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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

บทน า 
  

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบและแนวทางที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้วางไว้โดยให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง      
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
ความส าคัญ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  การสอน
ภาษาไทยในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม  ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตในสังคม  ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ   เพ่ือพัฒนาความรู้  พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์  วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดง   
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม    ประเพณี      และสุนทรียภาพ   เป็นวรรณคดีและวรรณกรรม       
ที่ล้ าค่า  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

 
สาระส าคัญในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ          
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  
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 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก   พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ         และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

 หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

      วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 

 เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและ
ภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเ พ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา                  
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  

เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก      

ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา     

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
 
สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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วิสัยทัศน์ 
 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร     เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ของคนในชาติ  และเป็นวัฒนธรรมของชาติ  การเรียนภาษาไทยต้อง
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง  เหมาะสมในการสื่อสาร  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้  ให้เกิดความชื่นชม  ซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี       
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ไว้ 
 การเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้เกิดสร้างสรรค์  คิดวิพากษ์วิจารณ์คิดตัดสินใจแก้ปัญหาและ
วินิจฉัยอย่างมีเหตุผลและสร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยการใช้ภาษาอย่างมี
เหตุผล ใช้ภาษาในทางสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาสื่อสาร   ความรู้และประสบการณ์  
การเรียนภาษาไทยจะต้องเรียนเพ่ือการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์  สามารถใช้
ภาษาได้ถูกต้องตามความหมายและถูกต้องตามกาลเทศะและมีประสิทธิภาพ 
 ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหา  สาระ  ได้แก่  กฎเกณฑ์ทางภาษา  ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้
ถูกต้อง     นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญา
ทางภาษาที่ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนค่านิยม  ความงดงามของภาษา       
ในบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ประเภทต่าง ๆ  ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาให้เกิดความซาบซึ้งและความ
ภูมิใจในภาษาไทยและผลงานทางภาษา  ซึ่งบรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  และจะต้องสืบ
ทอดต่อไปในอนาคต  เพ่ือความเป็นไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 

หลักการ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ได้ใช้หลักการพัฒนาหลักสูตรตามแบบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
              1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้               
เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน ของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค             
และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม             

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 

             หลักสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน   เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน        
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง      

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม             

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด            
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรื อ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์                     
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึ งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน         
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง  การปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง  ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ   
3.   มีวินัย หมายถึง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมในห้องเรียน 

เช่น  สมุดงาน   ชิ้นงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่ก าหนดให้ร่วมกัน  ทุกครั้ง 
4.  ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องค์ความรู้ให้กับผู้อ่ืน   
5.   อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รู้จักการด ารงชีวิตให้มีคุณค่า 
6.   มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง มุ่งม่ันท างานอย่างรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
7.  รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดี             

รักษาเอกลักษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

         8.  มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
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คุณภาพผู้เรียน 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน  แสดงความคิดเห็นและข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่านได้  
วิเคราะห์  วิจารณ์  อย่างมีเหตุผล  ล าดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน  รวมทั้ง
ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนค า
ขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและประสบการณ์
ต่างๆ เขียนย่อความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด
หรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์  ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู  น าข้อคิด ไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ          
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์  ค าบาลีสันสกฤต  ค าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม ประโยคซ้อน 
ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กาพย์         
และโคลงสี่สุภาพ 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

 
ระดับชั้น ชื่อรายวิชา เวลา (ชั่วโมง/ปี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท 21101   ภาษาไทย  60 
ท 21102   ภาษาไทย  60 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท 22101   ภาษาไทย  60 
ท 22102   ภาษาไทย  60 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท 23101   ภาษาไทย 60 
ท 23102   ภาษาไทย  60 
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มาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      

สาระท่ี 2    การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  

เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก    

ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    

ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว      และ     

บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย   
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา     

กาพยย์านี 11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์ 28  
และโคลงสี่สุภาพ 

 2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
 
 
 
 
 

 

3. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ 
และค าที่มีหลายความหมายใน
บริบทต่างๆ จากการอ่าน 

5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ 
โดยพิจารณาจากบริบท 

- เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
- เรื่องสั้น   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
- บทความ     

 6. ระบุข้อสังเกตและความ
สมเหตุสมผลของงานเขียนประเภท
ชักจูง  โน้มน้าวใจ 

- สารคด ี
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค  และข้อความ

ที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย 
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ 

 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน  
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับ
ที่ยากขึ้น 

 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  
 

 8. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ       

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย 

- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
  - บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน 

กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 
 2. จับใจความส าคัญ สรุปความ  และ

อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความ

เข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริง 

ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก
บทความที่อ่าน 

6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ         
การโน้มน้าว หรือความ
สมเหตุสมผลของงานเขียน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ์ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
 
 

 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือค า
ประพันธ์อย่างหลากหลาย และ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จาก
การอ่าน  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิต 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  

 8. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      

บทร้อยกรองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน                   

 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความ

ปกิณกะ   
- บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอนเสภา  
  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16  และโคลงสี่สุภาพ 

 
 

2. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 

3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่
อ่าน 

4. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก          

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคด ี  
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ต านาน  
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ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ย่อความและรายงาน 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    

ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น    

6.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล        
ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน   

7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การ
ล าดับความ และความเป็นไปได้ของ
เรื่อง      

8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน        

- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์     
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                      

 9. ตีความและประเมินคุณค่า    และ
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา  
ในชีวิต 

 

 การอ่านตามความสนใจ เช่น 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของ

นักเรียน 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด  

10. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี 2    การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ

เขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   

 การเขียนสื่อสาร เช่น      

- การเขียนแนะน าตนเอง 

- การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญๆ 

- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 3. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ

สาระส าคัญและรายละเอียด

สนับสนุน 

 การบรรยายประสบการณ์ 

 

 4. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 5. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น  เรื่องสั้น   ค า

สอน โอวาท   ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน 

ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์    
 6. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สาระจากสื่อที่ได้รับ 

 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ

ต่างๆ เช่น 

- บทความ  

- หนังสืออ่านนอกเวลา  

- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  

- เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ              
 7. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    

กิจธุระ 

 

 การเขียนจดหมายส่วนตัว 

- จดหมายขอความช่วยเหลือ 

- จดหมายแนะน า 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  

- จดหมายสอบถามข้อมูล 
 8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ

โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ได้แก่    

- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

- การเขียนรายงานโครงงาน 



  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พทุธศกัราช 2551 

 

12 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 9. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
 

ม.2 
 
1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  

 
 
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียน ตัวอักษรไทย 
 2. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 3. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ 
 4. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         

ค าสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
นิทานชาดก  

 5. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  
 

 การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 6. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                 
ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออ่านนอกเวลา 

  - สารคดี  
  - บันเทิงคดี 

 8. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม.3 1. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้

ถูกต้องตามระดับภาษา   
 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส

ต่างๆ  เช่น 
- ค าอวยพรในโอกาสต่างๆ 
- ค าขวัญ 
- ค าคม 
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ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- โฆษณา 
- คติพจน์ 
- สุนทรพจน์  

 3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ
โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และ
ทัศนคตใินเรื่องต่างๆ 

 การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

 4. เขียนย่อความ  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ประวัติ  
ต านาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชด ารัส  พระบรม
ราโชวาท  จดหมายราชการ 

 5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

 การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความ
คิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 

 การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ                    

 7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่างๆ   

 

 การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 

 8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

 การกรอกแบบสมัครงาน 
 

 9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 

             

 การเขียนรายงาน ได้แก่ 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 10. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์         

    ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่อง
ที่ฟังและดู 

2. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู 
3. พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และดู 

4. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ                  
ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู 
  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหา

โน้มน้าว 
 

 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  
และการสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ม.2 1. พูดสรุปใจความส าคัญของเรื่อง
ที่ฟังและดู 

 การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 

 2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  
และความน่าเชื่อถือของข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผลเพ่ือน า
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

 4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 

 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
- การพูดอวยพร 
- การพูดโน้มน้าว 
- การพูดโฆษณา           

   
 5. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่

ศึกษาค้นคว้า 
 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ  
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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    ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. แสดงความคิดเห็นและประเมิน
เรื่องจากการฟังและการดู 

2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และดู           เพ่ือน าข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 
 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

 3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 4. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 
 การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 

-  การพูดโต้วาที    
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 5. พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอ
หลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่าง
มีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 

 การพูดโน้มน้าว 
 

 6. มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การ    

   พูด 

 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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สาระท่ี 4    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา        
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ       

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 

 2. สร้างค าในภาษาไทย  การสร้างค า 
    - ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
    - ค าพ้อง  
 

 2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค 

 ชนิดและหน้าที่ของค า 

 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

 4.  แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี 11 
 5. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพย

และสุภาษิต 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

ม.2 1. สร้างค าในภาษาไทย  การสร้างค าสมาส 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ

ประโยครวม และประโยคซ้อน 
 

 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ้อน 

 3. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 
 4. ใช้ค าราชาศัพท์  ค าราชาศัพท์ 
 5. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   

ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
 

ม.3 1. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในภาษาไทย 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  ประโยคซับซ้อน 
 3. วิเคราะห์ระดับภาษา  ระดับภาษา 
  4. ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  ค าทับศัพท์ 

 ค าศัพท์บัญญัติ 
 5. อธิบายความหมายค าศัพท์ทาง  ค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วิชาการและวิชาชีพ 

 6. แต่งบทร้อยกรอง  โคลงสี่สุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พทุธศกัราช 2551 

 

18 

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม   
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม             

 

 5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-   บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-   บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.2 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากข้ึน 

 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต ค าสอน 
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 

 2. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ 

3. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น 
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ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 5. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 
-  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

ม.3 1. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก
ยิ่งขึน้ 

 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
เกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตค าสอน 
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  
- บันเทิงคดี   

 2. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  

3. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน      
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม                                

 

 4. ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองที่
มีคุณค่าตามความสนใจและ
น าไปใช้อ้างอิง 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา  ท 23101  ชื่อวิชา  ภาษาไทย             เวลา 60 ชั่วโมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่  1     จ านวน  1.5   หน่วยกิต                      
 
         การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  การอ่านจับใจความระบุความ
แตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย   การเขียนกรอบแนวความคิด  ผังความคิด  
บันทึกการอ่าน  การย่อความ  และรายงาน  มีมารยาทในการอ่านและการใช้ภาษา 
      การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนข้อความตามสถานะและ
โอกาสต่างๆ  ค าอวยพร  ค าขวัญ  ค าคม  โฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์  การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  
เขียนย่อความ  และการเขียนจดหมายกิจธุระ 
        การพูดแสดงความคิดเห็น  ประเมินเรื่อง  และพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       การจ าแนกและใช้ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  การวิเคราะห์
ระดับภาษา 
       การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามที่ก าหนดให้และ
ตามความสนใจ 
        โดยการใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  การการฟัง  การดู  และการพูด  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
และประเมินค่า  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทยและสามารถน าความรู้ไปในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังให้รู้จักอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาทางด้านภาษา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  อันเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติต่อไป 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท  1.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,ม.3/3 , ม.3/ 4,  
 ท  2.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 
 ท  3.1  ม.3.1 , ม.3/2 , ม.3/3,  
 ท  4.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,ม.3/3 
 ท  5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 ,ม.3/5    
รวม  19  ตัวชี้วัด        
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โครงสร้างรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1   

ภาษาไทย 1      เวลา  60     ชั่วโมง    
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 

1. อ่านดีมีสาระ 
-  อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว  ,    ร้อยกรอง 
-  จับใจความส าคัญ 
-  ความแตกต่างของค าที่มีความหมาย 
   โดยตรงและความหมายโดยนัย 
-  เขียนผังความคิด  บันทึก  ย่อความ 
   และรายงานจากเรื่องที่อ่าน 
-  มารยาทในการอ่าน 

    
    ท 1.1 ม.3/1 , ม.3/2, 
    ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/10 
    ท2.1 

 
12 

2. ปราดเปรื่องเรื่องการเขียน 
-  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
-  เขียนอวยพรในโอกาสต่างๆ 
-  เขียนค าคม 
-  เขียนค าขวัญ 
-  เขียนโฆษณา 
-  เขียนคติพจน์ 
-  เขียนสุนทรพจน์ 
-  เขียนอัตชีวประวัติ 
-  เขียนย่อความ 

 
   ท 2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , 

ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , 
      ม.3/10 

 
15 

3. ฟังอย่างไรให้มีมารยาท 
-  พูดแสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่อง 
   การฟังและการดู 
-  พูดวิเคราะห์วิจารณ์ 
-  มีมารยาทในการพูด การฟัง และ 
   การด ู
 
 
 

 
ท 3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , 

       ม.3/6 

 
5 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 
4. สื่อสารดีตามระดับภาษา 

-  จ าแนกและใช้ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
-  วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน 
-  ระดับภาษา 
 

 
  ท 4.1 ม.3/1 , ม.3/2 ,  
  ม.3/3 

 
12 

5. พิจารณารู้คุณค่าวรรณคดี 
-  บทพากย์เอราวัณ 
-  อิศรญาณภาษิต 
-  พระบรมราโชวาท 
-  วรรณคดีประเภทสารคดี 
-  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

 
  ท 5.1 ม.3/1 , ม.3/2 , 
   ม.3/3 ม.3/4 

 
16 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ท 23102  ชื่อวิชา  ภาษาไทย     เวลา 60 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่  2     จ านวน  1.5   หน่วยกิต                      
 
             การวิเคราะห์วิจารณ์  ประเมินเรื่องที่อ่าน  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน  การ
วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  ความเป็นไปได้ของเรื่อง  การวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ตีความ  และ
ประเมินค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียน  มีมารยาทในการอ่าน 
             การเขียนอธิบาย  ชี้แจง  การเขียนแสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งโฆษณา  บทความทางวิชาการ          
การกรอกแบบสมัครงาน  การเขียนรายงาน  โครงงาน  มีมารยาทในการเขียน 
             การใช้ศิลปะการพูดในโอกาสต่าง  การพูดโต้วาที  การอภิปราย  การพูดยอวาที  พูดโน้มน้าวโดย
น าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
           การใช้ค าทับศัพท์และค าศัพท์บัญญัติ  การอธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการ วิชา ชีพ                                                     
การแต่งโคลงสี่สุภาพ 
           การสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม   การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี  ด้านจินตนาการ  ศิลปะ    
การประพันธ์  อารมณ์  คุณธรรม  การสะท้อนภาพชีวิตวิถีไทย  การสรุปความรู้และข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง  การท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดหรือตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
 
ตัวช้ีวัด   
ท  1.1  ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9, 
ท  2.1  ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10,ท  3.1  ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 
ท  4.1  ม.3/4 ,ม.3/5 , ม.3/6, 
ท  5.1  ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5   
รวม  21  ตัวชี้วัด  
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โครงสร้างรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2   
ภาษาไทย  2       เวลา 60     ชั่วโมง    

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 

1. อ่านอย่างพินิจ 
-  วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน  
-  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 
-  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น 
   โต้แย้งเรื่องที่อ่าน 
-  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ี 
   ได้จากการอ่านงานเขียน 

 
   ท 1.1 ม.3/5 , ม.3/6 , 
   ม.3/7, ม.3/8 ,ม.3/9 , 
   ม.3/10 

 
8 

2. รวมจิตฝึกเขียน 
-  เขียนจดหมายเชิญวิทยากร 
-  เขียนจดหมายขอความ-อนุเคราะห์ 
-  เขียนจดหมายขอบคุณ 
-  เขียนอธิบายชี้แจง  แสดงความคิดความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 
-  เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
-  กรอกแบบสมัครงาน 
-  เขียนรายงานการค้นคว้า 

    
   ท 2.1 ม.3/3 ,ม.3/5, 
   ม.3/6 ,ม.3/8 , ม.3/9 

 
       12 

3. เล่าเรียนเรื่องการพูด 
-  พูดรายงานการค้นคว้า 
-  พูดโต้วาท ี
-  พูดยอวาที 
-  พูดอภิปราย 
-  พูดโน้มน้าว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท 3.1 ม.3/3 , ม.3/4 , 

     ม.3/5 

 
15 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 
4. จุดประกายใช้หลักภาษาพัฒนาเรื่อง-โคลงกลอน 

-  ใช้ค าทับศัพท์  ค าบัญญัติ 
-  อธิบายความหมายค าศัพท์ทาง 
   วิชาชีพ 
- โคลงสี่สุภาพ 

 
  ท 4.1 ม.3/4 , ม.3/5 , 
   ม.3/6 

 
10 

5. แนวคิดในวรรณกรรมท่องจ าบท-อาขยาน 
-  สรุปเนื้อหา 
-  วิเคราะห์คุณค่า 
-  ท่องจ าอาขยานและสรุปข้อคิด 
-  ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง 

 
ท 5.1 ม.3/3 , ม.3/4 

 

 
15 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1    การอ่านออกเสียง 

เวลา  4  ชัว่โมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
  ท 1.1 ม.3/1 อ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเรื่องทีอ่่าน 
 

2. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
 การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแก้วและบทรอ้ยกรองผูเ้รยีนตอ้งรูห้ลกัการอ่าน  จงึจะสามารถอ่านไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัเรือ่งทีอ่่าน 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
   การอ่านออกเสยีง ประกอบดว้ย 
   -  บทรอ้ยแกว้ทีเ่ป็นบทความทัว่ไปและบทความปกณิกะ 
   - บทรอ้ยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนเสภา กาพยย์านี 11 กาพยฉ์บงั 16 และโคลงสีสุ่ภาพ 
 3.2 สาระการเรียนรูท้้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 
 

4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการสงัเกต  
  2) ทกัษะการประเมนิ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 
5. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
 1. ใฝเ่รยีนรู ้
 2. มุง่มัน่ในการท างาน 
 3. รกัความเป็นไทย 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแก้วและบทรอ้ยกรอง 
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7. การวดัและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอ่านออกเสยีง 
 7.2 การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
  1) ประเมนิการอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  2) ประเมนิการอ่านออกเสยีงบทรอ้ยกรอง 
  3) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล 
  4) สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
  5) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอ่านออกเสยีง 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  -  สงัเกตการอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูที้ ่1 เรือ่ง การอ่านออกเสียง 
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เร่ืองท่ี 1  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว         
เวลา  1-2  ชัว่โมง 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E) 

 
ขัน้ท่ี 1  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 ครสูนทนากบันกัเรยีนเกี่ยวกบัการอ่านบทรอ้ยแกว้ทีน่กัเรยีนพบเหน็ในชวีติประจ าวนั จากนัน้ให้
นกัเรยีนฟงัซดีกีารอ่านขา่วทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย และรว่มกนัแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัวธิกีารอ่าน  
 
ขัน้ท่ี 2  ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. นกัเรยีนศกึษาความรูเ้รือ่ง การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแก้ว จากหนงัสอืเรยีน  
2. ครเูปิดซดีกีารอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ใหน้กัเรยีนฟงัและสงัเกตรปูแบบและวธิกีารอ่านออกเสยีง

บทรอ้ยแกว้      ทีถู่กตอ้งและไพเราะ 
 
ขัน้ท่ี 3  อธิบายความรู้ (Explain) 
 ครสูุ่มนกัเรยีนน าเสนอขอ้สงัเกตในการอ่านใหไ้พเราะ จากนัน้นกัเรยีนรว่มกนัสรุปรปูแบบและวธิกีาร
อ่านออกเสยีง บทรอ้ยแกว้ ทีถู่กตอ้งและไพเราะ 
 
ขัน้ท่ี 4  ขยายความเข้าใจ (Expand) 

1. นกัเรยีนฝึกอ่านน าบทความทัว่ไป หรอืบทความปกณิกะ ทีเ่ตรยีมมาตามขอ้สรปุทีค่น้พบ 
2. นกัเรยีนจบัคู่กบัเพื่อนอ่านบทอ่านของตนใหเ้พื่อนฟงัใหเ้พื่อนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการอ่าน 

 
 ขัน้ท่ี 5  ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 นกัเรยีนแต่ละคนอ่านบทอ่านของตนใหค้รฟูงัเพื่อประเมนิผลการอ่านว่าถูกตอ้งไพเราะหรอืไม ่ตอ้ง
ปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไร แลว้นกัเรยีนน าผลการประเมนิไปพฒันาการอ่าน 
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เร่ืองท่ี 2  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง                    
เวลา  1-2  ชัว่โมง 
วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ : เทคนิคการต่อเรือ่งราว (Jigsaw) 

 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 ครเูปิดซดีกีารอ่านท านองเสนาะใหน้กัเรยีนฟงั จากนัน้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารอ่าน  
 
ขัน้สอน 

1. นกัเรยีนศกึษาความรูเ้รือ่ง การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยกรอง จากหนงัสอืเรยีน  
2. ครกู าหนดหวัเรือ่งทีจ่ะใหน้กัเรยีนศกึษาเป็นหวัขอ้ยอ่ย  5 หวัขอ้ จากนัน้ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม 

กลุ่มละ 5 คน  
  คละกนัตามความสามารถ เรยีกว่า กลุ่มบา้น แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนเลอืกหมายเลขประจ าตวัตาม

ความสมคัรใจ 
  ตัง้แต่หมายเลข 1-5 และตัง้ชื่อกลุ่มของตน  
3. นกัเรยีนทีม่หีมายเลขเดยีวกนัจากกลุ่มบา้นมานัง่รวมกนั เรยีกว่า กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ใหแ้ต่ละกลุ่ม

ฝึกอ่านบทรอ้ยกรองตามทีค่รกู าหนด โดยใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มช่วยเหลอืกนัจนทุกคนสามารถ
อ่านไดถู้กตอ้งเป็นอย่างด ี 

4. สมาชกิกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญกลบัไปยงักลุ่มเดมิของตนทีเ่รยีกว่า กลุ่มบา้น และผลดักนัอธบิายและฝึก
อ่านเพื่อถ่ายทอดความรูท้ีต่นไดไ้ปศกึษามา  

5. นกัเรยีนแต่ละคนทดสอบอ่านบทรอ้ยกรอง เพื่อพจิารณาความถูกตอ้งและความไพเราะของการ
อ่าน 

 
ขัน้สรปุ 
 ครปูระเมนิผลการอ่านว่าถูกตอ้งไพเราะหรอืไม ่ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขอย่างไร แลว้นกัเรยีนน าผลการ
ประเมนิไปพฒันาการอ่าน 
 

   

ครมูอบหมายให้นักเรียนเลือกบทความทัว่ไป หรือบทความปกิณกะ และบทร้อยกรอง       
ประเภทใดประเภทหน่ึงใน 5 ประเภท ท่ีได้ศึกษาท่ีเหน็ว่ามีประโยชน์ส าหรบัการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมาอ่านออกเสียงเพ่ือประเมินการอ่านและให้บอกเหตุผลในการเลือก 

 
  นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรูที้ ่1 เรือ่ง การอ่านออกเสียง 
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9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สือ่การเรียนรู ้
  1) หนงัสอืเรยีน ภาษาไทย : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.3 
  2) ซดีบีนัทกึเสยีงการอ่านข่าวทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 
  3) ซดีกีารอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  4) ซดีกีารอ่านท านองเสนาะ 
  5) บทความทัว่ไป บทความปกณิกะ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  — 
   
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล (การผ่านตัวช้ีวัด) 
1.ผู้เรียนต้องผ่านตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละตัวชี้วัดตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ร้อยละ ๖๐ 

2.หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัว ครูผู้สอนด าเนินการซ่อมเสริมให้ผู้เรียน  
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ลงชื่อ).........................................................ครูผู้สอน 

                                                                             (นายฐิติวฏัฏ์  กล่ าจีน) 
                                                                      ………./……………….….………./…………. 
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การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรุง (1) 
1. ความถกูต้องตาม 
 อกัขรวิธี 

ออกเสยีงไดถู้กตอ้ง  
ตามอกัขรวธิ ี 
ไม่มทีีผ่ดิพลาด 

ออกเสยีงไม่ถูกตอ้ง  
ตามอกัขรวธิ ี 
มทีีผ่ดิพลาด 1-2 ที ่

ออกเสยีงไม่ถูกตอ้ง  
ตามอกัขรวธิ ี 
มทีีผ่ดิพลาด 3-4 ที ่

ออกเสยีงไม่ถูกตอ้ง  
ตามอกัขรวธิ ี 
มทีีผ่ดิพลาด 5 ทีข่ ึน้ไป 

2.   ความถกูต้องตาม 
 หลกัการอ่าน 

แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัและลลีาการ
อ่าน 

แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัและลลีาการ
อ่านมทีีผ่ดิพลาด 1-2 ที ่

แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัและลลีาการ
อ่านมทีีผ่ดิพลาด 3-4 ที ่

แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัและลลีาการ
อ่านมทีีผ่ดิพลาด 5 ที ่
ขึน้ไป 

3. ความไพเราะ 
 ในการอ่าน 
 บทรอ้ยกรอง 

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัลกัษณะค าประพนัธ ์  

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัลกัษณะค าประพนัธ ์ 
เป็นสว่นใหญ่ 

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัลกัษณะค าประพนัธ ์ 
เป็นบางสว่น 

มคีวามไพเราะ 
เพยีงเลก็น้อย ไม่ค่อย
เหมาะสมกบัลกัษณะค า
ประพนัธ ์  

4. ความไพเราะ 
 ในการอ่าน 
 บทรอ้ยแก้ว 

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัเน้ือเรื่องทีอ่่าน 

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัเนื้อเรื่องทีอ่่าน 

เป็นสว่นใหญ่ 

มคีวามไพเราะเหมาะสม
กบัเนื้อเรื่องทีอ่่าน 

เป็นบางสว่น 

มคีวามไพเราะ 
เพยีงเลก็น้อย ไม่ค่อย
เหมาะสมกบัเนื้อเรื่อง 
ทีอ่่าน 

5. การให้เหตผุล 
 ในการเลือก 
 บทอ่าน 

เลอืกบทอ่านได้
เหมาะสม มคีวามเป็น
เหตุเป็นผลในการเลอืก  
น าไปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติได ้

เลอืกบทอ่านได้
เหมาะสม มคีวามเป็น
เหตุเป็นผลในการเลอืก  
น าไปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติไดเ้ป็นสว่นใหญ่ 

เลอืกบทอ่านได้
เหมาะสม มคีวามเป็น
เหตุเป็นผลในการเลอืก  
น าไปใชใ้นการด าเนิน
ชวีติไดเ้ป็นบางสว่น 

เลอืกบทอ่านไดไ้ม่ค่อย
เหมาะสม มคีวามเป็น
เหตุเป็นผลในการเลอืก  
เพยีงเลก็น้อยน าไปใชใ้น
การด าเนินชวีติไดเ้ป็น
บางสว่น 

 
เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ  ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

  18 - 20 ดมีาก 

  14 - 17 ด ี

  10 - 13 ปรบัปรงุ 

  ต ่ากว่า 10 พอใช ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  
 

1. ขอ้ใดคอืการอ่านออกเสยีงทีถู่กตอ้ง 
 ก. สมชายก าหนดท่าทางทีจ่ะอ่าน 
 ข. สมศกัดิท์ดลองออกเสยีงก่อนทีจ่ะอ่าน 
 ค. สมเดชศกึษาเจตนาของผูแ้ต่งเรือ่งทีจ่ะอ่าน 
 ง. สดุาท าความเขา้ใจในเรื่องทีจ่ะอา่นอย่างถีถ่ว้น 
 
2. ขอ้ใดไมใ่ช่การอ่านเพื่อความรู ้
 ก. ไก่ต๊อกอ่านฉลากยาแลว้ปฏบิตัติาม 
 ข. ไก่แจอ้่านต าราอาหารไทยไปท าขนมขาย 
 ค. ไก่โตง้อ่านนวนิยายเกบ็ขอ้มลูแลว้ไปเขยีนนวนยิาย 
  สง่เขา้ประกวด 
 ง. ไก่อมูคีวามทุกขจ์งึไปอ่านหนงัสอืเกีย่วกบัศาสนา 
  เพื่อผ่อนคลายความทุกข ์  
 
3. การท าเครื่องหมายในบทอ่าน  ถา้ใชเ้ครื่องหมาย /  
  หมายความว่าอย่างไร 

ก. หยุดอ่าน 
ข. หยุดหายใจ 
ค. เวน้วรรคเลก็น้อยเพื่อหยุดหายใจ  
ง. ใหส้งัเกตขอ้ความทีจ่ะอ่านต่อไปขา้งหน้า 

 
4. ถา้ตอ้งการใหท้อดหางเสยีง  ตอ้งใชเ้ครื่องหมายใดก ากบั 
 ก.  //   ข.  ........ 
 ค. ------  ง.  **** 
       
5. ทกัษะในขอ้ใดมคีวามจ าเป็นส าหรบันกัเรยีนในการแสวงหา 
 ความรูเ้พิม่เตมิ 
 ก.  การฟงั  ข.  การพดู 
 ค. การอ่าน ง.  การเขยีน 
 
6. ขอ้ใดคอืลกัษณะของผูท้ีอ่่านเป็น 
 ก. กลา้ผสมอกัษรแลว้อ่านเป็นค าได ้
 ข. เก่งอ่านหนงัสอืแลว้แปลความหมายได ้
 ค. กอ้ยอ่านหนงัสอืแลว้มคีวามเขา้ใจเรื่องทีอ่่าน 
 ง. แกว้อ่านหนงัสอืแลว้ประเมนิค่าของเรื่องทีอ่่านได ้

 

 7. ขอ้ใดไมใ่ช่ความหมายของรอ้ยแกว้  
 ก. ขอ้ความทีไ่ม่มลีกัษณะบงัคบัสมัผสั 
 ข. ขอ้ความทีใ่ชเ้ขยีนอยู่ในชวีติประจ าวนั 
 ค. ขอ้ความทีไ่ม่เน้นระบบค าและโครงสรา้งประโยค 
 ง. ขอ้ความทีม่รีปูแบบถูกตอ้งตรงตามไวยากรณ์ไทย 
 
8. ขอ้ใดส าคญัทีส่ดุในการอ่านออกเสยีงรอ้ยแกว้ 
 ก. มสีมาธใินการอ่าน 
 ข. อ่านใหเ้ป็นเสยีงพดู 
 ค. อ่านใหเ้สยีงดงัพอสมควร    
 ง.   อ่านใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธิ ี
 
9. การใสอ่ารมณ์ในการอ่านเป็นผลดอีย่างไร 
 ก. เปลีย่นอารมณ์ของผูฟ้งั    
 ข. ท าใหก้ารอ่านนัน้ชวนฟงัยิง่ขึน้  
 ค. ท าใหเ้รื่องทีอ่่านนัน้น่าสนใจ    
 ง. ท าใหผู้อ้่านมชีวีติชวีามากยิง่ขึน้ 
 

10. ขอ้ใดไมใ่ช่แนวทางการอ่านบทรอ้ยกรอง  
 ก. ตอ้งรูจ้กัท านองของบทรอ้ยกรองทีอ่่าน 
 ข. ตอ้งรูจ้กัฉนัทลกัษณ์ของบทรอ้ยกรองทีอ่่าน 
 ค. ตอ้งรูจ้กัผสมค าหรอืพยางคบ์ทรอ้ยกรองทีอ่่าน  
 ง. ตอ้งรูจ้กัใสอ่ารมณ์ความรูส้กึในบทรอ้ยกรองทีอ่่าน 
 
11. กลอนบทละครมคีวามแตกต่างจากกลอนสภุาพทัว่ไป 
 อย่างไร  
 ก. ค าขึน้ตน้บท     ข.  จ านวนค าในแต่ละวรรค 
 ข. จ านวนค าในแต่ละวรรค 
 ค. การสมัผสัระหว่างบท     
 ง. จ านวนบาทในแต่ละบท 
 
12. การพรรณนาความทัว่ไปนิยมใชค้ าประพนัธใ์นขอ้ใด 
 ก.  กลอนเสภา ข.  กาพยฉ์บงั 16    
 ค.  โคลงสีส่ภุาพ ง.  กาพยย์านี 11  
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  ได้คะแนน       คะแนนเตม็ 

13. การพรรณนาความงามของธรรมชาตนิิยมใชค้ าประพนัธ ์
 ในขอ้ใด 
 ก.  กลอนเสภา ข.  กาพยฉ์บงั 16    
 ค.  โคลงสีส่ภุาพ ง.  กาพยย์านี 11  

  
14. การอ่านค าประพนัธใ์นขอ้ใดทีเ่ชือ่กนัว่าเริม่ตน้จากในคุก 
 ทีคุ่มขงันกัโทษ 
 ก.  กลอนเสภา ข.  กาพยฉ์บงั 16    
 ค.  โคลงสีส่ภุาพ ง.  กาพยย์านี 11  

 

15. ขอ้ใดแบ่งวรรคตอนในการอ่านโคลงสีส่ภุาพไดถู้กตอ้งทีส่ดุ 
 ก.  ภพนี้/มใิชห่ลา้  หงสท์อง/เดยีวเลย 
 ข. กากเ็จา้/ของครอง  ชพีดว้ย 
 ค. เมาสม/มตุจิองหอง  หนิชาต ิ
 ง. น ้ามติร/แลง้โลกมว้ย  หมดสิน้/สขุศานต ์
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 ตวัช้ีวดั ท 1.1.ม.3/1 
   ตวัช้ีวดั ท 1.1 ข้อ 1 
  
 

  

  1. ง   2. ง   3. ค   4. ข    5.    ค 

  6. ง   7. ค   8. ง   9. ข     10.    ค 

11. ก 12. ง 13. ข 14. ก     15.    ก 

 

   15 
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การวัดและประเมินผล 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นงานที่ยากซึ่งต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางภาษา ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษา 
เพ่ือเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนมีความส าคัญเท่าๆกัน 
และทักษะเหล่านี้จะบูรณาการกันในการเรียนการสอนจะไม่แยกฝึกทักษะทีละอย่างจะต้องฝึกทักษะไปพร้อมๆ
กัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืนๆด้วย 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพร้อมกับการพัฒนาความคิด เพราะ
ภาษาเป็นสื่อของความคิด ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษา มีประมวลค ามากจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดด้วย ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนร่วมกันกับผู้อื่นมีการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาใน
การติดต่อกับเพ่ือนกับครูจึงเป็นการฝึกทักษะทางสังคมด้วย เมื่อผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทั้งใน
บริบททางวิชาการในห้องเรียนและในชุมชนจะท าให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาและได้ฝึกทักษะทางสังคมในสถานการณ์
จริง 

3. ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้องด้วยการฝึกการใช้ภาษามิใช่
เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนภาษาจะต้องเรียนรู้ไวยากรณ์หรือหลักภาษา การสะกด
ค า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการฝึกฝนการเขียนและพัฒนาทางภาษา      
ของตน 

4. ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาเท่ากัน แต่การพัฒนาทางภาษาจะไม่
เท่ากัน และวิธีการเรียนรู้จะต่างกัน 

5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญและใช้
ความเคารพและเห็นคุณค่าของเชื้อชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช้ภาษาถิ่นของผู้เรียน และช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทย และกระตุ้ นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนภาษาไทยด้วยความสุข 

6. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องใช้ภาษาไทย
เป็นเครื่องมือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะใช้ภาษาในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ การตอบค าถาม การตอบข้อทดสอบ 
ดังนั้นครูทุกคนไม่ว่าจะสอนวิชาใดก็ตามจะต้องใช้ภาษาที่เป็นแบบแผน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน และต้อง
สอนการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนด้วยเสมอ 
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หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ประการแรก    : การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประการที่สอง : การประเมินจะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 ประการที่สาม : การประเมินจะต้องมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน 

 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกน ามาใช้ในการประเมินโดยทั่วไป ได้แก่ การสังเกต การตรวจงานหรือ
ผลงาน การทดสอบความรู้ การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออก อย่างไรก็ตามมีการน าเสนอแนว
ทางการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด เพ่ือ
ข้อมูลที่ได้จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 1. การให้ตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เป็นแบบเลือกค าตอบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก -
ผิด จับคู่ และข้อสอบชนิดให้ผู้สอบสร้างค าตอบ ได้แก่ เติมข้อความในช่องว่าง ค าตอบสั้นเป็นประโยค เป็น
ข้อความ แผนภูมิ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนี้เหมาะกับการวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ ซึ่งมีข้อดีที่ใช้เวลาในการด าเนินการน้อย ง่าย และสะดวกต่อการน าไปใช้ ให้ผลการประเมินที่
ตรงไปตรงมา   เนื่องจากมีกฎการประเมินชัดเจน  แต่ไม่เหมาะกับการน าไปใช้กับผลการเรียนรู้ที่เป็นเจตคติ 
ค่านิยม 

 2. การดูจากผลงาน เช่น เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจ าวัน รายงานการทดลอง บทละคร 
บทร้อยกรอง แฟ้มผลงาน เป็นต้น ผลงานจะเป็นตัวแสดงให้เห็นการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียน จุดเด่นของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้ คือ จะแสดงให้เห็นสิ่งที่นักเรียนสามารถท าได้ มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้    เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตนเองของ
ผู้เรียน เพ่ือนก็สามารถใช้เกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้เรียนได้เช่นกัน จุดอ่อนของการประเมินจากผลงาน 
คือ ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ต้องใช้เวลาในการประเมินมาก รวมทั้งตัวแปรภายนอก 
อาจเข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมินได้ง่าย  

3. ดูการปฏิบัติ โดยผู้สอนสามารถสังเกตการน าทักษะและความรู้ไปใช้ได้โดยตรง ในสถานการณ์ที่ ให้
ปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมิน การปฏิบัติที่มีระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การ ร้อง
เพลง ดนตรี พลศึกษา การโต้วาที  การกล่าวสุนทรพจน์ ละครเวที การประเมิน โดยวิธีการนี้จะมีคุณค่ามาก 
หากผู้เรียนได้น าไปใช้ในการประเมินตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ใน 
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กระบวนการประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการด าเนินการ คือ แบบส ารวจรายการ มาตราส่วนประมาณค่า 
และเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (scoring rubric )  
 4.       ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ กระบวนการคิดของผู้เรียนมากกว่าที่
จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้เข้าใจกระบวนการคิดที่ผู้เรียนใช้ วิธีการที่ครูผู้สอนใช้อยู่เป็นประจ าใน
กระบวนการเรียนการสอน คือ การให้นักเรียนคิดดังๆ การตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ โดยครูจะเป็นผู้สังเกต
วิธีการคิดของผู้เรียน   วิธีการเช่นนี้เป็นกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเพ่ือการวินิจฉัย และเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และลักษณะนิสัย 

การตัดสินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
 การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในแต่ละชั้น จึงเป็นการด าเนินการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วน าผลการเรียนไปสรุปตัดสินให้
ผู้เรียนผ่านระดับชั้น 

1.    การตัดสินผลการเรียน 
1.1 ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดย 

การวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน
ระหว่างเรียนมากกว่าประเมินปลายปี 

1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ 
ระดับคุณภาพผลการเรียน สามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะโดย
รวมอยู่ในระดับใด จึงยอมรับว่าผ่านการประเมิน เช่น ได้-ตก, คิดเป็นร้อยละ, ผ่าน-ไม่ผ่าน ส่วนผลการเรียนทั้ง
ระบบตัวเลขและตัวอักษรในการประเมินสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ก าหนดเป็นระดับ     
ผลการเรียน 8 ระดับคือ 
  

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
4         ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5         ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3         ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5         ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 - 69 
2         ผลการเรียนน่าพอใจ 60 - 64 

1.5         ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 
0         ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 
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1.3 ประเมินให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ตามเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการ 

เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดให้ด าเนินการซ่อมเสริม 
ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในสาระภาษาไทย การประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัด สถานศึกษาควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนต่อไป และให้ระดับผลการเรียนใหม่ตาม
เงื่อนไขที่สถานศึกษาก าหนด 

2.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยในแต่ละชั้น 
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภาษาไทยครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับ
การตัดสินผลการเรียนให้ “ผ่าน” 

แนวการวัดผลและประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

 การสะกดค า 

 การวัดผลและประเมินผลว่านักเรียนสามารถสะกดค าได้หรือไม่ อย่างไร ครูสามารถด าเนินการได้ทั้ง 

ขณะสอนและสิ้นสุดการสอนและเครื่องมือ ดังนี้ 

 1. การสังเกต ในการสังเกตนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการขณะอ่านแจกลูกสะกดค า หรือสังเกตการใช้
นิ้วมือเขียนรูปตัวอักษรของค าที่อ่านในอากาศนั้น ครูควรบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในแบบสังเกตที่เตรียม
ไว้ 

 2. การทดสอบในระหว่างชั่วโมงสอน ครูอาจสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนเติมสระ พยัญชนะท่ีขาด
หายไป หรือให้นักเรียนจ าแนกค าที่ครูก าหนดในตารางแจกลูก 

 3.  การสอบถาม ครูอาจตั้งค าถามให้นักเรียนตอบปากเปล่าเกี่ยวกับต าแหน่งของสระ รูปร่างของสระ 
หรือให้นักเรียนเขียนค าใหม่ที่ใช้พยัญชนะ หรือสระหรือตัวสะกดเหมือนกับค าท่ีได้เรียนไปแล้วหรือค าท่ีครู
ก าหนดให้ 

 มาตราตัวสะกด 

 ครูสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดได้โดย
วิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ทดสอบปากเปล่า โดยครูก าหนดค าสะกดในมาตราต่างๆ ทั้งที่สะกดตรงมาตราและไม่ 
ตรงมาตรา ให้นักเรียนอ่านแล้วครูใช้แบบสังเกตเพ่ือประเมินว่านักเรียนสามารถอ่านตัวสะกดที่ก าหนดได้
ถูกต้องหรือไม่ 

๒. เขียนตามค าบอกโดยครูเลือกค าที่สะกดในมาตราต่างๆ ทั้งท่ีสะกดตรงมาตราและไม่ 
ตรงมาตรา บอกให้นักเรียนเขียนและครูตรวจแก้การเขียนตัวสะกดของนักเรียน 
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๓. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ ให้เขียนค าอ่านของตัวสะกดท่ีครูก าหนด 
ให้หรือใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกค าในตัวเลือกใดที่เขียนค าอ่านถูกต้อง หรือเลือก
ตัวเลือกใดที่เขียนค าอ่านไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียงควบกล้ า  

การวัดผลและประเมินผลนักเรียนว่าสามารถอ่านออกเสียงควบกล้ าได้ถูกต้องหรือไม่ ครูอาจจะมี
ค าหรือข้อความหรือเพลงที่มีค าควบกล้ าแล้วให้นักเรียนอ่านให้ฟัง แล้วครูบันทึกผลการประเมินในแบบ
ประเมินการอ่าน 

การคัดลายมือ 

 การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ ครูอาจให้นักเรียนคัดข้อความที่ก าหนดให้ภายในเวลาที่ก าหนด 
ครูสามารถสังเกตท่าทางการคัดของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น วางสมุดขนานกับโต๊ะ แขนทั้งสองวางบน
โต๊ะ หน้าตั้งตรงห่างจากสมุดประมาณ 30 เซนติเมตร จับดินสอด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ เท้าทั้งสองข้าง
ราบกับพ้ืน เป็นต้น และตรวจผลงานของนักเรียนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เช่น การเขียนตัวอักษรถูกต้อง 
การวางวรรณยุกต์ถูกที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด เป็นต้น 

 การอ่าน 

 การวัดผลประเมินผล อาจใช้วิธีการดังนี้ 

 1.  พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ค า วลี หรือประโยค นอกจากนั้นควรวัดผลด้าน
เหตุผลการวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจ สนใจ และผลงาน
ที่ได้มอบหมาย 

 2 . ให้นักเรียนเลือกอ่านบทร้อยกรองที่นักเรียนชอบแล้วสรุปความเป็นร้อยแก้ว โดยใช้ส านวนภาษาท่ี
เข้าใจง่าย 

 3. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง……… แล้ววิเคราะห์วิจารณ์บทที่อ่านในด้านรูปแบบฉันทลักษณ์ 
ความคิดและเนื้อหาสาระในบทร้อยกรอง กลวิธีในการแต่งของบทร้อยกรอง และสิ่งที่ผู้เขียนฝากไว้ในบท
ร้อยกรอง 

 4. ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง…………… แล้ววิเคราะห์ว่าเนื้อหาของบทร้อยกรองให้อารมณ์ 
ความรู้สึก สอดคล้องกับเนื้อหาของบทร้อยกรองหรือไม่อย่างไร นักเรียนมีความซาบซึ้งประทับใจกับบทร้อย
กรองที่อ่านหรือไม่ ต่อจากนั้นจึงพิจารณาความสามารถและผลการท างานด้วยการวัดผลความถูกต้องของ
การใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา การสรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์บทร้อยกรอง และความตั้งใจในการท างาน 

 5. ให้นักเรียนอ่านข้อความให้ถูกต้องชัดเจนตามแบบที่ก าหนดให้ 

 6. ให้นักเรียนอ่านเรื่องและสรุปความจากเรื่อง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ 
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 7. ให้นักเรียนอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ข้อความที่เปน็ข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยสีหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

 8. ให้นักเรียนตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้ววิเคราะห์ว่าข่าวนั้นมีการน าเสนอข้อเท็จจริง หรือมีความ
คิดเห็นของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบว่าความคิดเห็นของผู้เขียนน่าเชื่อถือหรือไม่
เพียงใด 

 9. ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในแง่การใช้ส านวนภาษา การสื่อ
ความหมาย และความสอดคล้องกับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ 

 10. ให้นักเรียนตัดข้อความโฆษณาจากสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ แล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ใน
ด้านความน่าเชื่อถือ การใช้ส านวนภาษา ความน่าสนใจของการน าเสนอ 

 11. ให้นักเรียนอ่านเรื่อง…………… แล้วตีความเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เขียนแล้ว
สรุปความคิดเห็นของผู้เขียน พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือเล่มนั้น 

 ส่วนการวัดและการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วมีเกณฑ์การวัดผลดังนี้ 

1. ความถูกต้องชัดเจนในการวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าว 
2. การใช้ส านวนภาษาในการน าเสนอ 
3. การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ที่ถูกต้องชัดเจน 
4. เหตุผลที่ใช้ประกอบการประเมินคุณค่าของหนังสือที่อ่าน 
5. ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง 

การเขียน 

 การวัดผลแลการประเมินผลวิชาการเขียนนี้สิ่งส าคัญที่สุดอยู่ที่ “การตรวจผลงาน” พร้อมการวิจารณ์
เสนอแนะ เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปปรับปรุงแก้ไขหาจุดบกพร่องของตนเอง วิธีการวัดผลและการประเมินผล
งานเขียนมีมากมายหลายวิธี ทั้ง 10 วิธีที่น ามาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่น าเสนอ
ไว้ ครูสามารถเพ่ิมเติมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้ทั้งสิ้น วิธีวัดผลมีดังนี้ 

1. ถ้าเป็นกิจกรรมประเภทเกมเติมค าถูกผิด ควรจะเฉลยค าตอบตรวจงานกันระหว่างเพ่ือนใน
ชั่วโมงเรียน แล้วส่งครูตรวจอีกครั้ง 

2. ถ้าเป็นกิจกรรมแสดงความคิดเห็นอาจใช้อภิปรายแสดงความคิดกับเพ่ือนร่วมชั้นได้ครูวัดผล
ทั้งการสังเกต การตอบค าถาม การสนทนา การสัมภาษณ์ และการอภิปราย 

3. ถ้าเป็นกิจกรรมการเขียนในห้องเรียนและมีเวลาเขียนเสร็จภายในห้องเรียนครูอาจพิจารณา
คัดเลือกข้อเขียนเด่น แปลก ใหม่ น ามาถ่ายทอดให้นักเรียนคนอ่ืนแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ชื่นชม และ
น าไปเป็นแบบอย่างการสร้างสรรค์และพัฒนาความคิด ติดผลงานที่ป้ายนิเทศประจ าสัปดาห์ 
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4. ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่ม ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม 

5. ถ้าเป็นงานเขียนที่เป็นการบ้าน ควรซักถามวิธีการผลิตข้อเขียน สาเหตุ และคาดว่าจะได้รับผล
อย่างไรเสียก่อนเพ่ือทราบแนวความคิดในการท างานของนักเรียนอย่างคร่าวๆ 

6. การบันทึกอนุทินควรให้จัดท าอย่างสม่ าเสมอเป็นผลงานการเขียนอีก 1 ชิ้น 

7. การเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรือการกระท าที่น่ายกย่องของนักเรียนเองหรือที่ไป
ประสบมา น ามาเขียน ครูอาจเสนอแนวทางในการผลิตผลงานใหม่ๆ ได้หลายวิธีเช่น เขียนเป็นการ์ตูน      
ค าขวัญ ค าประพันธ์ บันทึก เล่าเรื่อง และข่าวเป็นต้น นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ และ
ควรน าส่งลงหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ 

8. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานของเพ่ือนๆ ว่าผู้ ใดชอบงานชิ้นใด           
เพราะเหตุใด 

9. การจัดท าป้ายนิเทศแสดงผลงานเขียนโดยเฉพาะงานเขียนที่อยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น      
วันแม่ วันพ่อ วันลอยกระทง ฯลฯ 

10. การรวบรวมผลงานการเขียน จัดท าเป็น Portfolio แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ ทั้งห้องเดียวกัน
และต่างห้อง 

 การวัดสมรรถภาพการเขียนอาจใช้วิธีการให้นักเรียนเขียนโดยตรงตามหัวข้อที่ก าหนดให้ หรืออาจวัด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องอย่างเสรีเชิงสร้างสรรค์หรือใช้แบบทดสอบวัดการสะกดค า 
การเรียงล าดับค า การใช้เครื่องหมายและการใช้ถ้อยค า กรณีให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด 
ครูสามารถก าหนดเกณฑ์และใช้แบบประเมิน 

การฟัง 

แนวทางการวัดสมรรถภาพการฟัง ครูจะวัดได้ดังนี้ 
1.  ให้ฟังเพ่ือแยกเสียงจากแถบบันทึกเสียงหรือจากครูอ่านให้ฟัง 
1.1 ให้ฟังแล้วปฏิบัติตาม โดยครูอาจจะสั่งให้นักเรียนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วครู 

ใช้การสังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติ 

1.2 ให้ฟังเพ่ือวัดความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง ก่อนลงมือวัดผล ครูต้องชี้แจง 
ให้นักเรียนทราบว่าครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังเพียง 2 ครั้ง ให้นักเรียนฟังให้ดีแล้วครูจะตั้งค าถามจาก
เรื่องท่ีฟังทีละข้อ นักเรียนจะไม่มีโอกาสเห็นข้อความท่ีครูอ่าน นักเรียนจะได้รับแจกเฉพาะแบบทดสอบ      
(ที่ไม่มีข้อความที่ผู้ควบคุมการสอบอ่านให้ฟัง) และกระดาษค าตอบเท่านั้น 

1.3 ให้ฟังเพ่ือวัดความสนุกเพลิดเพลิน ซาบซึ้ง โดยครูอาจเปิดแถบบันทึกเสียงหรือ 
อ่านให้นักเรียนฟังแล้วใช้แบบบันทึกการมีอารมณ์ร่วมในการฟัง เช่น หน้าตา ท่าทางในการฟัง 
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1.4 มารยาทในการฟัง โดยครูอาจจะสังเกตนักเรียนในขณะที่เพ่ือนนักเรียนออกมาราย 
งานหรือพูดหน้าชั้นเรียน โดยใช้แบบสังเกต ความตั้งใจในการฟัง ซักถามเมื่อมีโอกาส ปรบมือให้เมื่อผู้พูดจบ 
ท่านั่งฟังสุภาพ ไม่ส่งเสียงคุยในขณะที่ฟัง ฯลฯ 

 

การดู 

 การวัดผลและประเมินผลการดู ครูสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือดังนี้ 

1. สังเกต ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะดูกิจกรรมในสถานการณ์ที่โรงเรียนจัดให้ 
เช่น ในชั้นเรียนนักเรียนดูการอภิปราย โต้วาที ดูวิดีทัศน์ ดูละครหรือเมื่อจัดให้นักเรียนไปทัศน์ศึกษานอก
สถานที่ เป็นต้น ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตความตั้งใจ   ความสนใจของนักเรียน 

2. ตรวจผลงาน เมื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปดูแล้วครูอาจจะก าหนดให้นักเรียนท ารายงาน หรือ
เขียนแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่ไปดูส่งครูหรือให้นักเรียนจัดนิทรรศการ ครูประเมินนักเรียนโดยใช้แบบประเมินผล
งานของนักเรียน 

3. ทดสอบ โดยครูใช้แบบให้เขียนตอบสั้นๆ หรือแบบทดสอบเลือกตอบเพ่ือตรวจสอบความรู้
ของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ให้ไปดู 

การพูด 

แนวทางการวัดสมรรถภาพการพูด 
วิธีการวัดสมรรถภาพการพูดที่เหมาะสมวิธีหนึ่งคือ ครูก าหนดให้นักเรียนออกมาพูด 

หน้าชั้นเรียนและครูสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการพูดเช่น บุคลิกท่าทาง การใช้สายตา การควบคุม
อารมณ์ กาแสดงออกทางสีหน้า การใช้น้ าเสียง การออกเสียงชัดเจน และมารยาทในการพูด เป็นต้น 

วรรณคดีวรรณกรรม 

 การวัดผลวรรณคดีและวรรณกรรม ครูสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือวัดผลดังนี้ 

1. สอบถามปากเปล่า ในระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูอาจจะสอบถามนักเรียน
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจ และการประเมินค่าตัวละครเช่น ให้นักเรียนวิจารณ์ตัวละครหรือ
ถามว่าชอบตัวละครตัวใด เพราะเหตุใด โดยให้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของตัวละครที่ชอบ เป็นต้น 

2. ทดสอบโดยแบบทดสอบเช่น ใช้แบบทดสอบเขียนตอบ ให้นักเรียนตอบสั้นๆ หรือเขียนวิจารณ์
ตัวละคร เขียนบอกเหตุผลว่าท าไมถึงชอบตัวละครหรือวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้น และใช้แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบซึ่งสามารถวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และประเมินค่าเช่น ครูอาจจะน าข้อความซึ่งตัดตอนมาจากวรรณคดีวรรณกรรมมาให้นักเรียน แล้ว
ถามนักเรียนเพ่ือวัดการอ่านจับใจความส าคัญ วัดจุดมุ่งหมายหรือจุดเน้นของผู้ประพันธ์หรือวัดความต้องการ
ของผู้ประพันธ์เป็นต้น 
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3. แสดงละครหรือบทบาทสมมติ ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและให้เลือกวรรณคดีวรรณกรรมตอน
ใดตอนหนึ่งมาแสดง ขณะที่นักเรียนแสดงครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ประเมินการท างานกลุ่ม
หรือความเข้าใจในบทบาทและความรู้สึกของตัวละคร และครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นผู้ชมโดยใช้
แบบสังเกต 

4. ประเมินโดยการใช้แบบประเมินจิตพิสัยเพ่ือวัดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของภาษาในการอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรมของนักเรียน 

5. อภิปรายหรือโต้วาทีในประเด็นหรือญัตติที่สอดคล้องกับวรรณคดีวรรณกรรมโดยครูใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมของผู้โต้วาทีและพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นผู้ชมด้วย 
 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลส าเร็จนั้น  นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา       
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้          
ครผูู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย 
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้ม
สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี  การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้   
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล  การเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ 
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การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่
มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

      ระดับมัธยมศึกษา 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
   (2) นักเรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนตัวชี้วัด 

      (3) นักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่าระดับ “ 1 ” จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 

  (4) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
สมรรถนะผู้เรียน ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป       มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ”  
ขึ้นไป   และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ”         
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากนักเรียนไม่
ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นส าคัญ 
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1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับดังนี้ 

 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 

4         ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 
3.5         ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3         ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5         ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 - 69 
2         ผลการเรียนน่าพอใจ 60 - 64 

1.5         ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 
0         ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 
 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้

ได้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน             

   ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ
ผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
4         ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5         ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 
3         ผลการเรียนดี 70 - 74 

2.5         ผลการเรียนค่อนข้างดี 65 - 69 
2         ผลการเรียนน่าพอใจ 60 - 64 

1.5         ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 
1         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 
0         ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 



  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พทุธศกัราช 2551 

 

45 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
ให้ได้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี   ผ่าน และไม่ผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่
ผ่าน 

1.3  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมิน  และจัดท าเอกสารรายงาน  ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

    หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           (1)นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน        
ที่ก าหนด  
           (2)   นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                    (3)  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 

          (4) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
           (5) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2.2  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         (1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพ้ืนฐาน 66 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 
         (2) นักเรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หนว่ยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
         (3)  นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
         (4)  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
         (5) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นการศึกษาเฉพาะทางการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย       
ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา  ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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