๘. มีมารยาทในการเขียน 
 

๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึ่งบรรทัด       
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ 
ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนา
งานเขียน 
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
และญาติ 
๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น 
๗. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๙. มีมารยาทในการเขียน 

๑.คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และครึ่งบรรทัด 
๒.เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้
ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนา
งานเขียน 
๔. เขียนเรียงความ 
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว 
๗. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
๘.เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์
๙. มีมารยาทในการเขียน 

 
 
 
 
 



๘ 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก   
                             ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

 ๑.ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ และ
ปฏิบัติตาม 
๒. ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง 
และดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ 
บันเทิง 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
๔. พูดสื่อสารได้ตาม 
วัตถุประสงค์  
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
 
 

 

๑.  ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน 
และปฏิบัติตาม 
๒.  เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง           
๓.  บอกสาระส าคัญของเรื่องที่
ฟังและดู 
๔.  ตั้งค าถามและตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๕.  พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
๖.  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
๗.  มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
 

๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ 
ความบันเทิง 
๒. บอกสาระส าคัญจากการฟัง 
และการดู 
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถาม 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 
 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. จ าแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
๒. พูดสรุปความจากการฟังและ
ดู 
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ 
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและ
ดู 
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง 

เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องท่ีฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา 
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู 
และการพูด 

๑. พูดแสดงความรู้    ความ
เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ 

ฟังและดู 
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
การฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมี
เหตุผล 
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา 
๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล    
และน่าเชื่อถือ 

 
 



๙ 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ   
                            พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑.บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  
วรรณยุกต์ และเลขไทย 
๒. เขียนสะกดค าและบอก 
ความหมาย ของค า 
๓. เรียบเรียงค าเป็นประโยค  
ง่าย ๆ 
๔. ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  
 

๑.  บอกและเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
๒.  เขียนสะกดค าและบอก
ความหมายของค า             
๓.  เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้
ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร 
๔.  บอกลักษณะค าคล้องจอง 
๕.  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสม 
       กับกาลเทศะ 
 

๑. เขียนสะกดค าและบอก 
ความหมายของค า 
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของค า 
ในประโยค 
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของค า 
๔. แต่งประโยคง่ายๆ 
๕. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 
๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. สะกดค าและบอก
ความหมายของค าในบริบท 
ต่าง ๆ 
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของค า
ในประโยค 
๓.  ใช้พจนานุกรมค้นหา
ความหมายของค า 
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา 
๕. แต่งบทร้อยกรองและ      
ค าขวัญ 
๖. บอกความหมายของ
ส านวน   
๗. เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ 

๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค 

๒.จ าแนกส่วนประกอบของ
ประโยค 
๓.เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น 
๔. ใช้ค าราชาศัพท์ 
๕.บอกค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
๖. แต่งบทร้อยกรอง 
๗. ใช้ส านวนได้ถูกต้อง            

๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ 
ค าในประโยค       
๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกับ 
กาลเทศะและบุคคล 
๓. รวบรวมและบอกความหมาย
ของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้  
ในภาษาไทย 
๔. ระบุลักษณะของประโยค 
๕. แต่งบทร้อยกรอง 
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ส านวนที่เป็นค าพังเพย       
และสุภาษิต 

 
 
 
 



๑๐ 
 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ 

                                  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 

หรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว 

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 
๒. ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด  และบทร้อยกรองตาม
ความสนใจ 

๑.  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับ 
 เด็ก เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กใน
ท้องถิ่น 
๓.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี   
คุณค่าตามความสนใจ 
 

๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 

วรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 

๒. รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลง 

กล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความ      

ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 
๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ระบุข้อคิดจากนิทาน
พ้ืนบ้าน หรือนิทานคติธรรม 
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือ
น าไปใช้ ในชีวิตจริง 
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน 
๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 
 

๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ 
วรรณกรรมที่อ่าน 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจาก 
การอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม 
๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

๑. แสดงความคิดเห็นจาก 
วรรณคดี  หรือวรรณกรรมที่อ่าน 
 ๒. เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่น 
ตนเอง  และนิทานพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่นอ่ืน 
 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่อ่านและน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              
๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความ 
   สั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  ค า  
  และข้อความที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานคือค า 
  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่า   600  ค า    
  รวมทั้งค าท่ีใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  อ่ืน  ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มี                              
  รูปวรรณยุกต์ 
- ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง  
  ตามมาตรา 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 
 
 

- ค าภาษาถ่ิน 
- ชื่อผลไม้ 10 ค า 
- บักทัน (พุทรา) 
- บักม่ี (ขนุน) 
- บักสีดา (ฝรั่ง) 
- บักโม (แตงโม)  
- บักนัด (สับปะรด) 
- บักเขียบ (น้อยหน่า) 
- บักฮุง (มะละกอ) 
- บักต้อง (กระท้อน) 
- บักม่วง (มะม่วง) 
- บักขาม (มะขาม) 
 

 
 
 



๑๒ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.1/2 
 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.1/3 
ท 1.1  ป.1/4 
ท 1.1  ป.1/5 
 
 
 
 
 

๒. บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
3. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน  
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ   
      การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน  
 

-ชื่ออวัยวะภายนอกจ านวน 10 ค า ได้แก่ 
-หัว (ศีรษะ) 
-ดั้ง (จมูก) 
-ดาก (ก้น) 
-บีแข้ง (น่อง) 
-ตุมม่อง (ตาตุ่ม) 
-แอว (เอว) 
-ประวัติเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.1/6 
 
 
 
ท 1.1  ป.1/7 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.1/8 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ  อย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 

 
 
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย   
    หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
๘. มีมารยาท ในการอ่าน 
 
 
 
 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม 
      กับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน   
 การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

ประกอบด้วย 
    - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นใน 
      ชีวิตประจ าวัน 
    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและ 
      แสดงอันตราย 
 มารยาทในการอ่าน  เช่น 
    - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
    - ไม่ท าลายหนังสือ 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ     
                       และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 2.1  ป.1/1 
 
ท 2.1  ป.1/2 
 
 
 
 
ท 2.1  ป.1/3 

1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
       
๒.เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  
 
 
 
 
๓.มีมารยาทในการเขียน 
 
 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม  
   รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 การเขียนสื่อสาร 

- ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- ค าพ้ืนฐานในบทเรียน   

 - ค าคล้องจอง   
    - ประโยคง่ายๆ 
 มารยาทในการเขียน เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 

    - ใชภ้าษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่  
      และบุคคล 
 
 

 

 
 

 



๑๕ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                      สร้างสรรค์ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.1/1 
ท 3.1  ป.1/2 
 
 
ท 3.1  ป.1/3 
 
 
 
 
ท 3.1  ป.1/4 

๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 

2. ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งเป็น

ความรู้และความบันเทิง 

3. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 

    จากเรื่องที่ฟังและดู 

 

 

๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ   

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น

ความรู้และความบันเทิง เช่น 
    - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 

- นิทาน  
- การ์ตูน 

    - เรื่องขบขัน       

  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
   - การแนะน าตนเอง 
   - การขอความช่วยเหลือ 

   - การกล่าวค าขอบคุณ 

   - การกล่าวค าขอโทษ 

 

 



๑๖ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                      สร้างสรรค์ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.1/5 ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

 มารยาทในการฟัง เช่น 
    - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 

- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่ม 
  ไปรับประทานขณะที่ฟัง 

    - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
   - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง 
 มารยาทในการดู เช่น 

- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ

ของผู้อ่ืน  
  มารยาทในการพูด เช่น    

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก าลังพูด 

 

 



๑๗ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย                
มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และ 
                        รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    
                   

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.1/1 
 
 
ท 4.1  ป.1/2 
 
 
 
 
 
ท 4.1  ป.1/3 
ท 4.1  ป.1/4 

๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์    
    และเลขไทย 
 
๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
 
 
 
 
 
3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  
4. ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  
 
 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 
 
 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่าน 
   เป็นค า 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
   ตามมาตรา 
 การผันค า 

 ความหมายของค า 

 การแต่งประโยค 

 ค าคล้องจอง 

 
 
 
- ชื่ออวัยวะในร่างกาย 30 ค า 
- หัว (ศีรษะ) 
- ดัง (จมูก) 

                                   
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 5.1  ป.1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท 5.1  ป.1/2 
 
 

1.บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง  
   วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
2. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท

ร้อยกรองตามความสนใจ 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง 
   ส าหรับเด็ก เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ  
- ปริศนาค าทาย 
- บทร้องเล่น 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน    

 บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.2/1 
 
ท 1.1  ป.2/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  . 
    และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของค าและข้อความ        
    ที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย  
  ขอค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย    
  กรองง่าย ๆ ที่ ประกอด้วยค าพ้ืนฐานเพิ่มเติม 
  จาก ป.1 ไม่น้อยกว่า   800  ค า  รวมทั้งค า 
  ที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   
  ประกอบด้วย 
  - ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์                       
  - ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและ ไม่ตรง  
    ตามมาตรา 
  - ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
  - ค าท่ีมีอักษรน า 
  - ค าท่ีมีตัวการันต์ 
  - ค าท่ีมี รร 
  - ค าท่ีมีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง 
 
 

- ค าภาษาถ่ิน 
- ชื่อผลไม้ 10 ค า 
- บักทัน (พุทรา) 
- บักม่ี (ขนุน) 
- บักสีดา (ฝรั่ง) 
- บักโม (แตงโม)  
- บักนัด (สับปะรด) 
- บักเขียบ (น้อยหน่า) 
- บักฮุง (มะละกอ) 
- บักต้อง (กระท้อน) 
- บักม่วง (มะม่วง) 
- บักขาม (มะขาม) 
 

 



๒๐ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.2/3 
 
ท 1.1  ป.2/4 
 
ท 1.1  ป.2/5 
 
 
 
 
 

3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน 

4. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

5. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เรื่องเล่าสั้นๆ 
    - บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ  
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระ 
      การเรียนรู้อ่ืน  
     -ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
 
 

-ชื่ออวัยวะภายนอกจ านวน 10 ค า ได้แก่ 
-หัว (ศีรษะ) 
-ดัง (จมูก) 
-ดาก (ก้น) 
-บีแข้ง (น่อง) 
-ตุมม่อง (ตาตุ่ม) 
-แอว (เอว) 
-ประวัติเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.2/6 
 
 
 
ท 1.1  ป.2/7 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.2/8 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ  อย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 

 
 
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม

ค าสั่งหรือข้อแนะน า 
 
 
 
๘. มีมารยาท ในการอ่าน 
 
 
 
 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
   - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม 
     กับวัย 
   - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน   
 การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และ

ปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
    - การใช้สถานที่สาธารณะ 
    - ค าแนะน าการใช้เครื่องใช้ที่จ าเป็น 
      ในบ้านและในโรงเรียน 

 มารยาทในการอ่าน  เช่น 
    - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
    - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
    - ไม่ท าลายหนังสือ 
     - ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่าน 
      ขณะที่ผู้อื่นก าลังอ่านอยู่ 

 
 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ

และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 2.1  ป.2/1 
 
ท 2.1  ป.2/2 
ท 2.1  ป.2/3 
ท 2.1  ป.2/4 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
       
๒. เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
3. เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ 
4. มีมารยาทในการเขียน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม  
   รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ 
 การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ 
 มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 

และบุคคล 
    - ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท าให้ผู้อ่ืน  
      เสียหาย  

 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                      สร้างสรรค์ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.2/1 
 
ท 3.1  ป.2/2 
 
 
ท 3.1  ป.2/3 
ท 3.1  ป.2/4 
 
ท 3.1  ป.2/5 
 
 
ท 3.1  ป.2/6 
 

๑. ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อนและ      

ปฏิบัติตาม 

2. เล่าเรื่อที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และ 

    ความบันเทิง 

3. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 

๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง

และดู 

5. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก

เรื่องที่ฟังและดู 

6. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่ง 

   ที่ซับซ้อน   

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น

ความรู้และความบันเทิง เช่น 
    - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 

- นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก 

    - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

    - เพลง 

      การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
   - การแนะน าตนเอง 
   - การขอความช่วยเหลือ 
   - การกล่าวค าขอบคุณ 
   - การกล่าวค าขอโทษ 
   - การพูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ  
   - การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

 



๒๔ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                      สร้างสรรค์ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.2/7 7. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

 มารยาทในการฟัง เช่น 
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 

- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟัง 

- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง 
  มารยาทในการดู เช่น    

- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ

ของผู้อ่ืน 
  มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก าลังพูด 
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย

หรือ เสียหาย 

 



๒๕ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย                
มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และ 
                        รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ     
                  

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.2/1 
 
 
ท 4.1  ป.2/2 
 
 
 
 
 
 

๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์    
    และเลขไทย 
 
๒. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
 
 
 
 
 
 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 เลขไทย 
 
 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่าน 
   เป็นค า 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไม่ตรง 
   ตามมาตรา 
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 

 ค าท่ีมีตัวการันต์ 

 ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 

 ค าท่ีมีอักษรน า 
 ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกัน 
 ค าท่ีมี รร 
 ความหมายของค า 

 

 
 
 
- ชื่ออวัยวะในร่างกาย เช่น 
- หัว (ศีรษะ) 
- ด้ัง (จมูก) 

                                   
 



๒๖ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย                
มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และ 
                        รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ      
                 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.2/3 
 
ท 4.1  ป.2/4 
ท 4.1  ป.2/5 
 
 

3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนา  
    ของการสื่อสาร 
4. บอกลักษณะค าคล้องจอง 
5.เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

 การแต่งประโยค 
 การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ  
 ค าคล้องจอง 
 ภาษามาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

 
 
 
- ค าภาษาถิ่น 
- หมวดเครื่องใช้ 50 ค า น ามาแต่งประโยค 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 

                              
สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 5.1  ป.2/1 
 
 
 
 
 
 
 
ท 5.1  ป.2/2 
 
 
ท 5.1  ป.2/3 
 
 
 

1. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง  
    วรรณกรรมส าหรับเด็กเพ่ือน าไปใช้ใน    
    ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
2. ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 
 
3. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ 

    บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับ   
   เด็ก เช่น 

- นิทาน 
- เรื่องสั้นง่าย ๆ  
- ปริศนาค าทาย 
- บทอาขยาน 
- บทร้อยกรอง 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน   

 บทร้องเล่นที่มีคุณค่า 

    - บทร้องเล่นในท้องถิ่น 
- บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย  

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

- บทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
- บทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น 
- บทร้องเล่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 



๒๘ 
 

 
 

 
ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๑.๑  ป.๓/๑ 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๒ 
 
 
 
 

๑. อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และ
บทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
๒. อธิบายความหมายของค าและข้อความที่
อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย
ของค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานเพิ่ม
จาก  ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ค า  รวมทั้งค า
ที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมี รร 
- ค าท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง 
- ค าพ้อง 

- ค าพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค าท่ีใช้ ฑ ฤ ฤๅ 
 

- ค าทวย (ปริศนาค าทาย) 



๒๙ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๑.๑  ป.๓/๓ 
 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๔ 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๕ 
 
 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๖ 
 
 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๗ 
 

๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล

เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

๔. ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์

จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ                 
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 
 
 
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง
หรือข้อแนะน า 
 

  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น   

- เรื่องเล่าสั้นๆ 

- บทเพลงและบทร้อยกรอง 

- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันใน

ท้องถิ่นและชุมชน 

  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม   
กับวัย 
   - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 
  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม 

ค าสั่งหรือข้อแนะน า 

- ค าแนะน าต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
    - ประกาศ ป้ายโฆษณา และค าขวัญ 
 

 

 
 



๓๐ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๑.๑  ป.๓/๘ 
 
 
ท ๑.๑  ป.๓/๙ 
 

๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ 
 
๙. มีมารยาทในการอ่าน 

  การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ

แผนภูมิ  

  มารยาทในการอ่าน  เช่น 

- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 

- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 

- ไม่ท าลายหนังสือ 
-  ไม่ควรแย่ ง อ่านหรือชะโงกหน้า ไป อ่าน     
ขณะที่ผู้อื่นก าลังอ่าน 
 

 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                   
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๒.๑  ป.๓/๑ 
 
ท ๒.๑  ป.๓/๒ 
 
ท ๒.๑  ป.๓/๓ 
ท ๒.๑  ป.๓/๔ 
ท ๒.๑  ป.๓/๕ 
 
ท ๒.๑  ป.๓/๖ 
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได้อย่าง
ชัดเจน 
๓. เขียนบันทึกประจ าวัน 
๔. เขียนจดหมายลาครู 
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
๖. มีมารยาทในการเขียน 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 
 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 
 การเขียนบันทึกประจ าวัน 
 การเขียนจดหมายลาครู 
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ 
และหัวข้อที่ก าหนด 
 มารยาทในการเขียน  เช่น 

- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ 

และบุคคล 
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย 

 

 
 



๓๒ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ   

และสร้างสรรค ์
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๓.๑  ป.๓/๑ 
 
ท ๓.๑  ป.๓/๒ 
ท ๓.๑  ป.๓/๓ 
 
ท ๓.๑  ป.๓/๔ 
 
 
ท ๓.๑  ป.๓/๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่
เป็นความรู้และความบันเทิง 

๒. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
๓. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

และดู 
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง เช่น 
- เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก        
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
- รายการส าหรับเด็ก  
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

- เพลง 
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 

- การแนะน าตนเอง 
- การแนะน าสถานที่ในโรงเรียนและใน

ชุมชน 
- การแนะน า/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในด้านต่าง ๆ เช่น  การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย         

- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
- การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดขอร้อง 
การพูดทักทาย   การกล่าวขอบคุณและขอโทษ 
การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม           

 



๓๓ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค ์
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ท ๓.๑  ป.๓/๖ 
 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 
 

  มารยาทในการฟัง เช่น 
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 
- ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
- ไม่ควรน าอาหารหรือเครื่องดื่มไป

รับประทานขณะที่ฟัง 
- ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา 

หาว  
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  

  มารยาทในการดู เช่น 
- ตั้งใจด ู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวน

สมาธิของผู้อ่ืน  
  มารยาทในการพูด เช่น 

- ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนก าลังพูด 

- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย      

 



๓๔ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา 
                         ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๔.๑ ป.๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๓/๒ 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๓/๓ 

๑. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
 
 
๓. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า 
 

 การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็น
ค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา 
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ า 
 ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
 ค าท่ีมีอักษรน า 
 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 
 ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
 ค าท่ีใช้ บัน บรร 
 ค าท่ีใช้ รร 
 ค าท่ีมีตัวการันต์ 
 ความหมายของค า 
 ชนิดของค า ได้แก่ 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 

- ค ากริยา 
 การใช้พจนานุกรม 

 



๓๕ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา 
                         ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๔.๑ ป.๓/๔ 
 
 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๓/๕ 
 
ท ๔.๑ ป.๓/๖ 

๔. แต่งประโยคง่ายๆ 
 
 
 
 
 
๕. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ 
 
๖. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

 การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ 
- ประโยคบอกเล่า 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคค าถาม 
- ประโยคขอร้อง 
- ประโยคค าสั่ง 
 ค าคล้องจอง 
 ค าขวัญ 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๕.๑  ป.3/๑  
 
 
ท ๕.๑  ป.3/๒ 
 
ท ๕.๑  ป.3/๓ 
 
 
 
 
ท ๕.๑  ป.3/๔ 
 
 
 

๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒. รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เพ่ือ

ปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  ที่อ่าน 
 
 
 
 
๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 
 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน 

- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 

- เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาค าทาย 

- บทร้อยกรอง 

- เพลงพื้นบ้าน 

- เพลงกล่อมเด็ก     
    - วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ      
ตามความสนใจ 
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 
 
 
 

- เพลงพ้ืนบ้าน 
- เพลงกล่อมเด็ก 
- ค าทวย  (ปริศนาค าทาย) 

 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๑.๑ ป.๔/๑ 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๓ 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๔ 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้อง 

๒.อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ส านวนจากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบ

ค าถามจากเรื่องที่อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               

จากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มีส านวนเป็นค าพังเพย  สุภาษิต 

ปริศนาค าทาย  และเครื่องหมายวรรค
ตอน 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

- เรื่องสั้น ๆ 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 

- นิทาน  ชาดก 

 



๓๘ 
 

 
 

 
สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑    ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๑.๑ ป.๔/๕ 
 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๖ 
 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๗ 
 
 
 
ท ๑.๑ ป.๔/๘ 
 

๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ

เหตุผลประกอบ 

๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่าง

สม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อ่าน 

๘. มีมารยาทในการอ่าน 
 

- บทความ 

- บทโฆษณา  
    - งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
    - สารคดีและบันเทิงคดี 
 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
   - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 
 
 มารยาทในการอ่าน 
 

 

 
 

 

 



๓๙ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ      
              

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๒.๑ ป.๔/๑ 
 
ท ๒.๑ ป.๔/๒ 
 
 
 
ท ๒.๑ ป.๔/๓ 
 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
 
 
ท ๒.๑ ป.๔/๕ 
ท ๒.๑ ป.๔/๖ 
 
ท ๒.๑ ป.๔/๗ 
ท ๒.๑ ป.๔/๘ 
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด        
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสม 

 
 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ  

 
 

๕. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า    
๗. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๘. มีมารยาทในการเขียน 
 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 การเขียนสื่อสาร เช่น 

- ค าขวัญ 
  - ค าแนะน า   
 
 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

ความคิดไปพัฒนางานเขียน  
 การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน  
ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ จดหมาย    
ค าสอน       
 การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
 การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า    
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
มารยาทในการเขียน 

 

 
 



๔๐ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค ์
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๓.๑  ป.๔/๑ 
 
ท ๓.๑  ป.๔/๒ 
 
ท ๓.๑  ป.๔/๓ 
 
ท ๓.๑  ป.๔/๔ 
 
 
 
 
 
 
 
ท ๓.๑  ป.๔/๕ 
 
 
 
ท ๓.๑  ป.๔/๖ 

๑. จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที 

ฟังและดู 

๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู 

๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น               

และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก
เรื่องท่ีฟังและดู 
 
 
 
 
 
 
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟัง การดู  และการสนทนา 
 
 
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 การจ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีฟังและดู  ในชีวิตประจ าวัน 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ 

ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู  จากสื่อต่าง ๆ 

เช่น    

- เรื่องเล่า    

- บทความสั้นๆ    

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- โฆษณา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์   
 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 



๔๑ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษา 
                          ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ     

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๔.๑  ป.๔/๑ 
 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๔/๒ 
 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๔/๓ 
ท ๔.๑ ป.๔/๔ 
 
 
 
ท ๔.๑ ป.๔/๕ 
ท ๔.๑ ป.๔/๖ 
ท ๔.๑ ป.๔/๗ 
 
 

๑. สะกดค าและบอกความหมายของค า 
ในบริบทต่าง ๆ 
 
 
 
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
 
 
 
๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า 
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
 
 
 
๕. แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ 
 
๖. บอกความหมายของส านวน 
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษา
ถิ่นได้ 

 ค าในแม่ ก กา   
 มาตราตัวสะกด 
 การผันอักษร 
 ค าเป็นค าตาย 
 ค าพ้อง 
 ชนิดของค า ได้แก่ 

- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   

     - ค าวิเศษณ์ 
 การใช้พจนานุกรม 
 ประโยคสามัญ 
    - สว่นประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 
 กลอนสี่ 
 ค าขวัญ 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรภัญญะ 
- ผญา 
 
 



๔๒ 
 

 
 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๕.๑ ป.๔/๑ 
 
ท ๕.๑ ป.๔/๒ 
 
 
 
ท ๕.๑ ป.๔/๓ 
 
ท ๕.๑ ป.๔/๔ 

๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติ
ธรรม 

๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
 
 
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน 
   
๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 

   - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
ตามความสนใจ 
 เพลงพื้นบ้าน 
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

- นิทานเรื่องขูลูนางอ้ัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.5/๑ 
 
ท 1.1  ป.5/๒ 
 
 
ท 1.1  ป.5/๓ 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.5/๔ 
 
 
ท 1.1  ป.5/๕ 
 
 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยคและ

ข้อความที่เป็นการบรรยาย และการ
พรรณนา 

๓. อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่าน 
อย่างหลากหลาย 
 
 
 
 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง 
ที่อ่าน 
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้  ในการด าเนินชีวิต 
 
 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่
ประกอบด้วย    
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 
- ข้อความที่มีความหมายโดยนัย 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น   

- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

   - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

- ค าคล้องจองภาษาถิ่น 
  บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง 



๔๔ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.5/๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป. ๕/๗ 
 
 
 
 
ท ๑.๑ ป. ๕/๘ 

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่าง 
สม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เรื่องท่ีอ่าน 
 
 
 
๘. มีมารยาทในการอ่าน 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม เช่น 
- การใช้พจนานุกรม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- การอ่านฉลากยา 
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับนักเรียน 
    - ข่าวสารทางราชการ 
 
 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
   - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม 
กับวัย 
   - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 
 
 มารยาทในการอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เรื่องสั้นเกี่ยวกับท้องถิ่นต านานเมืองกาฬสินธุ์ 
-นิทานพ้ืนบ้าน ผาแดงนางไอ่ 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ

และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 2.1  ป.5/๑ 
 
 
ท ๒.๑ ป.5/๒ 
 
 
 
ท ๒.๑ ป.5/๓ 
 
ท ๒.๑ ป.5/๔ 
 
 
 
ท ๒.๑ ป.5/๕ 
ท ๒.๑ ป.5/๖ 
 
 

1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่ง  
   บรรทัด 
       
๒.เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ

เหมาะสม 
 
 
๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ

ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
๔.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
๕.เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
๖.เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ 
   ตรงตามเจตนา 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
 
 การเขียนสื่อสาร เช่น  

- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 

   - ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน 
 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  
   ความคิดไปพัฒนางานเขียน 
 การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน   
ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ  แจ้งความ  
แถลงการณ์ จดหมาย ค าสอน โอวาท            
ค าปราศรัย   
 การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
 การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
 
 

 



๔๖ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ     
                      และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท ๒.๑ ป.5/๗ 
 
 
 
ท ๒.๑ ป.5/๘ 
ท ๒.๑ ป.5/๙ 
 

๗. กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
 
 
 
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๙. มีมารยาทในการเขียน 
 

 การกรอกแบบรายการ 
   -ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
   -ธนาณัติ 
   -แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 มารยาทในการเขียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดอูย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและ 
                      สร้างสรรค์ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.5/๑ 
 
 
ท 3.1  ป.5/๒ 
 
ท 3.1  ป.5/๓ 
 
 
 
 
 
 
ท 3.1  ป.5/๔ 
 
 
 
ท 3.1  ป.5/๕ 
 

๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และ

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

2. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก

เรื่องท่ีฟังและดู 

3.วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู

อย่างมีเหตุผล 

 

 

 

 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า

จากการฟัง การดู  และการสนทนา 

 

๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ 

ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่าง ๆ 

เช่น   

- เรื่องเล่า   

- บทความ   

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  

- โฆษณา   

- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง

และดูในชีวิตประจ าวัน 
 การรายงาน เช่น 
   - การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   - การพูดล าดับเหตุการณ์ 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

 



๔๘ 
 

 
 

                            
สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย                
มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และ 
                        รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ     
                  

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.5/๑ 
 
 
 
ท 4.1  ป.5/๒ 
 
ท 4.1  ป.5/๓ 
 
ท 4.1  ป.5/๔ 
ท 4.1  ป.5/๕ 
ท 4.1  ป.5/๖ 
ท 4.1  ป.5/๗ 

1.ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
 
 
2.จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 
 
๓.เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น 
 
4.ใช้ค าราชาศัพท์ 
5.บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
6.แต่งบทร้อยกรอง 
7.ใช้ส านวนได้ถูกต้อง 
 

 ชนิดของค า ได้แก่ 
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 

 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
 ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ภาษาถ่ิน. 
 ค าราชาศัพท์ 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 กาพย์ยานี ๑๑ 

 ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 

                                   
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 

สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 5.1  ป.5/๑ 
ท 5.1  ป.5/๒ 
 
 
ท 5.1  ป.5/๓ 
 
ท 5.1  ป.5/๔ 
 
            

๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดี

และวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิต
จริง 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 

๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบท

ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ   

      ตามความสนใจ  
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

 

 
-โครงงานภาษาถิ่น 
-นิทานพ้ืนบ้าน/ผาแดงนางไอ่ 
-นิทานคติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.6/๑ 
 
ท 1.1  ป.6/๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.6/๓ 
 
ท 1.1  ป.6/๔ 

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
ได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยคและ

ข้อความที่เป็นโวหาร 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่าน   
    อย่างหลากหลาย 
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง      

ที่อ่าน 
 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมาย
ของบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง 
ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น      

- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
- บทความ 

 



๕๑ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.6/๕ 
 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.6/๖ 
 
 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.6/๗ 
 

5. อธิบายกาน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่ 
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า  
และปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
๗. อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่าน
แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
 

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

 การอ่านเร็ว 
 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 

ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม  
- การใช้พจนานุกรม 
- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และ  
  การใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและ  
  ท้องถิ่น 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ  
   และกราฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๒ 
 

 
 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
                           ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 1.1  ป.6/๘ 
 
 
 
 
ท 1.1  ป.6/๙ 

๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบาย 
    คุณค่าท่ีได้รับ 
 
 
 
9. มีมารยาทในการอ่าน 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม 
   กับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนด     
  ร่วมกัน  

 มารยาทในการอ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑   ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ  
                       และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 2.1  ป.6/๑ 
 
 
 
ท 2.1  ป.6/๒ 
 
 
 
ท 2.1  ป.6/๓ 
 
ท 2.1  ป.6/๔ 
ท 2.1  ป.6/๕ 
 

1.คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และ 
   ครึ่งบรรทัด 
 
 
๒.เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ  
    เหมาะสม 
 
 
๓.เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  
    ความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  
4.เขียนเรียงความ 
5.เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน         

 
 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ          

   ครึ่งบรรทัดตามการเขียนตัวอักษรไทย 

 การเขียนสื่อสาร เช่น 

- ค าขวัญ 

- ค าอวยพร 

    - ประกาศ 

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  

   ความคิด 

 การเขียนเรียงความ 

 การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ 

แจ้งความ แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน 

โอวาทค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 

ระเบียบ ค าสั่ง    

 



๕๔ 
 

 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ    
                       และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 2.1  ป.6/๖ 
 
 
 
 
 
 
ท 2.1  ป.6/๗ 
 
 
 
 
ท 2.1  ป.6/๘ 
 
ท 2.1  ป.6/๙ 

๖. เขียนจดหมายส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
7. กรอกแบบรายการต่าง ๆ  
 
 
 
 
8. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
 
9.มีมารยาทในการเขียน 

 การเขียนจดหมายส่วนตัว  

   - จดหมายขอโทษ 

   - จดหมายแสดงความขอบคุณ 

   - จดหมายแสดงความเห็นใจ 

   - จดหมายแสดงความยินดี 

 การกรอกแบบรายการ 

- แบบค าร้องต่าง ๆ  

- ใบสมัครศึกษาต่อ 

    - แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์ 

 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและ

สร้างสรรค ์

 มารยาทในการเขียน 

 

 
 



๕๕ 
 

 
 

สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงัและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ 
                             และสร้างสรรค์                                       
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 3.1  ป.6/๑ 
 
ท 3.1  ป.6/๒ 
 
 
 
ท 3.1  ป.6/๓ 
 
ท 3.1  ป.6/๔ 
 
 
ท 3.1  ป.6/๕ 
 
 
 
ท 3.1  ป.6/๖ 

๑. พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์
ของเรื่องที่ฟังและดู 

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล    
    จากเรื่องที่ฟังและดู 
 
 
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู  
    สื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  
    จากการฟัง การดู  และการสนทนา 
 
5. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 
 
 
 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจใน
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง 
ๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและ  
   ดูสื่อโฆษณา 
 การรายงาน เช่น 

- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    - การพูดล าดับเหตุการณ์ 
 การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น 

- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่าง ๆ 

    - การโต้วาที       
 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 

 
                                   

 



๕๖ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา  
                     และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ     
                  

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.6/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท 4.1  ป.6/๒ 
 
 
 
ท 4.1  ป.6/๓ 

1.วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
 

 

 

 

 

    

๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 
 
๓. รวบรวมและบอกความหมายของค า

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 

 ชนิดของค า 
    - ค านาม 
    - ค าสรรพนาม 
    - ค ากริยา 

    - ค าวิเศษณ์ 

    - ค าบุพบท 

    - ค าเชื่อม 

    - ค าอุทาน        

 ค าราชาศัพท์ 
 ระดับภาษา 

 ภาษาถ่ิน 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

                                   
 



๕๗ 
 

 
 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา  
                     และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   
                    

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 4.1  ป.6/๔ 
 
 
 
 
ท 4.1  ป.6/๕ 
ท 4.1  ป.6/๖ 
 

๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 
 
 
 
๕. แต่งบทร้อยกรอง 
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค า
พังเพย และสุภาษิต 

 กลุ่มค าหรือวลี 

 ประโยคสามัญ 

 ประโยครวม 

 ประโยคซ้อน 

 กลอนสุภาพ 

 ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
 

 
สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ท 5.1  ป.6/๑ 
 
ท 5.1  ป.6/๒ 
 
ท 5.1  ป.6/๓ 
 
 
ท 5.1  ป.6/๔ 

๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน 

๒. เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรม

ที่อ่านและน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง     

๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด         

และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ          

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและ 
  ท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบ้าน 

    - วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ

ตามความสนใจ  
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
    - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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ส่วนที่  ๒ 
โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้นโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยได้ก าหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ชื่อวิชา และโครงสร้างรายวิช า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ไว้ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   
ระดับชั้นประถมศกึษา ปีการศึกษา 256๕ 

 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร์ 

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมนักเรียน       
    - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
    - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 

 สาระ IS3 
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศกึษา 4-6 ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร์ 

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 40 - 
โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - - - 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 - - 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
 สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 160 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์  

40 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าทีพ่ลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ1120๒ ภาษาจีน 1 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 1  40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 
IS1 และ  IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท12101 ภาษาไทย 160 
* ค12101 คณิตศาสตร์  200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 40 
อ12201 English For Communication 2 40 
จ1220๒  ภาษาจีน 2 40 
ส12202  การป้องกันการทุจริต 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 2  40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 160 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
* ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าทีพ่ลเมือง 3 40 
อ13201 English For Communication 3 40 
จ1320๒ ภาษาจีน 3 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 3 40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าทีพ่ลเมือง 4 40 
อ14201 English For Communication 4 40 
จ1420๒ ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 4 40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 120 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าทีพ่ลเมือง 5 40 
อ15201 English For Communication 5 40 
จ1520๒ ภาษาจีน 5 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 5 40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสยั     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๕ 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 120 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการด าเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าทีพ่ลเมือง 6 40 
I16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) 40 
จ1620๒ ภาษาจีน 6 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
 กิจกรรมแนะแนว 40 

 กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 6 40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 

 
 
 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 
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โครงสร้างหลักสตูรชั้นป ี
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
วิชาภาษาไทย ๑ รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑   ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
วิชาภาษาไทย ๒ รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑  ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
วิชาภาษาไทย ๓ รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑     ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๖๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
วิชาภาษาไทย ๔ รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑     ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
วิชาภาษาไทย ๕ รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑     ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
วิชาภาษาไทย ๖ รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑     ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา ภาษาไทย        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
เวลา 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

1 อา อี อู ดู  ใบโบก  
ใบบัว 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕,   
ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.1/1,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4 ,ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑ ป.๑/๑ , ป.
1/2 
 ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
2. การอ่านเนื้อเรื่องใบโบก ใบบัว 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านเพิ่มเติมความรู้ 
๕. การอ่านสะกดค าสระ อา อู อี 
๖. อ่านคล่อง ร้องเล่นโยกมา โยกไป 
๗. กิจกรรมลองคิด  ลองท า 
๘. ปริศนาค าทาย 
๙. การอ่านและเขียนพยัญชนะ ก   
    จ ด ต บ ป อ ข ห ง ม 
 

๑๑ ๔ 

2 ภูผาพารู้จักเลขไทย ท ๑.๑ ป.๑/๑,  ป.
1/2, 
ป.1/3, ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑ ,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.1/1,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕ 
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านเนื้อเรื่องภูผา 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านเพ่ิมเติมความรู้ 
๕. การอ่านพยัญชนะ 
๖. การอ่านเลขไทย ๑ - ๕ 
๗. การอ่านแจกลูก สะกดค าสระ

อา อู อี 
๘. อ่านคล่องร้องเล่นเพ่ือนภูผา 
๙. ร้องเล่น เต้นระบ าช้างป่าน่ารัก 
๑๐. ฝึกเขียนเลขไทย ๑ - ๕ 
๑๑. การเขียนสะกดค าสระอา อู 

อี 
๑๒. การอ่านและเขียนพยัญชนะ 

ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ข ผ ส ห 
ง พ ภ ม ร ล  

 
 
 

๑๑ ๔ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
เวลา 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

3  เอ แอ เพ่ือนกัน ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.1/1,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕ 
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านเพ่ือนกัน 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ ข ฉ ถ ผ ส ห 

ง ช พ ภ ม ร ล ว 
๕. การอ่านเลขไทย ๖ - ๑๐ 
๖. การอ่านสะกดค าสระ เอ แอ 
๗. อ่านคล่องร้องเล่น เพ่ือนลูกช้าง 
๘. ชวนฟัง  ชวนร้องระบ าเสียงสัตว์ 
๙. ฝึกเขียนคัดพยัญชนะ สระ เลข

ไทยและค าอ่าน 
๑๐. การเขียนค าที่อ่านแจกลูก ที่

อ่านสะกดค า และท่ีฝึกอ่านใน
อธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๑๑ ๔ 

4 โอ ไอ ใอ ไปตามหา 
เจ้าเนื้ออ่อน 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.1/1,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4 ,ป.๑/๕ 
 ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2 
 ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านตามหา 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระ 
๕. การอ่านเลขไทย 
๖. การอ่านสะกดค าสระโอ ไอ ใอ 
๗. อ่านคล่องร้องเล่นโป๊กเป๊ก 
๘. ฝึกเขียนคัดพยัญชนะ สระ เลข

ไทยและค าอ่าน 
๙. การเขียนค าที่อ่านแจกลูก ที่อ่าน

สะกดค า และท่ีฝึกอ่านในอธิบาย
เพ่ิมเติมความรู้ 

๑๐. เพลงกล่อมเด็ก 
๑๑. บทร้อง “เจ้าเนื้อละมุน” 
๑๒. บทร้อง “ เจ้าเนื้ออ่อน 
๑๓. ภาษาท่าทาง 

 

๑๕ ๖ 
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โครงสร้างรายวิชา 
    รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
    รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

5 ไปโรงเรียน มาเล่น
กันไหม 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.1/1,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4 ,ป.๑/๕ 
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.๑/๓ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านไปโรงเรียน 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระ 
๕. รูปและเสียงวรรณยุกต์ 
๖. การอ่านแจกลูกสระอา อี อือ 

อู เอ แอ โอ ไอ ใอ 
๗. อ่านคล่องร้องเล่นลากันไป

โรงเรียน 
๘. การอ่านแจกลูก อ่านสะกดค า 

และท่ีฝึกอ่านในอธิบาย
เพ่ิมเติมความรู้ 

๙. ฝึกเขียนคัดพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ 

๑๐. การเขียนค าที่อ่านแจกลูก   
ที่อ่านสะกดค า และท่ีฝึกอ่าน
ในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๑๑. เพลง กุก๊  กุ๊ก ไก่ 
๑๒. เพลง “ แม่ งู เอ๋ย” 
๑๓. การเล่น “ แม่ งู เอ๋ย” 
๑๔. บทร้องประกอบการเล่น 
๑๕. เพลงร้องเล่น “ โยกย้าย” 
๑๖. เรียงค าเป็นประโยค 
๑๗. การคัดลายมือ 
๑๘. การแต่งประโยค 

๑๖ 6 

6 เอีย อัว   ทั่ว
โรงเรียนลูกช้าง 
 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6,ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,      
ป.๑/๓  
 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านโรงเรียน

ลูกช้าง 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระอัว 

เอีย อ่านวรรณยุกต์ 

๑5 
 

๖ 
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โครงสร้างรายวิชา 
   รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
   รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                                 เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

  ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕  
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,      
ป.1/3,ป.๑/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

๕. การอ่านสะกดค า 
๖. อ่านคล่องร้องเล่นฝึกจูงหาง 
๗. การอ่านแจกลูก อ่านสะกด

ค า และท่ีฝึกอ่านในอธิบาย
เพ่ิมเติมความรู้ 

๘. ฝึกเขียนคัดพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ 

๙. การเขียนค าที่อ่านแจกลูก ที่
อ่านสะกดค า และท่ีฝึกอ่าน
ในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๑๐. การอ่านบทร้องเล่นของ     
      เธอของฉัน การท่อง  
      อาขยานและค าคล้องจอง 
๑๑. การแต่งประโยค 
๑๒. การพูดและการฟัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 สอบกลางปี 1 ๒๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
    รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
    รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

7 เพ่ือนรัก เพ่ือนเล่น 
เห็นฝนตกแดดออก 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,   
ป.1/3 ,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6,ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4, ป.๑/๕ 
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,      
ป.1/3,ป.๑/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านเพ่ือนรัก 

เพ่ือนเล่น 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระอะ อิ อึ 

อุ 
๕. การอ่านแจกลูก อ่านสะกดค า

สระอะ อิ อึ อุ 
๖. อ่านคล่องร้องเล่นช้างอาบน้ า 
๗. การอ่านแจกลูก อ่านสะกดค า 

และท่ีฝึกอ่านในอธิบาย
เพ่ิมเติมความรู้ 

๘. การอ่านค าคล้องจอง 
๙. ฝึกเขียนค าคล้องจองและ

ประโยค 
๑๐. การคัดค าที่อ่านแจกลูก ที่  

  อ่านสะกดค า และท่ีฝึกอ่าน  
  ในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๑๑. การท่องอาขยานฝนตก       
  แดดออก 

๑๒. การอ่านบทร้อยกรอง 

๑4 ๕ 

8 อ า เอา เอะ แอะ 
และการพูดเพราะ 
 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6, ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.๑/๓  
 
 
 
 
 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่าน บทอ่านพูดเพราะ 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระอ า เอา 

เอะ แอะ การอ่านวรรณยุกต์ 
๕. การอ่านแจกลูก สะกดค าสระ

อ า เอา เอะ แอะ 
๖. อ่านคล่องร้องเล่นช้างก็มีหัวใจ 

1๔ 
 

๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
    รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
    รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                                เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

   ๗. กิจกรรมชวนท า  ชวนคิด 
๘. การอ่านออกเสียง 
๙. การอ่านในใจ 
๑๐. ฝึกเขียนค าคล้องจองและ   

  ประโยค 
๑๑. การคัดค าที่อ่านแจกลูก ที่ 

  อ่านสะกดค าและที่ฝึกอ่าน 
  ในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

12. การอ่านบทร้องเล่นเรารัก 
      เมืองไทย  
13. การอ่านและการดูแลหนังสือ 

  

9 เกือบไป ตั้งไข่ล้มต้ม
ไข่กิน 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,    
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6, ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4, ป.๑/๕  
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป1/2,     
ป.1/3,ป.๑/๔ 

๑. รู้จักค า น าเรื่อง       
๒. การอ่านบทอ่านเกือบไป และ

การอ่านวิเคราะห์ค า 
๓. การอ่านพยัญชนะ สระโอะ 

เอาะ ออ เออะ เออ เอือ 
๔. การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง 
๕. อ่านคล่องร้องเล่นจ้องตากัน   
๖. ฝึกเขียนค าคล้องจองและ

ประโยค 
๗. การคัดค าที่อ่านแจกลูก ที่อ่าน

สะกดค า และท่ีฝึกอ่านใน
อธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๘. การอ่านเขียนบทร้องเล่น บท 
ร้อยกรอง 

๙. อ่านเขียนค าคล้องจอง 
๑๐. บทท่องอาขยานตั้งไข่ล้ม  

  ต้มไข่กิน 
๑๑. การอ่านบทการสนทนา  

  เล่าเรื่อง 
๑๒. ค าบอกรูปร่าง 

๑๔ ๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
     รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
     รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                        เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

10 เพ่ือนรู้ใจ  ให้แมว
เหมียว 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6,ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,     
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,     
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕  
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,    
ป.1/3,ป.๑/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่าน  บทอาน 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านพยัญชนะ สระ 
๕. การผันวรรณยุกต์อักษรสูง 
๖. การอ่านสะกดค า 
๗. อ่านคล่องร้องเล่นดินโป่ง 
๘. กิจกรรมชวนท า  ชวนคิด 
๙. ฝึกเขียนค าคล้องจองและ

ประโยค 
๑๐. ฝึกเขียนค าที่ผันวรรณยุกต์  

  มาตรา ก กา แม่กง แม่กน 
๑๑. การคัดค าที่อ่านสะกดค าใน  

  อธิบายเพิ่มเติมความรู้ 
๑๒. การอ่านบทร้องเล่น บทร้อย 

  กรอง  ค าคล้องจอง 
๑๓. การท่องอาขยานแมวเหมียว  
๑๔. ชวนกันประดิษฐ์หน้ากาก 

  แมวเหมียว 

๑3 ๕ 

11 ช้างน้อยน่ารัก รู้จัก
กระต่ายกับเต่า 

ท ๑.๑ ป.๑/๑, ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4 ,ป.๑/๕, 
ป.1/6,ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕  
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.๑/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านช้างน้อยน่ารัก 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านผันวรรณยุกต์อักษรต่ า 
๕. การอ่านสะกดค า 
๖. เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
๗. อ่านคล่องร้องเล่นอายจังอายจัง 
๘. กิจกรรมชวนท า  ชวนคิด   
๙. ฝึกคัดค าที่ผันวรรณยุกต์มาตรา

แม่กม แม่เกย แม่เกอว 
๑๐. การคัดค าที่อ่านสะกดค าใน 

  อธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

๑๔ ๖ 
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โครงสร้างรายวิชา 
      รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
      รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑                                                              เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 
หน่วย

ที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

เวลา  
 

น้ าหนัก  
คะแนน 
(100) 

   ๑๑. ฝึกเขียนค าคล้องจองและ   
  ประโยคในอธิบายเพ่ิมเติม    
  ความรู้ 

๑๒. การอ่านบทร้องเล่น บทร้อย   
  กรอง  ค าคล้องจอง 

๑๓. การอ่านออกเสียงนิทาน   
  กระต่ายกับเต่า 

๑๔. การแสดงบทบาทสมมุติ 
       การเล่าเรื่อง 
๑๕. ปริศนาค าทาย  

  

12 วันสงกรานต์มาผัน
วรรณยุกต์สูง กลาง 
ต่ า 

ท ๑.๑ ป.๑/๑,ป.1/2, 
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕, 
ป.1/6,ป.1/7,ป.1/8 
ท ๒.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.๑/๓  
ท ๓.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,
ป.1/3,ป.1/4,ป.๑/๕  
ท ๔.๑ ป.๑/๑,ป.1/2,      
ป.1/3,ป.๑/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑,ป.๑/๒ 

๑. รู้จักค า  น าเรื่อง 
๒. การอ่านบทอ่านวันสงกรานต์ 
๓. การอ่านวิเคราะห์ค า 
๔. การอ่านผันวรรณยุกต์ 
๕. การอ่านสะกดค า  
๖. อ่านคล่องร้องเล่นปีใหม่ไทย 
๗. กิจกรรมชวนท า  ชวนคิด 
๘. การอ่านทบทวน       
๙. การคัดค าที่อ่านสะกดค าใน

อธิบายเพิ่มเติมความรู้ 
๑๐. ฝึกเขียนค าที่มีรูปวรรณยุกต์  

  ค าท่ีมีตัวสะกดมาตราต่างๆ   
  ในอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 

 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๔ 

 สอบปลายปี 1 ๒๐ 
 คะแนนระหว่างปี ๑๕๘ ๖๐ 
 คะแนนสอบกลางปี 1 ๒๐ 
 คะแนนสอบปลายปี 1 ๒๐ 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน ๑๖๐ 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 อักษรไทยไขขาน ท 1.1 ป.2/1,ป.2/3, 
ป.2/๘ 
ท 2.1 ป.2/1,ป.2/4  
ท 3.1 ป.2/๓ 
ท 4.1 ป.2/๑,ป.2/2 
 

๑. การอ่านสะกดค า 
๒. การตั้งค าถามและตอบค าถาม  
    จากเรื่องที่อ่าน 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. การคัดลายมือ 
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟัง 
    และด ู
๗. พยัญชนะไทย และสระ 
๘. มาตราในภาษาไทย ๙ มาตรา 
๙. การผันวรรณยุกต์ 
 

12 5 

๒ 
 
 
 
 

ประสมค าหนูท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑. การประสมค า 
๒. การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๓. ค าคล้องจอง  
๔. มารยาทในการอ่าน 
๕. การเรียนสระ เอียะ  เอีย 
๖. มารยาทในการเขียน 
๗. มาตราภาษาไทยแม่ กม  กน  
กง 
๘. การแต่งประโยค 
๙. การอ่านบทร้อยกรอง  
    - บทอาขยาน กาด า 
    - บทดอกสร้อยนกขม้ินเหลือง   
      อ่อน  
    - นิทานอีสป กากับเหยือกน้ า 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๓ ตัวสะกดและค าควบ
กล้ า ร ล 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/8  
ท 2.1 ป.2/2,ป.2/4  
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/5, 
ป.2/7  
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2,
ป.2/3 
 

๑. การอ่านค าควบกล้ า 
๒. ประสมค า สระ เอือะ  เอือ 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. การเขียนค าและแต่งประโยค 
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. มาตราแม่ เกย กก  กบ  
๗. การพูดสนทนาโต้ตอบ 
๘. มารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

๑4 ๕ 

๔ สระ อือ สื่อหรรษา
และค าควบกล้ า ว  

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/5 
ท 2.1 ป.2/2 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/๕ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2 
ท 5.1 ป.2/1 

๑. การระบุใจความส าคัญจากเรื่อง 
    ที่อ่าน 
๒. การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. การเรียนสระ  อือ 
๕. ค าควบกล้ า  ว 
๖. การแต่งประโยค 
๗. ค าในมาตราแม่ กด  เกอว 
๘. เรียนรู้ค าเปรียบเทียบ 
๙. นิทานอีสป (ราชสีห์กับหนู) 

1๔ 
 

๕ 

๕ อักษรน าหรรษา 
พาสนุก 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๔ 
ท 2.1 ป.2/๓ 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/2 
ท 4.1 ป.2/๒,ป.2/๔, 
ป.2/๕ 
 

๑. การอ่านจับใจความ 
๒. การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. ค าคล้องจอง 
๕. การเขียนสระ อะ (มีตัวสะกด) 
๖. การเขียนอักษรน า (ห  น า) 
๗. มารยาทในการเขียน 
๘. การเลือกใช้ภาษา  
๙. ค าท่ีออกเสียง -ะ มีรูป -ะ และ 
   ไม่มีรูป -ะ 
 
 

๑๒ ๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๖ อักษรน าและการผัน
วรรณยุกต์สนุกสนาน 
 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๗,ป.2/๘ 
ท 2.1 ป.2/๒,ป.2/๓ 
ท 3.1 ป.2/2,ป.2/๗ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2 
ท 5.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๓ 

๑. การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง 
    ที่อ่าน 
๒. มารยาทในการอ่าน 
๓. การเรียนรู้สระ โอะ (มีตัวสะกด) 
๔. อักษรน า (ห น า อ น า)   
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. การผันวรรณยุกต์ เอก  โท 
๗. มารยาทในการฟัง การดู  
    และการพูด 
๘. การเปรียบเทียบ/ส านวนเกี่ยวกับ    
    การพูด 
๘. การอ่านร้อยกรอง 
    - บทอาขยาน สักวาหวานอื่น 
      มีหมื่นแสน 
    - บทสักวา สักวาดาวจระเข้ 
       ก็เหหก 

 

๑3 5 

 สอบกลางปี 1 20 
๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้สระ เอะ 
สระแอะ แยกแยะ 
ให้ถูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๔ 
ท 2.1 ป.2/1,ป.2/๓ 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/๖, 
ป.2/๗ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/๒, 
ป.2/๓  
 

๑. การอ่านและเขียนสระ เอะ แอะ  
    (มีตัวสะกด) 
๒. มารยาทในการอ่าน 
๓. การเขียนสะกดค า/เขียนประโยค 
๔. การคัดลายมือ  
๔. การแต่งประโยค 
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. มารยาทในการฟัง การดู  
    และการพูด 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา  ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

 

 
เวลา 

 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยัญชนะ สระ  
และเครื่องหมาย 
ไม่ออกเสียง    
 
 
 
 
 
 
 
 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๘ 
ท 2.1 ป.2/๒,ป.2/๓, 
ป.2/๔ 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/๖ 
ท 4.1 ป.2/๔,ป.2/๕ 
ท 5.1 ป.2/1,ป.2/๓ 
 

 

 

 

๑. การอ่านสระ อัว (มีตัวสะกด)  
๒. มารยาทในการอ่าน 
๓. การเขียนบรรยายภาพ 
๔. ค าท่ีมีพยัญชนะ สระ และ  
    เครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง 
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. ค าคล้องจอง/ค าขวัญ 
๗. การเลือกใช้ภาษาไทย 
๘. การอ่านร้อยกรอง  
    - บทอาขยาน ไก่แจ้ 
    - บทดอกสร้อย ไก่แจ้ 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของค า
จดจ าให้ดี 

 
 
 
 
 

 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๕ 
ท 2.1 ป.2/๒,ป.2/๓, 
ป.2/๔ 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/๔, 
ป.2/๗ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/๒, 
ป.2/๓ 
 

 

๑. การอ่านและเขียนสระ ออ  
    (มีตัวสะกด) 
๒. การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. ค าที่มีตัว ฤ  ฤๅ 
๕. ค าที่มีความหมายตรงกันข้าม 
๖. การเขียนค า/แต่งประโยค 
๗. มารยาทในการเขียน 
๘. การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
๙. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

1๒ 
 

 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 

 

๑๐ ค าและความหมาย ท 1.1 ป.2/1,ป.2/๕,  
ป.2/๘ 
ท 2.1 ป.2/๒,ป.2/๔ 
ท 3.1 ป.2/๒,ป.2/๕, 
ป.2/๗ 
ท 4.1 ป.2/๒ 
ท 5.1 ป.2/๑,ป.2/๓ 

๑. การอ่านและบอกความหมาย  
    ของค าในบทเรียน 
๒. การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๓. มารยาทในการอ่าน 
๔. เรียนรู้สระ  เออ 
๕. มารยาทในการเขียน 
๖. การแสดงความคิดเห็นและเล่า   
    ประสบการณ์การไปเที่ยว 
 

๑๔ ๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้ 

 

 
เวลา 

 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

   ๗. มารยาทในการฟัง การดูและ       
    การพูด 
๘. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน  
    (ค าไวพจน์)  
๙. การอ่านร้อยกรอง 
    - บทอาขยาน รักษาป่า 

  

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 

รร (ร หัน) และ
การันต์หรรษา 
 
 
 
 
 

 

ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/4,ป.๒/๗ 
ท 2.1 ป.2/2,ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/1,ป.2/๕ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2,
ป.2/๓ 
 

๑. การอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่าน 
๒. มารยาทในการอ่าน 
๓. การเขียนเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น  
   ทัณฑฆาต ไม้ยมก อัศเจรีย์  
   และอัญประกาศ 
๔. มารยาทในการเขียน 
๕. ค าที่มี รร  (ร หัน) 
๖. การปฏิบัติตามค าสั่งของครูได้ 
    ถูกต้อง 
๗. การแต่งประโยค 

1๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ รูปสระภาษาไทย ท 1.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๗ 
ท 2.1 ป.2/1,ป.2/๔ 
ท 3.๑ ป.2/๔,ป.2/๗ 
ท 4.1 ป.2/1,ป.2/2 
ท 5.1 ป.2/1,ป.2/2, 
ป.2/๓ 
 
 

๑. การอ่านในใจ และอ่านออกเสียง 
๒. มารยาทในการอ่าน 
๓. การคัดลายมือ 
๔. มารยาทในการเขียน 
๕. การตั้งค าถามและตอบค าถามใน   
    เพลงชาติไทย 
๖. มารยาทในการฟัง การดู และการ 
    พูด 
๗. รูปสระ ที่มีตัวสะกดและไม่มี  
    ตัวสะกด 
 
 
 
 
 

๑4 ๖ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑                                                                  เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

 
เวลา 

 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

   

๘. การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
    - บทอาขยาน ความดี ความชั่ว 
    - นิทาน ยายกะตา 
    - บทร้อยกรอง เห็นผิด เห็นถูก 

 

 

 

 สอบปลายปี 1 ๒๐ 
 คะแนนระหว่างปี ๑๕๘ ๖๐ 
 คะแนนสอบกลางปี 1 ๒๐ 
 คะแนนสอบปลายปี 1 ๒๐ 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน ๑๖๐ 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 เด็กจิ๋วแสนฉลาด ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2       
ท 2.1 ป.๓/1 
ท 3.1 ป.๓/1 
ท ๔.1 ป.๓/1 

๑. อ่านออกเสียงค า ข้อความ ได้  
    คล่องแคล่ว 
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
๓. เล่ารายละเอียดที่อ่านจากเรื่อง 
๔. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  
    ของค า 
๕. ทบทวนพยัญชนะ สระและ 
    วรรณยุกต์ 
๖. พยัญชนะ ฑ 
๗. การใช้ถ้อยค าสุภาพ 

๗  ๓ 
 
 
 
 

 

2 เด็กดีและไม่ตื่น
ตระหนก 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,
ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕ 
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2, 
ป.๓/๔,ป.๓/๖ 
ท ๔.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/๖  
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3 ,ป.๓/๔ 

๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  
    น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๒. พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์   
    การเขียน สะกดค าบอกความหมาย  
    ของค าเรียนรู้สุภาษิต ค าพังเพย  
    การท่องจ า บทอาขยาน  
๓. ทบทวนตัวสะกด 
๔. สระเปลี่ยนรูป 
๕. นิทานสุภาษิต (กระต่ายตื่นตูม) 

1๒ ๔ 

3 ป่านี้มีคุณ 
 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5,  
ป.๓/6 
ท 2.1ป.๓/2,ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
   

๑. อธิบายความหมายของค าและ  
    ข้อความที่อ่าน  
๓. มาตราตัวสะกด 
๒. อ่านหนังสือตามความสนใจ  
๓. เขียนบรรยาย พูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่อ่าน 
 
 
 
 
 

๗  ๓  
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

4 อาหารปลอดภัย และ
มาตราตัวสะกด 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5, 
ป.5/7,ป.๓/๙  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๕  
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๖ 
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/๔,  
ป.๓/๕,ป.๓/๖  
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4 

๑. อ่านข้อเขียนเชิงบรรยายและ  
    ปฏิบัติตามค าสั่งและข้อแนะน า  
๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการ การพูด 
    สื่อสารได้ 
๓. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  
    ของค า  
๔. ข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรม  
    เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. การผันวรรณยุกต์ 
๖. ค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประ 
    วิสรรชนีย ์
๗. มาตราตัวสะกด(แม่ ก กา, แม่ กก, 
    แม่ กง ) 

1๓  ๕  

5 คิดดี  ท าดี  ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/๒, 
ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๖,   
ป.๓/๙ 
ท 2.1 ป.๓/๑,ป.๓/๕,  
ป.๓/๖  
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๖  

๑. อ่านและแต่งค าคล้องจอง ค าขวัญ  
    การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
๒. พูดสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์   
๓. การแต่งค าประพันธ์ประเภท 
    กลอนสี่  
๔. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ   
    วรรณคดีทีอ่่าน 
 

๗  ๓ 

  6 คุณค่าของพลังงาน
และความส าคัญของ
เด็ก 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5,  
ป.๓/6,ป.๓/๙  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/5,  
ป.๓/6  
 

๑. ตั้งค าถามและตอบค าถามและ 
    ตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ 
    เรื่องท่ีอ่าน  
๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
    การอ่านค าแบบเรียงพยางค์ 
 
 
 
 

1๓ ๔ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

  ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๔,ป.๓/5,  
ป.๓/6 
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/2,
ป.๓/๔,ป.๓/๖ 
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2,
ป.๓/๓,ป.๓/๔   

๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด  
๔. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  
๕. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านและ  
    ท่องจ าบทอาขยาน 
๖. บทอาขยานหลัก(เด็กน้อย,วิชาหนา  
    เจ้า) 

  

7 ความฝันเป็นจริงได้ ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2, 
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5,  
ป.๓/6  
ท 2.1 ป.๓/๑,ป.๓/๒,  
ป.๓/๕,ป.๓/๖  
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5  
ท ๔.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖    

๑. อ่านหนังสือตามความสนใจและ  
    อธิบายความหมายของค า  
๒. เขยีนบรรยายและบอกสาระส าคัญ 
    จากเรื่องที่อ่าน  
๓. เขียนค าท่ีใช้บัน บรร ค าท่ีใช้ รร ที่มี  
    ตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดค าท่ีมี 
    ฤ ฤา  
๔. แสดงความคิดเห็นการอ่าน  
    วรรณกรรม 
                                                      

๗ ๓ 

8 รักษ์ภาษาไทยและ
ลูกแกะของซาฟียะห์ 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๕,ป.๓/๙  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,  
ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4, ป.๓/5  
ท 4.1 ป ๓/1,ป.๓/4,   
ป.๓/5,ป.๓/๖ 
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4    

๑. อ่านค าพ้องรูปพ้องเสียงและการ 
    อ่านค าที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง  
๒. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ  
    ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาละเทศะ  
๓. แสดงความคิดเห็นวรรณคดีที่อ่าน 
๔. นิทานอีสป(หมาป่ากับลูกแกะ) 
 
 
 
 
 
 
 

1๓ ๕ 

 สอบกลางปี 1 ๒๐ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

9 กีฬาของผู้กล้า ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/5  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/6 
ท.3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๖  
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/๒,    
ป.๓/๔,ป.๓/๖ 
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/4    

๑. อ่านและเขียนค าต่างประเทศที่ใช้  
    ในภาษาไทย  
๒. มารยาทในการอ่านและการมี 
    มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด  
๓. อ่านและเขียนค าท่ีมีเครื่องหมาย 
    ทัณฑฆาต  
๔. เล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน  
    แสดงความคิดเห็นจากการอ่าน  
    วรรณกรรมและวรรณคดี  

๘ ๔  

10 วิถีชีวิตของคนนอก
เมืองและคนในกรุง 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/9  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/5,ป.๓/๖   
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5,
ป.๓/๖    
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/๒,  
ป.๓/๓,ป.๓/๖     
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2, 
ป.๓/3,ป.๓/4    

๑. อ่านและจับใจความส าคัญจาก    
    ข้อความสั้นๆได้  
๒. เขียนบรรยายเรื่องท่ีอ่าน  
๓. บอกสาระส าคัญจากการฟัง การดู   
    และการพูด  
๔. ชนิดของค านามและแต่งประโยค  
    ง่ายๆจากค านาม  
๕. ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ 
    วรรณกรรม (กาเหว่าที่กลางกรุง/ 
    เพลงกล่อมเด็ก)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๔ ๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

11 ส่งข่าว…เล่าเรื่อง ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/5,ป.๓/6,
ป.๓/๙  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๕,ป.๓/6 
ท 3.1 ป.๓/๒,ป.๓/๓   
ป.๓/๕,ป.๓/๖   
ท 4.1 ป.๓/๑,ป.๓/๒,  
ป.๓/5,ป.๓/๖   
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/3,           
ป.๓/4   

๑. อ่านและการเขียนจดหมายลาครู  
    ลากิจ ลาป่วย  
๒. เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์  
๓. บทอาขยาน  
๔. ค าสรรพนาม 
 

๑๐ ๓ 

12 ประชาธิปไตยท่ีควรรู้ 
และธนูดอกไม้กับ
เจ้าชายน้อย 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/๖,ป.๓/๗, 
ป.๓/๘,ป.๓/๙ 
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,   
ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖   
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5, 
ป.๓/๖    
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5, 
ป.๓/๖      
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2,   
ป.๓/3,ป.๓/4  

๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
    ที่อ่าน  
๒. ค ากริยา  
๓. ค าท่ีใช้ อ า,อัม มาแต่งประโยค  
    ค าท่ี ใช้ไอ,ใอ,อัย,ไอย  
๔. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี 
    ที่อ่าน (ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ ๕ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

13 สินค้าโอท๊อป ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๖,ป.๓/๗,  
ป.๓/๙ 
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๕,  
ป.๓/๖ 
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๓,ป.๓/๕,ป.๓/๖ 
ท 4.1 ป.๓/๑,ป.๓/๒, 
ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖  
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 
 

๑. อ่านและเขียนอธิบายความหมาย  
    ของค าและข้อความที่อ่าน  
๒. ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเน 
    เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  
๓. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด หน้าที่ของค าวิเศษณ์  
๔. ตั้งค าถามและตอบค าถาม  
๕. เขียนอวยพร  
๖. เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  
    เพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม  
    ท้องถิ่น  
๗. อธิบายความหมายข้อมูลจาก 
    แผนที่  

๘ ๔  

14 ธรรมชาติแสนสวย ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/๖,ป.๓/๘,  
ป.๓/๙ 
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,  
ป.๓/๔,ป.๓/๕,ป.๓/๖  
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5, 
ป.๓/๖   
ท 4.1 ป.๓/๑,ป.๓/๒, 
ป.๓/๓,ป.๓/๔,ป.๓/๖  
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,  
ป.๓/4 
 
 
 

๑. อ่านและเขียนประโยคเพ่ือใช้ใน 
    การสื่อสาร  
๒. เขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด  
๓. สาระส าคัญจากการฟังและการดู  
๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด   
    และบทร้อยกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ ๓  
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑                                                         เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

15 ปริศนาค าทายและ
พจนานุกรมน่ารู้ 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๖,ป.๓/๘,ป.๓/๙  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/๖   
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,   
ป.๓/๕,ป.๓/๖  
ท 4.1 ป.๓/๑,ป.๓/๒,   
ป.๓/๓,ป.๓/๕ 
ท 5.1 ป.๓/1,ป.๓/2, 
ป. ๓/3,ป.๓/4 

๑. อ่านและเขียนค าปริศนาค าทาย  
    การพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม   
    วัตถุประสงค์  
๒. เรียนรู้เรื่องส านวนไทย  
๓. การใช้พจนานุกรม 
๔. ข้อคิดจากการอ่านส านวนไทย  
 
 
 

๘ ๓ 

16 ย้อนเรื่องเก่าบันทึก
ความหลัง  
 

ท 1.1 ป.๓/1,ป.๓/2, 
ป.๓/3,ป.๓/4,ป.๓/5, 
ป.๓/7,ป.๓/8  
ท 2.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๔,ป.๓/5,ป.๓/6 
ท 3.1 ป.๓/1,ป.๓/๓,   
ป.๓/4, ป.๓/5  
ท 4.1 ป.๓/1,ป.๓/2,  
ป.๓/๔,ป.๓/5,ป.๓/๖ 
ท 5.1 ป.๓/๒,ป.๓/3, 
ป.๓/4    

๑. อ่านและเขียนบันทึกประจ าวัน  
    เขียนสื่อสาร  
๒. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
๓. ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในการแต่ง  
    ประโยค  
๔. ใช้อักษรย่อในการเขียน  
๕. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมและ 
    ข้อคิดท่ีได้จากเรื่องเพ่ือน าไปใช้ใน  
    ชีวิตประจ าวัน  
 
 

๘ ๓ 

 สอบปลายปี 1 ๒๐ 
 คะแนนระหว่างปี ๑๕๘ ๖๐ 
 คะแนนสอบกลางปี 1 ๒๐ 
 คะแนนสอบปลายปี 1 ๒๐ 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน ๑๖๐ 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๑ มาตราตัวสะกด 
มีทั้งหมด ๘ มาตรา
แลเงาะป่าพาเพลิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท ๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, 
ป.4/3,ป.4/5,ป.๔/๖, 
ป.4/7 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท.๓.๑ ป.๔./๒,ป๔.๓, 
ป. ๔./๔ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, 
ป.๔/๔ 

1. ค าในแม่ ก กา   
2. มาตราตัวสะกด 
๓. ค าท่ีใช้ไม้ยมก 
๔. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
    ร้อยกรอง 
๕. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
๖. เนื้อเรื่องวรรณคดี บทละครเรื่อง  
    เงาะป่า 
  - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
  - อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ  
  - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม 
     ความสนใจ 
  - มายาทในการอ่าน    

๑๐ 5 

๒ ไตรยางศ์สร้างค า
สนุกล้ าพระอภัยมณี 

ท ๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, 
ป.4/3,ป.4/5,ป.๔/๖,  
ป.4/7 
ท ๒.๑ ป.๔/๔ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/2,  
ป.๔/๔ 

1. อักษร ๓ หมู่ 
2. การผันอักษร 
3. ค าเป็นค าตาย 
๔. ค าประวิสรรชนีย์และไม่ประ     
    วิสรรชนีย ์
๕. ค าท่ีมตีัวการันต์ 
๖. เครื่องหมายวรรคตอน 
๗. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
    ร้อยกรอง 
๘. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
๙. เนื้อเรื่องวรรณคดี พระอภัยมณี   
    ตอนก าเนิดสุดสาคร 
  - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
  - อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ  
  - ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  
 
 
 

๒๐ 10 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๓ ค าพ้องน้องต้องจ าอีก
ชนิดของค าใน
ภาษาไทย 

ท 1.๑ ป.4/1,ป.๔/๒ 
ท ๔.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒ 
 

1. ค าพ้อง 
   - พ้องรูป 
   - พ้องเสียง 
   - พ้องความ 
๒. ค าควบกล้ า 
๓. อักษรน า 
๔. ชนิดของค า ได้แก่ 

- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา   

๑0 5 

๔ ประโยคสื่อสารพร้อม
นิทานน้ าผึ้งหยดเดียว 

ท 4.1 ป.4/3,ป.4/5,  
ป.๔/๖,ป.4/7 
ท ๒.๑ ป.๔/๒,ป.๔/๔, 
ป.๔/6 
ท ๔.๑ ป.๔/๔ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

๑. ประโยคสามัญ 
    - สว่นประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 
๒. ประโยคสื่อสาร 
     - ประโยคบอกเล่า 
     - ประโยคปฏิเสธ 
     - ประโยคค าถาม 
     - ประโยคค าสั่ง 
     - ประโยคแสดงความต้องการ 
     - ประโยคขอร้อง 
๓. การอ่านในใจและอ่านจับใจความ 
๔. เนื้อเรื่องวรรณคดี นิทานเทียบ 
    สุภาษิต เรื่องน้ าผึ้งหยดเดียวก่อ 
    เหต ุ
    - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
    - อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าที่สนใจ  
    - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
 
 

๑๐ 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๕ สุภาษิตส านวนไทย
อนุรักษ์ไว้ เห่เรื่อง
จับระบ า 

ท 1.1 ป.๔/๒,ป.4/3, 
ป.4/5,ป.๔/๖,ป.4/7 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.๔/๓,ป.๔/๔ 

1. ส านวนที่เป็นค าพังเพยและ  
    สุภาษิต 
๒. การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
    ร้อยกรอง 
3. เนื้อเรื่องวรรณคดี บทเห่กล่อม 
    พระบรรทมเห่เรื่องจับระบ า 
    - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
    - อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าที่สนใจ  
    - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

9 5 

 สอบกลางปี 1 ๒๐ 
๖ กลอนสี่ไพเราะ

เสนาะค าขวัญ  แสน
สุขสันต์นิราศเดือน 

ท 1.1 ป.๔/๒,ป.4/3,  
ป.4/4,ป.4/5,ป.๔/๖,  
ป.4/7 
ท ๒.๑ ป.๔/๒,ป.๔/๔ 
ท ๔.๑ ป.๔/๕ 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒, 
ป.๔/๔ 

1. กลอนสี่ 
2. ค าขวัญ 
3. เนื้อเรื่องวรรณคดี นิราศเดือน 
    - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
    - การเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า   
      ที่สนใจ  
๔. ค าประพันธ์ 
      - กลอนสี่ 
      - กลอนแปด 
      - กาพย์ยานี๑๑ 
      - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 

ตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐ 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๗ การอ่านสะท้านความรู้
ควบคู่ค าประพันธ์
สุภาษิต ให้ข้อคิด
สอนใจ 

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

1. การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ  
    บอกความหมายของถ้อยค า  
    ส านวน 
    - ค าท่ีมี ร ล เป็นพยัญชนะต้น 
    - ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
    - ค าท่ี มีอักษรน า 
    - ค าท่ีมีตัวการันต์ 
2. การอ่านท านองเสนาะบท 
    ร้อยกรอง 
3. การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ 
4. การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
5. การแยกข้อเท็จจริงและ 
    ข้อคิดเห็น 
6. มายาทในการอ่าน 
๗. เนื้อเรื่องวรรณคดี ค าประพันธ์ 
   สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจ 
   - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
   - อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ  
   - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
    ตามความสนใจ 
   - ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 

๑0 5 

๘ การใช้พจนานุกรมสุด
หรรษา น าพาสู่การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

ท ๒.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.๔/๓,ป.๔/๔,ป.๔/๕,  
ป.๔/๖,ป.๔/๗,ป.๔/๘   
ท ๔.๑ ป.๔/๓,ป.4/5 
 

 
 

1. การใช้พจนานุกรม 
2. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
    และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ   
    เขียนตัวอักษรไทย 
3. การเขียนสื่อสาร เช่น 

- ค าขวัญ 
- ค าแนะน า   
 
 
 

20 10 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

   ๔. ภาษาพูด  ภาษาเขียน 
๕. การน าแผนภาพโครงเรื่องและ 
    แผนภาพความคิดไปพัฒนา 
    งานเขียน 
๖. การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  
    เช่น นิทาน  ความเรียงประเภท    
    ต่างๆ ประกาศ จดหมาย ค าสอน       
๗. การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและ  
    บิดามารดา  
๘. การเขียนบันทึกประจ าวันและ  
    เขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า    
๙. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๑๐. การเขียนเรียงความ 
๑๑. การเขียนรายงาน 
๑๒. มารยาทในการเขียน 

  

๙ ภาษาถ่ินมีคุณค่าสุด
หรรษาเพลงพ้ืนบ้าน 

 

ท ๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๓,  
ป.๔/๕,ป.๔/๖, 
ป.๔/๗,ป.๔/๘ 
ท ๔.๑ ป.4/7 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.4/3,ป.๔/๔ 

1. ภาษาไทยมาตรฐาน 
2. ภาษาถ่ิน 
๓. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
๔. เนื้อเรื่องวรรณกรรม เพลง  
    พ้ืนบ้าน  
    - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
    - อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าที่สนใจ  
    - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
      ตามความสนใจ 
    - ร้องเพลงพื้นบ้านตามที่ก าหนด 

 

 

 

 

9 5 
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โครงสร้างรายวิชา 
 รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๑๐ ฟัง ดู พูด อย่าง
สร้างสรรค์ เคียงคู่บท
ละครพูดค ากลอน
เรื่องพระร่วง 

ท ๑.๑ ป.๔/๓,ป.๔/4,  
ป.4/5,ป.๔/๖ 
ท ๓.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.๔/3,ป.๔/4,ป.๔/5, 
ป.๔/6 
ท ๕.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,  
ป.๔/๔ 

1. การจ าแนกข้อเท็จจริงและ 
    ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   
    ในชีวิตประจ าวัน 
2. การจับใจความ และการพูด   
    แสดงความรู้ ความคิดเห็นเชิง 
    วิจารณ์ ในเรื่องที่ฟังและดู   
    จากสื่อต่างๆ   
    - เรื่องเล่า    
    - บทความสั้นๆ    
    - ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
    - โฆษณา 
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. การรายงาน เช่น 
    - การพูดล าดับขั้นตอนการ 
      ปฏิบัติงาน 
    - การพูดล าดับเหตุการณ์   
4. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด 
๕. เนื้อเรื่องวรรณคดี บทละครพูด    
    ค ากลอน เรื่อง พระร่วง 
  - สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง 
  - อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่สนใจ  
  - ท่องจ าบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
    ตามความสนใจ 

๑0 5 

 สอบปลายปี 1 20 
 คะแนนระหว่างปี 118 60 
 คะแนนสอบกลางปี 1 20 
 คะแนนสอบปลายปี 1 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 120 100 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 การอ่านสะท้อน
ความรู้ 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2    
ป.5/4,ป.5/๕,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2  
ท 3.1 ป.5/1,ป.5/2  
ป.๕/๕ 
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3,ป.๕/๔ 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค า 
2. การจับใจความส าคัญ  
3. การตั้งค าถาม และตอบค าถามจาก
เรื่อง 
    ที่อ่าน   
4. การอ่านท านองเสนาะ เรื่อง สังข์ทอง 
    ตอน ก าเนิดพระสังข์ 
5. บทอาขยานและบทร้อยกรองทีมี   
    คุณค่า 
6. คุณค่าของวรรณคดี  
7. มารยาทในการอ่าน  
 

8 4 
 
 
 
 

 

2 
 

ชนิดของค า 
หนุนน าความรู้ 
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,
ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/9  
ท 4.1 ป.5/1  
 

1. ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
    -ค าวิเศษณ์ 
    -ค าบุพบท 
    -ค าเชื่อม 
    -ค าอุทาน 
2. เครื่องหมายวรรคตอน  
3. การอ่านร้อยแก้ว (บทอ่านเสริม) 
4. ข้อเท็จจริงและ ข้อคิดเห็น   
5. มารยาทในการอ่าน 
 

8 
 

4 
 

3 ประโยคและส านวน
สื่อสาร ส่งผ่าน
ความคิด 

ท 4.1 ป.5/2,ป.5/5, 
ป.5/7  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3 
 

๑. นิทานไทย เรื่องกระเช้าสีดา 
2. นิทานพื้นบ้าน 
3. ประโยคและส่วนประกอบ 
    ของประโยค 
4. ส านวนสภุาษิต 
5. ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  
 
 

๗ ๔ 



97 
 

 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

4 พากเพียร เขียนอ่าน 
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/5,
ป.5/6,ป.5/7 
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/4,
ป.5/6,ป.5/8,ป.5/9  
ท 3.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/3  
ท 4.1 ป.5/1  

1. การจับใจความส าคัญ 
2. การแสดงความรู้สึกและความ  
    คิดเห็น 
3. การเขียนย่อความ  
4. การฟังและการอ่านงานเขียน 
    โน้มน้าวใจ 
5. มารยาทในการเขียน 
 

7 
 

4 
 

5 ฟัง ดู พูด  
จดุประกายความคิด  

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/5,
ป.5/6,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/3,  
ป.5/9  
ท 3.1 ป.5/1 ป.5/3, 
ป.5/5  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3, ป.5/๔ 
 
 

๑. การอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง วิชา 
    เหมือนสินค้า 
๒. การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จาก 
    การอ่าน การฟัง และการดู 
๓. คุณค่าของวรรณคดี 
๔. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ  
    แผนภาพความคิด 
๕. มารยาทในการอ่าน  
๖. มารยาทในการเขียน 
๗. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด 
 

7 ๔ 

6 
 

อ่านเขียนได้คล่อง
ต้องรู้วิธี 
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/6,
ป.5/7,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/1,ป.5/2,   
ป.5/6, ป.5/8,ป.5/9  
 

๑. การอ่านในใจ   
๒. การจับใจความส าคัญ   
3. การเขียนเรียงความ 
๔. การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
๕. มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 

7 
 
 

4 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาราการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

7 ใช้ให้ถูกพึงจ า 
ค าราชาศัพท์ 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2, 
ป.5/5, ป.5/6,ป.5/7, 
ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2,  
ท ๔.1 ป.5/๔  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3 
 
  

๑. การอ่านวรรณกรรม เรื่อง พ่อค้า 
    จากเมาะตะมะ 
๒. ค าราชาศัพท์ 
๓. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย   
    ค าสั่ง ข้อแนะน า 
    - การใช้พจนานุกรม 
    - การอ่านฉลากยา 
    - ข่าวสารทางราชการ 
    - การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
    - คู่มือและเอกสารของทาง 
      โรงเรียน 
 ๔. มารยาทในการอ่าน 
                                                             

8 3 

8 
 

พูด เขียน เรียน
บันทึก 
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/๒,  
ป.5/๓ 
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/6,  
ป.5/9  
 ท ๓.1 ป.5/๑,ป.5/๓, 
ป.5/๕,ป.๕/๙ 
 

1. การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร 
๒. การพูดและเขียนแสดงความ  
    คิดเห็นเชิงวิเคราะห์ 
3. การเขียนบันทึกประจ าวัน 
4. มารยาทในการเขียน 
5. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด 
 
 
 
 

7 
 

๓ 
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 สอบกลางปี 1 20 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

9 สื่อสารผ่าน 
งานเขียน 

ท 1.1 ป.5/1, ป.5/๒, 
ป.5/๓ 
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/๕, 
ป.5/9  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3,ป.๕/๔ 
 
 

๑. บทประพันธ์ร้อยกรองสุภาษิต  
    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
๒. บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
    ที่มีคุณค่า 
3. การใช้อักษรย่อ  
4. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง 
    และญาต ิ
5. มารยาทในการเขียน 
  

7 4 

10 ภาษาบอกความ 
เป็นไทย 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/5 
ท 2. ป.5/๒  
ท 3.1 ป.5/1,ป.5/3,
ป.5/4,ป.5/5  
ท 4.1 ป.5/๓ 
 

๑. ภาษาพูด  ภาษาเขียน 
๒. การเขียนและการพูดรายงาน  
    การศึกษาค้นคว้า  จากการฟัง  
    การดู และการสนทนา 
๓. การพูดแสดงความรู้ความคิด 
๔. ภาษาไทยมาตรฐานและ 
    ภาษาถ่ิน 
๕. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด 
 

10 
 
 

5 



100 
 

 
 

11 โครงงานสาน     
การอ่าน 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,   
ป.5/3, ป.5/5, ป.5/6,
ป.5/7,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2, ป.5/9  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5/2,             
ป.5/3, ป.5/4   

1. การอ่านบทร้อยกรอง โคลง 
    โลกนิติ  
๒. การเลือกอ่านหนังสือตาม 
    ความสนใจ 
๓. การเขียนโครงงาน  
๔. มารยาทในการอ่าน 
๕. มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 

8 4 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

12 ภาษาจรรโลงใจ 
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,   
ป.5/3, ป.5/5, ป.5/8  
ท 4.1 ป.5/6  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5/2,   
ป.5/3  
 

 1. การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ  
     ร้อยกรอง 
 ๒. การแต่งกาพย์ยานี 11  
 ๓. ปริศนาค าทาย  
 ๔. มารยาทในการอ่าน 
 ๕. มารยาทในการเขียน 
 

7 
 

3 
 

13 บทกลอนสอนใจ ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2,  
ป.5/๕,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/9  
ท 3.1 ป.5/2  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5./2,  
ป.5/3 
 

๑. การอ่านบทร้อยกรองที่เป็น         
    คติสอนใจ 
๒. การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
๓. โวหารการเขียน 
๔. มารยาทการอ่าน 
๕. มารยาทการเขียน 
 

7 3 
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14 รู้ไว้ได้ประโยชน์ ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/5, ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/7, 
ป.5/๙  
ท 5.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/3,ป.5/4 
 

1. การอ่านค าประพันธ์  ผู้รู้ดีเปน็ 
    ผู้เจริญ 
๒. บทอาขยานและบทร้อยกรองที่ 
    มีคุณค่า 
๓. การเขียนค าแนะน า  
๔. การกรอกแบบรายการ  
๕. มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 

7 4 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี    
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

15 
 

ส านวนชวนศึกษา ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2,  
ป.5/3, ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/1,ป.5/2,   
ป.5/9  
ท 4.1 ป.5/7  
 

1. ค าที่มีความหมายโดยตรงและ   
    โดยนัย  
2. ส านวนไทย 
3. การคัดลายมือ 
4. การเขียนสะกดค า 
๕. มารยาทในการอ่าน 
๖. มารยาทในการเขียน 
 

7 
 

3 
 

16 ด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี  
 

ท 1.1 ป.5/1,ป.5/2, 
ป.5/3, ป.5/5,ป.5/8  
ท 2.1 ป.5/2,ป.5/6,  
ป.5/9  
 
  

1. เพลงชาติไทย 
2. การคัดลายมือ 
3. การเขียนค าอวยพร  
4. มารยาทในการอ่าน  
5. มารยาทในการเขียน  
 
 

6 4 

 สอบปลายปี 1 20 
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 คะแนนระหว่างปี 118 60 
 คะแนนสอบกลางปี 1 20 
 คะแนนสอบปลายปี 1 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 120 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 พ่อ ลูกผูกพัน ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๕,ป.๖/๘,ป.๖/๙ 
ท 2.1 ป.๖/๑  
ท 3.1 ป.๖/1,ป.๖/2  
ท ๔.1 ป.๖/1,ป.๖/2  
ท 5.1 ป.๖/1,  
ป.๖/3, ป.๖/๔ 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค าบทละคร  
    เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ  
2. การจับใจความส าคัญ  
3. การตั้งค าถาม และตอบค าถามจากเรื่อง 
    ที่อ่าน   
4. การอ่านท านองเสนาะ  
5. การคัดลายมือ 
6. การพูดแสดงความรู้ 
7. ชนิดและหน้าที่ของค า (ค านาม                  
    ค าสรรพนาม) 
๘. มารยาทในการอ่าน 
๙. คุณค่าของวรรณคดี  

14 8 
 
 
 
 

 

2 
 

นักสืบสยาม 
 

ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๔,ป.๖/๘ 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
     และการบอกความหมายของถ้อยค า   

14 
 

7 
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ท 2.1 ป.๖/๒  
ท 3.1 ป.๖/๒  
ท ๔.1 ป.๖/1  
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/3, 
ป.๖/๔ 

     (เรื่องนิทานทองอิน) 
2. ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
3. การเขียนสื่อสาร 
4. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและ  
    แผนภาพความคิด 
5. การตั้งค าถามและตอบค าถาม 
๖. ชนิดและหน้าที่ของค า (ค ากริยา                     
     ค าวิเศษณ์) 
7.  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๙. คุณค่าของวรรณคดี 
 
 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

3 ดาวเด่นแห่งอยุธยา ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๔,ป.๖/๘ 
ท 2.1 ป.๖/๔,ป.๖/๙  
ท 3.1 ป.๖/๓  
ท ๔.1 ป.๖/1  
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/3, 
ป.๖/๔ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค า เสภา  
    เรื่องขุนช้าง - ขุนแผน  
2. การจับใจความส าคัญ  
3. การตั้งค าถาม และตอบค าถามจาก    
    เรื่องที่อ่าน   
4. การอ่านท านองเสนาะ  
๕. การเขียนเรียงความ 
๖. มารยาทในการเขียน     
๗. การฟังและดูสื่อโฆษณา 
๘. ชนิดและหน้าที่ของค า (ค าสันธาน                    
     ค าบุพบท) 
๙. คุณค่าของวรรณคดี 

15 8 
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4 บทกลอนสอนใจ ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๔,ป.๖/๘ 
ท 2.1 ป.๖/๕,ป.๖/๙  
ท 3.1 ป.๖/๔,ป.๖/๕ 
ท ๔.1 ป.๖/1,ป.๖/๓ 
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/3, 
ป.๖/๔ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค าเรื่อง 
    สุภาษิตสอนหญิง 
2. การจับใจความส าคัญ  
3. การตั้งค าถาม และตอบค าถามจาก  
    เรื่องที่อ่าน   
4.  การเขียนย่อความ 
๕. มารยาทในการเขียน     
๖. การพูดรายงาน 
๗. ชนิดและหน้าที่ของค า(ค าอุทาน) 
๘. ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
๙. คุณค่าของวรรณคดี 
 
 
 
 
 

16 
 

7 
 

 สอบกลางปี 1 20 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาราการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๕ 
 

นักประพันธ์น้อย 
 

ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๖,ป.๖/๘ 
ท 2.1 ป.๖/๕,ป.๖/๙  
ท 3.1 ป.๖/๕ 
ท ๔.1 ป.๖/๕,ป.๖/๖ 
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/3, 
ป.๖/๔ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค าเรื่อง 
    ค ากลอนสุภาษิต…ให้ข้อคิดสอนใจ 
2. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  
3. การตั้งค าถาม และตอบค าถามจาก 
    เรื่องที่อ่าน   
4. การเขียนจดหมายส่วนตัว 
๕. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด  
๖. การพูดโน้มน้าว 
๗. การแต่งบทร้อยกรอง(กลอนแปด) 
๘. คุณค่าของวรรณคดี 
 

20 
 

10 
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6 
 

สืบสานภูมิปัญญา ท 1.1 ป.๖/1,ป๖/2    
ป.๖/๗,ป.๖/๘ 
ท 2.1 ป.๖/๕,ป.๖/๙  
ท 3.1 ป.๖/๕ 
ท ๔.1 ป.๖/๖,ป.๖/๔ 
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/๒, 
ป.๖/3, ป.๖/๔ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค าเรื่อง  
    นิทานพ้ืนบ้านและเพลงพ้ืนเมือง 
2. การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 
    และกราฟ  
3.  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๔. มารยาทในการฟัง การดู และ 
    การพูด  
๕. การเล่านิทานพื้นบ้าน 
๖. ลักษณะของประโยค 
๗. คุณค่าของวรรณคดี 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

10 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑                                                         เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

๗ 
 

คิดท่องฉับไวใช้ได้ทันที ท 1.1 ป๖/2,ป.๖/๓,ป.
๖/๘ 
ท 2.1 ป.๖/๗,ป.๖/๙  
ท ๔.1 ป.๖/๔,ป.๖/๖ 
ท 5.1 ป.๖/1,ป.๖/๒, 
ป.๖/3, ป.๖/๔ 

๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและ 
    การบอกความหมายของถ้อยค า  
    บทอาขยาน 
2. การอ่านหนังสือตามความสนใจ  
3.  การกรอกแบบรายการ 
๔. มารยาทในการเขียน  
๕. ลักษณะของประโยค 
๖. ค าพังเพย และสุภาษิต  
๗. การท่องบทอาขยาน 
๘. คุณค่าของวรรณคดี 
 

19 
 

10 
 

 สอบปลายปี 1 20 
 คะแนนระหว่างปี 118 60 
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 คะแนนสอบกลางปี 1 20 
 คะแนนสอบปลายปี 1 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 120 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
  ในส่วนของการจัดท าค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น   
โรงเรียนได้ด าเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
โดยเขียนในลักษณะความเรียงระบุองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ธรรมชาติของวิชาเป็นการเขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน
หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม ค าอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ชั้นปี 
- จ านวนเวลาเรียน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รหัสวิชา  ท๑๑๑๐๑       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของค าและข้อความที่
อ่าน ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน    อ่าน
หนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ส าคัญท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการอ่าน 
   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  

ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์   
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า
เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ ต่อค าคล้องจองง่ายๆ  

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
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         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                    
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รหัสวิชา  ท๑๒๑๐๑       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ................................ 
ศึกษาการอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจองข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมาย 

ของค าและข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ข้อแนะน า มีมารยาทในการอ่าน 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องสั้น ๆ       ตาม
จินตนาการ มีมารยาทในการเขียน  

ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อน และ ปฏิบัติตาม เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และ        ความ
บันเทิง บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด 

บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า
เรียบเรียงค าเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะค าคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า       ตาม
ความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                    
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  2๗  ตัวช้ีวัด   
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รหัสวิชา  ท๑๓๑๐๑       เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน       
อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนเขียนบันทึก
ประจ าวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงบอกสาระส าคัญจากการ
ฟังและการดูตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดูพูดสื่อสารไดช้ัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ใช้พจนานุกรม
ค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคง่าย ๆ แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
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 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักเพลงพื้นบ้านและ   เพลง
กล่อมเด็กเพ่ือปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจ าบท
อาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                    
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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 2.1  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 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
รหัสวิชา  ท๑๔๑๐๑       เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ส านวนจากเรื่องที่อ่าน  อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจนและ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจาก      เรื่อง
สั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดง
ความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก    
เรื่องท่ีฟังและดูรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาท     ใน 
การฟัง การดู และการพูด 
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 สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      ใช้
พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ 
บอกความหมายของส านวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน 
 ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรมอธิบายข้อคิดจากการอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ร้องเพลงพ้ืนบ้านท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                   
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  ตัวช้ีวัด 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รหัสวิชา  ท๑๕๑๐๑       เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ................................ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่งข้อแนะน าและปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่ า
ตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน        และ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา      
กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถาม    เชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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 ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค จ าแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้ค าราชาศัพท์ บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง ใช้ส านวน
ได้ถูกต้อง 
 สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                    
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 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  3๓  ตัวชี้วัด 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชา ภาษาไทย                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รหัสวิชา  ท๑๖๑๐๑       เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................. ........................ 
 ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยคและ
ข้อความที่เป็นโวหาร อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  แยก
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่งข้อแนะน า และปฏิบัติตาม อธิบายความหมาย
ของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่า  
ที่ได้รับ มีมารยาทในการอ่าน 
 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และ
เหมาะสมเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ  เขียนย่อ
ความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค์ มีมารยาทในการเขียน 
 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง



113 
 

 
 

หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ              
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล รวบรวมและ
บอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง 
วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทาน
พ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 โดยใช้การฝึกทักษะทางภาษา ทั้งด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม 
         เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                   
ในชีวิตประจ าวัน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 
 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 

ส่วนที่ ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ความส าคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการตัดสินผลการเรียน  โดยมีองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินการเรียนรู้ที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  ก าหนดให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ที่ ก าหนดในสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ  มี
ความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
แนวทางการวัดและประเมินผล 
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การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
ตามตวัชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลหลายๆ 
แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนโดยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของ
ผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  ควบคู่กับการใช้การทดสอบ
แบบต่าง ๆ อย่างสมดุลและครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  โดยให้ความส าคัญกับ
การประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประเมินการ
เลื่อนชั้นและการจบการศึกษาและเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบ
ความรู้ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบ
และตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ าเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนที่ผู้สอนและผู้เรียน
ใช้ตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือยัง การประเมินในระดับชั้นเรียนต้องอาศัยทั้งผลการ
ประเมินย่อยเพ่ือพัฒนา และการประเมินผลรวมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบ
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ที่วางไว้ควรมีแนวทาง

ดังต่อไปนี้ 
๑. ต้องวัดทั้งความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมรวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 
๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัดทีก่ าหนดไว้ 
๓.  ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผลภายใต้

ข้อมูลที่มีอยู่ 
๔. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุป 

ที่สมเหตุสมผล 
๕. การวัดผลต้องเท่ียงตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 
 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ด้านภาษา เป็นงานที่ยากซึ่งต้องการความเข้าในที่ถูกต้องแท้จริง
เกี่ยวกับการท างานของภาษาและการพัฒนาทางภาษา ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ วัดผลการเรียนรู้ด้านภาษา               
จ าเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. ทักษะทางภาษา ฟัง ดูด อ่าน เขียน ดู มีความส าคัญเท่า ๆ กัน และทักษะเหล่านี้มีความ 
เกี่ยวเนื่องกัน และความก้าวหน้าของทักษะหนึ่ง จะมีผลต่อพัฒนาการทักษะอ่ืน ๆ 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษา เช่นเดียวกับทักษะการคิด ทักษะทางสังคม  
เมื่อผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และในสภาพการณ์จริงทั้งในบริบททาง
วิชาการในห้องเรียน และชุมชนที่กว้างออกไป 

3. ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนอย่างถูกต้อง ด้วยการฝึกฝน มิใช่การเรียนรู้ 
กฎเกณฑ์ทางภาษาแต่อย่างเดียว การเรียนการใช้ภาษาทีประกอบด้วยไวยากรณ์ การสะกดค า และ
เครื่องหมายต่าง ๆ จะค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน เมื่อผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาตนเอง 

4. ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการพัฒนาทางภาษาเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันในจังหวะก้าว และ 
วิธีการเรียนรู้ 

5. ภาษา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  หลักสูตรที่ให้ความส าคัญ ให้ 
ความเคารพ และเห็นคุณค่าของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภูมิหลังทางภาษา และความหลากหลายของภาษา 
จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกที่ดีเก่ียวกับตนเอง และกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการของการ
ประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. การประเมินจะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
๓. การประเมินผลจะต้องมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม 

 
 
 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ในการประเมินโดยทั่วไป เช่น การสังเกต การตรวจงานหรือ
ผลงาน การทดสอบความรู้ การตรวจสอบการปฏิบัติและการแสดงออก อย่างไรก็ตาม มีการน าเสนอแนว
ทางการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด 
เพ่ือข้อมูลที่ได้จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 

1.  การให้ตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เป็นแบบเลือกค าตอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ  
ถูก-ผิด และข้อสอบชนิดให้ผู้สอบสร้างค าตอบ ได้แก่ เติมข้อความในช่องว่าง ค าตอนนั้นเป็นประโยค เป็น
ข้อความ เป็นแผนภูมิ 

2.  การดูจากผลงาน เช่น เรียงความ รายงาน บันทักประจ าวัน รายงานการทดลอง บทละคร 
บทร้อยกรอง แฟ้มผลงาน เป็นต้น ผลงานจะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

3.  ดูการปฏิบัติ โดยผู้สอนสามารถสังเกตการณ์น าทักษะและความรู้ไปใช้โดยตรงใน 
สถานการณ์ที่ให้ปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่มีระเบียบ 
ข้อบังคับ เช่น การร้องเพลง ดนตรี พลศึกษา การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ ละครเวที 
 4.  ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้กระบวนการคิดของผู้เรียนมากกว่า 
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ที่จะดูผลงาน หรือปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้กระบวนการคิดที่ผู้เรียนใช้วิธีการที่พบว่าครูผู้สอนใช้อยู่เป็นประจ าใน
กระบวนการเรียนการสอน คือ การให้นักเรียนคิดดัง ๆ การตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ โดยครูจะเป็นผู้สังเกต
วิธีการคิดของผู้เรียน วิธีการเช่นนี้เป็นกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเพ่ือการวินิจฉัย และเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และลักษณะนิสัย 
 
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลส าเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล  การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผล
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
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ศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จใน
การเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนตัวชี้วัด 

(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป    และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน”         

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้
ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
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๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 
๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล

การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 
           ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ที่ก าหนด  

(๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
 (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การ

ประเมินตามทีก่ าหนด 
 (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีก าหนด 
            (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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อภิธานศัพท ์
 
 

กระบวนการเขียน 
กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน  กระบวนการเขียน   

มี  5  ขั้น  ดังนี้ 
1.  การเตรียมการเขียน  เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียนบนพ้ืนฐาน

ของประสบการณ์  ก าหนดรูปแบบการเขียน  รวบรวมความคิดในการเขียน  อาจใช้วิธีการอ่านหนังสือ  
สนทนา  จัดหมวดหมู่ความคิด  โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด  จดบันทึกความคิดที่จะเขียนเป็นรูปหัวข้อ
เรื่องใหญ่  หัวข้อย่อย  และรายละเอียดคร่าว ๆ  

2.  การยกร่างข้อเขียน  เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว  ให้น าความคิด
มาเขียนตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน  โดยค านึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน  จะใช้ภาษา
อย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน  จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร ล าดับความคิด
อย่างไร  เชื่อมโยงความคิดอย่างไร 
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3.  การปรับปรุงข้อเขียน  เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่เขียน  ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพ่ิมเติมความคิดให้สมบูรณ์  แก้ไขภาษา  ส านวนโวหาร  น าไปให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนอ่าน  น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงอีกครั้ง 

4.  การบรรณาธิการกิจ  น าข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานค าผิด  แก้ไขให้ถูกต้อง   
แล้วอ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง  แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา  ความคิด  และการเว้นวรรคตอน 

5.  การเขียนให้สมบูรณ์  น าเรื่องท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์  จัดพิมพ์     
วาดรูปประกอบ  เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ  เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทานอีก
ครั้งให้สมบูรณ์ก่อนจัดท ารูปเล่ม 
 
กระบวนการคิด  

การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เป็นกระบวนการคิด  คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง              
ผู้พูด  ผู้อ่าน  และผู้เขียนที่ดี  บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด  บุคคล
จะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริง  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  จะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่น ามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น  การสอนให้คิดควรให้ผู้เรียนรู้จัก คัดเลือก
ข้อมูล  ถ่ายทอด  รวบรวม  และจ าข้อมูลต่าง ๆ  สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร และ
สามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร   และสามารถน ามาใช้อ้างอิง  การเป็นผู้ ฟัง  ผู้พูด  ผู้ อ่าน  และ         
ผู้เขียนที่ดี  จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ดีและเป็นนักคิดที่ดีด้วย กระบวนการสอนภาษาจึง
ต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด  น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและการ
อ่านน ามาสู่การฝึกทักษะการคิด  การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน  มาสอนในรูปแบบบูรณาการ
ทักษะ  ตัวอย่างเช่น  การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์  การแยกแยะ  การสังเคราะห์             
การประเมินค่า  การสร้างสรรค์  ผู้เขียนจะน าความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและแสดงออกตาม               
ความคิดของตนเสมอ  ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะน ามาวิเคราะห์และสามารถแสดง
ทรรศนะได ้
 
กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่าน          
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง  รู้จุดประสงค์ของการอ่าน  มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาท่ีใช้ในหนังสือที่
อ่าน  โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน  กระบวน 
การอ่านมีดังนี ้

1.  การเตรียมการอ่าน  ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง  อ่านค าน า 
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ  ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรืออ่านเพ่ือหา
ความรู้  วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร  หนังสือมีความยากมาก
น้อยเพียงใด  รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร  เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด  เดาความว่า 
เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร  เตรียมสมุด  ดินสอ  ส าหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีส าคัญขณะอ่าน 

2.  การอ่าน  ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่านจะ
ใช้ความรู้จากการอ่านค า  ความหมายของค ามาใช้ในการอ่าน  รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย  การอ่าน
เร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า  ซึ่งจะสะกดค าอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อนมา  ผู้อ่านจะ
ใช้บริบทหรือค าแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของค าเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 
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3.  การแสดงความคิดเห็น  ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความส าคัญ  หรือเขียนแสดง 
ความคิดเห็น  ตีความข้อความที่อ่าน  อ่านซ้ าในตอนที่ไม่เข้าใจเพ่ือท าความเข้าใจให้ถูกต้องขยายความคิด
จากการอ่าน  จับคู่กับเพื่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่านถ้าเป็นการอ่านบท
กลอนจะต้องอ่านท านองเสนาะดัง ๆ  เพ่ือฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

4.  การอ่านส ารวจ   ผู้อ่านจะอ่านซ้ าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง  ตรวจสอบค าและภาษา    
ที่ใช้  ส ารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน  ส ารวจและเชื่อมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องและการล าดับเรื่อง  และส ารวจค าส าคัญที่ใช้ในหนังสือ 

5.  การขยายความคิด  ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน  บันทึกข้อคิดเห็น  คุณค่าของ
เรื่อง  เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง  ความรู้สึกจากการอ่าน  จัดท าโครงงานหลักการอ่าน  เช่น  
วาดภาพ  เขียนบทละคร  เขียนบันทึกรายงานการอ่าน  อ่านเรื่องอ่ืน  ๆ  ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง               
อ่านเรื่องเพ่ิมเติม  เรื่องที่เก่ียวโยงกับเรื่องที่อ่าน  เพื่อให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางข้ึน 
 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์  และจินตนาการในการเขียน  
เช่น  การเขียนเรียงความ  นิทาน  เรื่องสั้น  นวนิยาย  และบทร้อยกรอง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ผู้เขียน
จะต้องมีความคิดดี  มีจินตนาการดี  มีคลังค าอย่างหลากหลาย  สามารถน าค ามาใช้ในการเขียน ต้องใช้
เทคนิคการเขียน  และใช้ถ้อยค าอย่างสละสลวย 
 
การดู 
 การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง  และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ    
แปลความ  วิเคราะห์  และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ  เช่น  การดูโทรทัศน ์ การดูคอมพิวเตอร์  การดูละคร  
การดูภาพยนตร์  การดูหนังสือการ์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยค าอ่านแทนเสียงพูด)  ผู้ดูจะต้องรับรู้สาร  จาก
การดูและน ามาวิเคราะห์  ตีความ  และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลักการพิจารณา
วรรณคดีหรือการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น  เช่น  แนวคิดของเรื่อง  ฉากที่ประกอบเรื่องสมเหตุสมผล  
กิริยาท่าทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท  โครงเรื่อง  เพลง  แสง  สี  เสียง  ที่
ใช้ประกอบการแสดงให้อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุการณ์ ที่จ าลองสู่บทละคร  
คุณค่าทางจริยธรรม  คุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม  ถ้าเป็นการดูข่าวและ
เหตุการณ์  หรือการอภิปราย  การใช้ความรู้หรือเรื่องที่เป็นสารคดี  การโฆษณาทางสื่อจะต้องพิจารณา
เนื้อหาสาระว่าสมควรเชื่อถือได้หรือไม่  เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่  ความคิดส าคัญและมีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้มาก  และการดูละครเวที  ละครโทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ได้รับความ
สนุกสนาน  ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดงทรรศนะของตนได้อย่างมีเหตุผล 
 
การตีความ 
 การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ อ่านและการใช้บริบท  ได้แก่  ค าที่        
แวดล้อมข้อความ  ท าความเข้าใจข้อความหรือก าหนดความหมายของค าให้ถูกต้อง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรือ
ก าหนดความหมาย  ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา  และความมุ่งหมายเพ่ือความ
ถูกต้อง 
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การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค าค าหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง
เขียนอีกอย่างหนึ่ง  ค าว่า  ประเทศ  แต่เดิมเขียน  ประเทษ  ค าว่า  ปักษ์ใต้  แต่เดิมเขียน  ปักใต้            
ในปัจจุบันเขียน  ปักษ์ใต้  ค าว่า  ลุ่มลึก  แต่ก่อนเขียน  ลุ่มฦก  ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งความหมาย
และการเขียน  บางครั้งค าบางค า  เช่น  ค าว่า  หล่อน  เป็นค าสรรพนามแสดงถึงค าพูด  สรรพนามบุรุษ 
ที่ 3  ที่เป็นค าสุภาพ  แต่เดี๋ยวนี้ค าว่า  หล่อน  มีความหมายในเชิงดูแคลน  เป็นต้น 
 
การสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์  คือ  การรู้จักเลือกความรู้  ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
ความรู้  ความคิดใหม่  หรือสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม  บุคคลที่จะมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดอิสระอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มอง
โลกในแง่ดี  คิดไตร่ตรอง  ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องกันกับความคิด  
การพูด  การเขียน และการกระท าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นพ้ืนฐานความคิด   
เชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดที่พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพูด  
การเขียน  และการกระท าเชิงสร้างสรรค์  

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใช้ภาษาขัดเกลาให้ไพเราะ 
งดงาม  เหมาะสม  ถูกต้องตามเนื้อหาที่พูดและเขียน 

การกระท าเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระท าท่ีไม่ซ้ าแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจากเดิม  
และเป็นประโยชน์ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลสารสนเทศ  หมายถึง  เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถสื่อความหมาย
ด้วยการพูดบอกเล่า  บันทึกเป็นเอกสาร  รายงาน  หนังสือ  แผนที่  แผนภาพ  ภาพถ่าย  บันทึกด้วยเสียง
และภาพ  บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นการเก็บเรื่องราวต่าง ๆ  บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยวิธีต่าง ๆ  
 
ความหมายของค า 

ค าท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหมายแบ่งได้เป็น  3  ลักษณะ  คือ 
1.  ความหมายโดยตรง  เป็นความหมายที่ใช้พูดจากันตรงตามความหมาย  ค าหนึ่ง ๆ นั้น  อาจมี

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

2.  ความหมายแฝง  ค าอาจมีความหมายแฝงเพ่ิมจากความหมายโดยตรง มักเป็นความหมาย
เกี่ยวกับความรู้สึก เช่น  ค าว่า  ขี้เหนียว  กับ  ประหยัด  หมายถึง  ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเป็นความหมาย
ตรงแต่ความรู้สึกต่างกัน  ประหยัดเป็นสิ่งดีแต่ข้ีเหนียวเป็นสิ่งไม่ดี   
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3.  ความหมายในบริบท  ค าบางค ามีความหมายตรงเมื่อร่วมกับค าอ่ืนจะมีความหมายเพ่ิมเติม
กว้างขึ้นหรือแคบลงได้  เช่น  ค าว่า  ดี  เด็กดี  หมายถึง  ว่านอนสอนง่าย   เสียงดี  หมายถึง  ไพเราะ    
ดินสอดี  หมายถึง เขียนได้ดี  สุขภาพดี  หมายถึง  ไม่มีโรค  ความหมายบริบทเป็นความหมายเช่นเดียวกับ
ความหมายแฝง 
 
คุณค่าของงานประพันธ์    

เมื่อผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพันธ์  ให้เห็นคุณค่าของ 
งานประพันธ์  ท าให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก  และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์  คุณค่าของงาน
ประพันธ์แบ่งได้เป็น  2  ประการ  คือ 

1.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์  ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง  การเลือกเฟ้นถ้อยค า
มาใช้ได้ไพเราะ  มีความคิดสร้างสรรค์  และให้ความสะเทือนอารมณ์  ถ้าเป็นบทร้อยแก้วประเภทสารคดี  
รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  วิธีการน าเสนอน่าสนใจ  เนื้อหามีความถูกต้อ งใช้ภาษา
สละสลวยชัดเจน  การน าเสนอมีความคิดสร้างสรรค์  ถ้าเป็นร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี องค์ประกอบของ
เรื่องไม่ว่าเรื่องสั้น  นวนิยาย  นิทาน  จะมีแก่นเรื่อง  โครงเรื่อง  ตัวละครมีความสัมพันธ์กัน  กลวิธีการแต่ง
แปลกใหม่น่าสนใจ  ปมขัดแย้งในการแต่งสร้างความสะเทือนอารมณ์  การใช้ถ้อยค าสร้างภาพได้ชัดเจน  
ค าพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับชีวิตและสังคม 

2.  คุณค่าด้านสังคม  เป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  ชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์  และคุณค่าทางจริยธรรม  คุณค่าด้านสังคม  เป็นคุณค่าที่ผู้อ่านจะเข้าใจชีวิตทั้งในโลก
ทัศน์และชีวทัศน์  เข้าใจการด าเนินชีวิตและเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ดีขึ้น  เนื้ อหาย่อมเกี่ยวข้องกับการช่วย
จรรโลงใจแก่ผู้อ่านช่วยพัฒนาสังคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าของชาติบ้านเมืองและสนับสนุนค่านิยมอันดีงาม 
 
 
 
 
 
โครงงาน 

โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า  ลงมือปฏิบัติจริง  
ในลักษณะของการส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น   ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล  น ามาวิเคราะห์  
ทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาข้องใจ  ผู้เรียนจะน าความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา  ค้นหาค าตอบ  
เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรียนรู้  ผู้เรียนจะเกิดทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการจัดการ  
ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้  การคิด วิธีการท างานของผู้เรียน  จากการสังเกตการท างาน
ของผู้เรียน 
 การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้าวิธีการหนึ่ง  แต่เป็นการศึกษาค้นคว้า 
ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล   
สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์  ท างานอย่างมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดท า
รายงานเพียงอย่างเดียว  ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล 
 
ทักษะการสื่อสาร   
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ทักษะการสื่อสาร  ได้แก่  ทักษะการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  ซึ่งเป็นเครื่องมือของ
การส่งสารและการรับสาร  การส่งสาร  ได้แก่  การส่งความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด 
และการเขียน  ส่วนการรับสาร  ได้แก่  การรับความรู้ ความเชื่อ  ความคิด   ด้วยการอ่านและการฟัง   
การฝึกทักษะการสื่อสารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียน  ให้สามารถรับสาร
และส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่ส าคัญ  มีคุณสมบัติพอสรุปได้  คือ  ประการ 
ที่หนึ่ง  ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย  โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้  
อย่างเป็นระบบ  ประการที่สอง  ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด  หมายถึง  มนุษย์สามารถใช้ภาษา  
สื่อความหมายได้โดยไม่สิ้นสุด  ประการที่สาม  ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติ
ร่วมกัน  และมีการรับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน  เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน  ประการที่สี่  ภาษา
สามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสาร  ไม่จ ากัดเพศของผู้ส่งสาร  ไม่ว่าหญิง  ชาย  เด็ก  ผู้ใหญ่ สามารถ
ผลัดกันในการส่งสารและรับสารได้  ประการที่ห้า  ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน  อดีต  และอนาคต    
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ประการที่หก  ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม  และวิชาความรู้
นานาประการ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 
แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดส าคัญในการผูกเรื่องให้  ด าเนินเรื่อง
ไปตามแนวคิด  หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่  แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม  เป็น
สารที่ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน  เช่น  ความดีย่อมชนะความชั่ว  ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว  ความยุติธรรมท าให้โลกสันติ
สุข  คนเราพ้นความตายไปไม่ได้   เป็นต้น  ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่ืนทราบ  เช่น  
ความดี  ความยุติธรรม  ความรัก  เป็นต้น 
 
 
บริบท 

บริบทเป็นค าที่แวดล้อมข้อความที่อ่าน ผู้ อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์มาก าหนด
ความหมายหรือความเข้าใจ  โดยน าค าแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์เพ่ือท าความ 
เข้าใจหรือความหมายของค า 
 
พลังของภาษา   

ภาษาเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพ่ือการด ารงชีวิต 
เป็นเครื่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได้  ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออกของ
ความคิดด้วยการพูด  การเขียน  และการกระท าซึ่งเป็นผลจากการคิด  ถ้าไม่มีภาษา  คนจะคิดไม่ได้  ถ้าคน
มีภาษาน้อย  มีค าศัพท์น้อย  ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล  คนที่ใช้ภาษาได้ดีจะมีความคิดดีด้วย  
คนจะใช้ความคิดและแสดงออกทางความคิดเป็นภาษา  ซึ่งส่งผลไปสู่การกระท า  ผลของการกระท าส่งผล
ไปสู่ความคิด  ซึ่งเป็นพลังของภาษา  ภาษาจึงมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์  ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิด  ช่วย
ด ารงสังคมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีไมตรีต่อกัน  ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษา
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ติดต่อสื่อสารกัน  ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม  ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษา
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง เพ่ือน าไปสู่ผลสรุป  มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้  จด
บันทึกความรู้  แสวงหาความรู้  และช่วยจรรโลงใจ  ด้วยการอ่านบทกลอน ร้องเพลง  ภาษายังมีพลังในตัว
ของมันเอง เพราะภาพย่อมประกอบด้วยเสียงและความหมาย  การใช้ภาษาใช้ถ้อยค าท าให้เกิดความรู้สึกต่อ
ผู้รับสาร  ให้เกิดความจงเกลียดจงชัง หรือเกิด ความชื่นชอบ  ความรักย่อมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น           ที่
น าไปสู่ผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ 
 
ภาษาถิ่น 

ภาษาถิ่นเป็นภาษาพ้ืนเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวพ้ืนบ้านที่ใช้
พูดจากันในหมู่เหล่าของตน  บางครั้งจะใช้ค าที่มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น  บางครั้งค าที่ใช้พูดจากัน
เป็นค าเดียว  ความหมายต่างกันแล้วยังใช้ส าเนียงที่ต่างกัน  จึงมีค ากล่าวที่ว่า  “ส าเนียงบอกภาษา”   
ส าเนียงจะบอกว่าเป็นภาษาอะไร  และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด  อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศไทยไม่ว่าจะ
เป็นภาษาถ่ินเหนือ  ถิ่นอีสาน  ถิ่นใต้  สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้  เพียงแต่ส าเนียงแตกต่างกันไปเท่านั้น 
 
ภาษาไทยมาตรฐาน  

ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกว่า  ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ  เป็นภาษาที่ใช้  สื่อสาร
กันทั่วประเทศและเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการในการ
ติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นชาติไทย  ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใช้กันในเมืองหลวง ที่ใช้ติดต่อกันทั้ง
ประเทศ มีค าและส าเนียงภาษาที่เป็นมาตรฐาน  ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดค าได้ตามมาตรฐานของภาษาไทย  
ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานมีความส าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่น  วรรณคดีมีการถ่ายทอดกัน
มาเป็นวรรณคดีประจ าชาติจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการสร้างสรรค์  งานประพันธ์  ท าให้
วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้ 
 
 
 
 
ภาษาพูดกับภาษาเขียน 

ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีใช้พูดจากัน  ไม่เป็นแบบแผนภาษา  ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้สื่อสาร 
กันได้ดี  สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง  ใช้ในหมู่เพ่ือนฝูง  ในครอบครัว และติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการ  การใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองและสุภาพ  ขณะเดียวกันก็ค านึงว่าพูดกับบุคคลที่มีฐานะ
ต่างกัน  การใช้ถ้อยค าก็ต่างกันไปด้วย ไม่ค านึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษามากนักส่วน
ภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยค า  และค านึงถึงหลักภาษา  เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้อง
และใช้ในการเขียนมากกว่าพูด  ต้องใช้ถ้อยค าที่สุภาพ  เขียนให้เป็นประโยค  เลือกใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในการสื่อสาร  เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ  เช่น  การกล่าวรายงาน  กล่าวปราศรัย  กล่าว
สดุดี  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  จะระมัดระวังการใช้ค าท่ีไม่จ าเป็นหรือ           ค าฟุ่มเฟือย  หรือ
การเล่นค าจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่น ๆ 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)  บางครั้งเรียกว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นกระบวนทัศน์ 
(Paradigm)   ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติ เพ่ือความอยู่รอด แต่
คนในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ  เป็นความรู้  ความคิด  ที่น ามาใช้         
ในท้องถิ่นของตนเพ่ือการด ารงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ  ผู้รู้จึงกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษา  ยารักษาโรคและการด าเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข 
 
ภูมิปัญญาทางภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา  วรรณกรรมท้องถิ่น  บทเพลง  สุภาษิต  ค าพังเพย 
ในแต่ละท้องถิ่น  ที่ได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคมที่
ต่างกัน  โดยน าภูมิปัญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต่าง ๆ  การบันเทิงหรือการละเล่นมีการแต่ง
เป็นค าประพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งนิทาน นิทานปรัมปรา ต านาน บทเพลง  บทร้องเล่น  บทเห่กล่อม บท
สวดต่าง ๆ  บทท าขวัญ  เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
 
ระดับภาษา   
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสที่ใช้ภาษา  
บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ  ต าราแต่ละเล่ม
จะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์  
 การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้ 

1.  การแบ่งระดับภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
1.1  ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาท่ีเป็นแบบแผน  เช่น  การใช้ภาษาในการประชุม  

ในการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น  
  1.2  ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการสนทนา 
การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย  การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์  เป็นต้น 

2.  การแบ่งระดับภาษาท่ีเป็นพิธีการกับระดับภาษาท่ีไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้ 
เป็นการแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ  ดังนี้  

2.1  ภาษาระดับพิธีการ  เป็นภาษาแบบแผน 
2.2  ภาษาระดับกึ่งพิธีการ  เป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
2.3  ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ  เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

3.  การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม  โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น 5 ระดับ  คือ 
3.1  ภาษาระดับพิธีการ  เช่น  การกล่าวปราศรัย  การกล่าวเปิดงาน 
3.2  ภาษาระดับทางการ  เช่น  การรายงาน  การอภิปราย  
3.3  ภาษาระดับกึ่งทางการ  เช่น  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  
3.4  ภาษาระดับการสนทนา  เช่น  การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 
3.5  ภาษาระดับกันเอง  เช่น  การสนทนาพูดคุยในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัว  

 
วิจารณญาณ 

วิจารณญาณ  หมายถึง  การใช้ความรู้  ความคิด  ท าความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล  
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การมีวิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ  และอย่างชาญ
ฉลาดเป็นเหตุเป็นผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 นายสุชาติ         แวงโสธรณ์ 
 นายวีระชัย        ศรีหาพล 
  
คณะผู้จัดท า 
 นางจ ารูญลักษณ์    เลิศจุลัศจรรย์ 
 นางพิทยาภรณ์       บรรณาลัย 
 นางวิรงรอง           ศรีพอ 
 นางอมรรัตน์          ผลเรือง 
 นางดาวรุ่ง             ประสงค์สินธุ์ 
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 นางลัดดาวัลย์         พรมสาขา ณ สกลนคร 
 นางศุภมาส            ทวยลี 
 นางประภาวดี         อัคต ิ
 นางชุติมา              ก านาด ี
 นางนวลผจง           ภูจอมรัตน์ 
        นางสุธาสิณี           อุ่นบุญเรือน 
      นางสาวอนุสรา        รัตนชัย 
 นางสาววิไลลักษณ์    สรตรัยอาคม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


