
การพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย    ป . 2 

บทน า 

 ภาษาไทยคือภาษาประจ าชาติ เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของวฒันธรรมไทยเป็นเคร่ืองมือท่ี ส าคญัยิง่
ของสังคมและประเทศชาติในการศึกษา รวบรวม สั่งสม สร้างสรรค ์และถ่ายทอดศิลปะวทิยาการ  
ทุก แขนง รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นเอกราชของชาติไทย นบัแต่อดีตจนปัจจุบนั ภาษาไทยจึงนบัเป็น
ความ ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ 

 ความส าคญั 

 การท่ีจะใชภ้าษาใหเ้กิดประสิทธิผลนั้น ผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนตามสมควร ตามปกตินั้นการ
สอนภาษาใดๆ ก็จะตอ้งสอนการใชภ้าษา หลกัภาษา วรรณคดี และวฒันธรรมในดา้นการใชภ้าษานั้นประกอบ
ไปดว้ยทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารนั้น มีทกัษะท่ีใช้
ในการรับสาร  ซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง และการอ่าน และทกัษะในการส่งสาร ซ่ึงไดแ้ก่ การพดูและการเขียน 
ในการด าเนินชีวิตจะตอ้งมีการส่งสารและรับสารตลอดเวลา  
  

สาระส าคญัในสาระการเรียนรู้ 

  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือใชส่ื้อสาร   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและตรงตามจุดหมายไม่วา่จะเป็น
การแสดงความคิด ความตอ้งการและความ รู้สึก ค าในภาษาไทยยอ่มประกอบดว้ยเสียง  รูปพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงค าตามหลกัเกณฑข์องภาษา และประโยคหลายประโยค
เรียงกนัเป็นขอ้ความ นอกจากนั้นค าในภาษาไทยยงัมีเสียงหนกั เบา มีระดบัของภาษา ซ่ึงใชใ้หเ้หมาะแก่
กาลเทศะและบุคคล ภาษายอ่มมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวฒันธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพ
ของสังคมและเศรษฐกิจ การใชภ้าษาเป็นทกัษะท่ีผูใ้ชต้อ้งฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ ไม่วา่จะเป็นการอ่าน การ
เขียน การพดู การฟัง และการดูส่ือต่างๆ รวมทั้งตอ้งใชใ้ห้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษา    เพื่อส่ือสารให้
เกิดประสิทธิภาพ และ ใชอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีวจิารณญาณและมีคุณธรรม 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระท่ี 1    การอ่าน 
 มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาในการ
ด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน     
 สาระท่ี 2    การเขียน  
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพดู 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด 



และ    ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4    หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
 สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็น

คุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

วสัิยทัศน์ 

 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร     เสริมสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ของคนในชาติ  และเป็นวฒันธรรมของชาติ  การเรียนภาษาไทย
ตอ้งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมในการส่ือสาร  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้  ใหเ้กิดความช่ืนชม  ซาบซ้ึงและภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดีและ
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีไดส้ร้างสรรคไ์ว ้

 การเรียนรู้ภาษาไทยจึงตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดสร้างสรรค ์ คิดวพิากษว์จิารณ์คิดตดัสินใจ
แกปั้ญหาและวนิิจฉยัอยา่งมีเหตุผลและสร้างเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ชภ้าษาใหเ้กิดความน่าเช่ือถือดว้ยการใช้
ภาษาอยา่งมีเหตุผล  ใชภ้าษาในทางสร้างสรรคแ์ละใชภ้าษาอยา่งสละสลวยงดงาม 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาส่ือสาร  ความรู้และ
ประสบการณ์  การเรียนภาษาไทยจะตอ้งเรียนเพื่อการส่ือสารใหส้ามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งพินิจ
พิเคราะห์  สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามความหมายและถูกตอ้งตามกาลเทศะและมีประสิทธิภาพ 

 ภาษาไทยมีส่วนท่ีเป็นเน้ือหา  สาระ  ไดแ้ก่  กฎเกณฑท์างภาษา  ซ่ึงผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งรู้และใช้
ภาษาใหถู้กตอ้ง     นอกจากนั้น    ยงัมีวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบา้น  ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและเป็น
ภูมิปัญญาทางภาษาท่ีถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนค่านิยม  ความงดงาม
ของภาษาในบทประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้  ร้อยกรอง  ประเภทต่าง ๆ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งศึกษาใหเ้กิดความซาบซ้ึง
และความภูมิใจในภาษาไทยและผลงานทางภาษา  ซ่ึงบรรพบุรุษไดส้ั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  และ
จะตอ้งสืบทอดต่อไปในอนาคต  เพื่อความเป็นไทยและวฒันธรรมทางภาษา 
 

หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษาไดใ้ชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรตามแบบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ



เรียนรู้     เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และ
มีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 

หลกัสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคญั 

หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ดงัน้ี 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 



 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่ง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        ต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์
 หลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์หมายถึง  การปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง  ปฏิบติัตนอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ   
 3.   มีวนิยั หมายถึง ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมในหอ้งเรียน 
เช่น  สมุดงาน   ช้ินงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดให้ร่วมกนั  ทุกคร้ัง 
 4.  ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องคค์วามรู้ใหก้บัผูอ่ื้น   
 5.   อยูอ่ยา่งพอเพียง หมายถึง  มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง รู้จกัการด ารงชีวิตใหมี้คุณค่า 
 6.   มุ่งมัน่ในการท างาน หมายถึง มุ่งมัน่ท างานอยา่งรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 



 7.  รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนกัเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี  รักษา
เอกลกัษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
              8.  มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

คุณภำพผู้เรียน   

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

 อ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ  เร่ืองสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว  
เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุป
ความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได ้  เขา้ใจความหมายของขอ้มูลจาก
แผนภาพ   แผนท่ี  และแผนภูมิ    อ่านหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ   และ     มีมารยาทในการอ่าน 

 มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจ าวนั  เขียนจดหมายลา
ครู   เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้ งค  าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้ งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  พูดส่ือสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผูอ่ื้น
ปฏิบติัตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพดู 

 สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค์   หน้าท่ีของค า  ใน
ประโยค   มีทกัษะการใช้พจนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า   แต่งประโยคง่ายๆ   แต่งค าคลอ้งจอง  
แต่งค าขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น  เพลงกล่อมเด็ก   ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง         ท่ีมีคุณค่าตาม
ความสนใจได ้

โครงสร้างเวลาเรียน 

 ท12101  ภาษาไทย  จ านวน 200   ชัว่โมง 
 

 

 

 

 



มาตรฐานตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 

สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพือ่น าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหา   ในการ
ด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. อ่านออกเสียงค า   ค  าคลอ้ง-จอง  ขอ้ความ และบทร้อย-กรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
 2. อธิบายความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน 
 3. ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 4. ระบุใจความส าคญัและรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
 5. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ือง   ท่ีอ่าน 
 6. อ่านหนงัสือตามความสนใจ    อยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 
 7. อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย    และปฏิบติัตามค าสั่ง    หรือขอ้แนะน า 
 8.  มีมารยาทในการอ่าน 
สำระที ่2    กำรเขียน 
มำตรฐำน  ท  2.1    ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนส่ือสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเร่ืองรำวในรูปแบบ
ต่ำงๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและ รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 2. เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบัประสบการณ์ 
 3. เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ 
 4. มีมารยาทในการเขียน 
สาระที ่3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1    สามารถเลอืกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้นและปฏิบติัตาม 
 2. เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
 3. บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
 4. ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู 
 5. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 6. พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์  
 7. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพดู 



สาระที ่4    หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ วรรณยกุต์ และเลขไทย 
 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตามเจตนาของ  การส่ือสาร 
 4. บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง 
 5. เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน  หรือการฟังวรรณกรรมส าหรับเด็กเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 2. ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน 
 3. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนแกนกลาง 

สาระท่ี 1  การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพื่อน าไปใชต้ดัสินใจ  แกปั้ญหา  ในการ
ด าเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 1.1 ป 2/1 1. อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง 

ขอ้ความ และบทร้อยกรองง่ายๆ                
ไดถู้กตอ้ง 

1.  การอ่านออกเสียงและการบอกวาม
หมายของค า ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ 
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ท่ีประกอบดว้ย
ค าพื้นฐานเพิ่มจาก  ป. ๑ ไม่นอ้ยกวา่ 
๘๐๐ ค า  รวมทั้งค  าท่ีใชเ้รียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบดว้ย 
-   ค  าท่ีมีรูปวรรณยกุตแ์ละไม่มีรูป
วรรณยกุต ์
-   ค  าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราและ
ไม่ตรงตามมาตรา 
-   ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า   
-   ค  าท่ีมีอกัษรน า  
-   ค  าท่ีมีตวัการันต ์
-   ค  าท่ีมี รร 
-   ค  าท่ีมีพยญัชนะและสระท่ีไม่          
ออกเสียง 

ท 1.1 ป 2/2 2. อธิบายความหมายของค าและ
ขอ้ความท่ีอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 1.1 ป 2/3 3. ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบั                 

เร่ืองท่ีอ่าน 
1.  การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ  
-   นิทาน 
-   เร่ืองเล่าสั้น ๆ 
-   บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ 
-   เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ/
2.  การเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน     
-   ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั   

ท 1.1 ป 2/4 4. ระบุใจความส าคญัและรายละเอียด
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

ท 1.1 ป 2/5 5. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 

ท 1.1 ป 2/6 6. อ่านหนงัสือตามความสนใจอยา่ง
สม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 

1.  การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  
-   หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและ
เหมาะสมกบัวยั 
-   หนงัสือท่ีครูและนกัเรียนก าหนด
ร่วมกนั  

ท 1.1 ป 2/7 7. อ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และปฏิบติั
ตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 

1.   การอ่านขอ้เขียนเชิงอธิบาย และ
ปฏิบติัตามค าสั่งหรือขอ้แนะน า 
-   การใชส้ถานท่ีสาธารณะ   
-   ค  าแนะน าการใชเ้คร่ืองใชท่ี้จ าเป็น
ในบา้นและในโรงเรียน 

ท 1.1 ป 2/8 8.  มีมารยาทในการอ่าน 1.   มารยาทในการอ่าน   
-   ไม่อ่านเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
-   ไม่เล่นกนัขณะท่ีอ่าน 
-   ไม่ท าลายหนงัสือ 
-   ไม่ควรแยง่อ่านหรือชะโงกหนา้       
ไปอ่านขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัอ่านอยู ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่2    การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราว   ในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ           

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 2.1 ป 2/1 1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั การคดัลายมือตวับรรจงเตม็ 

บรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวั
อกัษรไทย 

ท 2.1 ป 2/2 2. เขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบั 
ประสบการณ์ 

การเขียนเร่ืองสั้นๆ เก่ียวกบั 
ประสบการณ์ 

ท 2.1 ป 2/3 3. เขียนเร่ืองสั้นๆ ตามจินตนาการ การเขียนเร่ืองสั้นๆ ตาม 
จินตนาการ 

ท 2.1 ป 2/4 4. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน  เช่น 
-   เขียนใหอ่้านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
-   ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
-   ใชภ้าษาเขียนเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ี และบุคคล 
-   ไม่เขียนลอ้เลียนผูอ่ื้นหรือท าให้
ผูอ่ื้นเสียหาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สาระที ่3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลอืกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์  

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 3.1 ป 2/1 1. ฟังค าแนะน า ค  าสั่งท่ีซบัซอ้น  และ 

ปฏิบติัตาม 
 การฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า  
ค าสั่งท่ีซบัซอ้น 

ท 3.1 ป 2/2 2. เล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้  
และความบนัเทิง 

 การจบัใจความและพดูแสดงความ 
คิดเห็น ความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู  
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง   
-   เร่ืองเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
-   นิทาน การ์ตูน และเร่ืองขบขนั 
-   รายการส าหรับเด็ก 
-   ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวนั 
-   เพลง 

ท 3.1 ป 2/3 3. บอกสาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟังและดู 
ท 3.1 ป 2/4 4. ตั้งค  าถามและตอบค าถามเก่ียวกบั 

เร่ืองท่ีฟังและดู 
ท 3.1 ป 2/5 5. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 

จากเร่ืองท่ีฟังและดู 

ท 3.1 ป 2/6 6. พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตาม 
วตัถุประสงค ์ 

 

 
การพดูส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  
-   การแนะน าตนเอง 
-   การขอความช่วยเหลือ 
-   การกล่าวค าขอบคุณ 
-   การกล่าวค าขอโทษ 
-   การพดูขอร้องในโอกาสต่างๆ 
-   การเล่าประสบการณ์ใน
ชีวติประจ าวนั               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 3.1 ป 2/7 7. มีมารยาทในการฟัง การดู และ          

การพดู 
1.    มารยาทในการฟัง  
-   ตั้งใจฟัง ตามองผูพ้ดู 
-   ไม่รบกวนผูอ่ื้นขณะท่ีฟัง 
-   ไม่ควรน าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมไป
รับประทานขณะท่ีฟัง 
-   ไม่พดูสอดแทรกขณะท่ีฟัง  
2.   มารยาทในการดู  
-   ตั้งใจดู 
-   ไม่ส่งเสียงดงัหรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผูอ่ื้น  
3.   มารยาทในการพดู  
-   ใชถ้อ้ยค าและกิริยาท่ีสุภาพ 
เหมาะสมกบักาลเทศะ 
- ใชน้ ้าเสียงนุ่มนวล  
- ไม่พดูสอดแทรกในขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงั
พดู 
- ไม่พดูลอ้เลียนใหผู้อ่ื้นไดรั้บความอบั
อายหรือเสียหาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่4   หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของภาษา   
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 4.1 ป 2/1 1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ   

วรรณยกุต ์และเลขไทย 
1.  พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
2.  เลขไทย 

ท 4.1 ป 2/2 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  
ของค า 
 
 

1.   การสะกดค า การแจกลูก และ         
การอ่านเป็นค า 
2.  มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตรา 
และไม่ตรงตามมาตรา 
3.  การผนัอกัษรกลาง อกัษรสูง และ
อกัษรต ่า 
4.   ค  าท่ีมีตวัการันต ์
5.   ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า 
6.   ค  าท่ีมีอกัษรน า 
7.  ค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั 
8.   ค  าท่ีมี รร 
9.   ความหมายของค า 

ท 4.1 ป 2/3 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคไดต้รงตาม 
เจตนาของการส่ือสาร 

1.  การแต่งประโยค  
2.  การเรียบเรียงประโยคเป็นขอ้ความ
สั้นๆ 

ท 4.1 ป 2/4 4. บอกลกัษณะค าคลอ้งจอง  ค  าคลอ้งจอง 
ท 4.1 ป 2/5 5. เลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและ     

ภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
1.  ภาษาไทยมาตรฐาน 
2.  ภาษาถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น   คุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 5.1 ป 2/1 1. ระบุขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือ     

การฟังวรรณกรรมส าหรับเด็ก     
เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

วรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง
ส าหรับเด็ก  
-   นิทาน 
-   เร่ืองสั้นง่ายๆ 
-   ปริศนาค าทาย 
-   บทอาขยาน 
-   บทร้อยกรอง 
-   วรรณคดีและวรรณกรรมใน
บทเรียน  

ท 5.1 ป 2/2 2. ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กใน
ทอ้งถ่ิน 
 
 

บทร้องเล่นท่ีมีคุณค่า 
-   บทร้องเล่นในทอ้งถ่ิน 
-   บทร้องเล่นในการละเล่นของ
เด็กไทย  

ท 5.1 ป 2/3 3. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  
และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความ 
สนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่า 
-    บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
-    บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา 

รหสัวชิา  ท12101   ภาษาไทย                                                       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
เวลา  5 ชัว่โมง / สัปดาห์                                                                   เวลา  200  ชัว่โมง / ปี 

............................................................................................................................................................. 
 ฝึกอ่านค าพื้นฐาน  ความหมายของค า  กลุ่มค า  ประโยค  และขอ้ความ จดบนัทึกและสรุปเร่ืองจาก
อ่าน  บทร้อยแกว้  บทร้อยกรองและบทอาขยานและอ่านช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวงของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 
เลือกอ่านเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์  เพื่อหาความรู้และความบนัเทิง  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน 
สามารถน าความรู้จากการอ่าน   มาพฒันาความคิด  คาดคะเนเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
 ฝึกเขียนตามหลกัเกณฑจ์ากความรู้และประสบการณ์  ฝึกนิสัยรักการเขียนอยา่งมีมารยาท  โดยใช้
ภาษาสุภาพและเหมาะสมกบัเหตุการณ์ ฝึกใชห้ลกัเกณฑก์ารฟัง  การดู และการพูด  อยา่งมีมารยาท  สามารถ
จบัใจความส าคญั  โดยการตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม  สนทนา  แสดงความคิดเห็น  เล่าเร่ืองถ่ายทอดความรู้  จาก
การฟัง  การดู      ดว้ยถอ้ยค าท่ีเหมาะสม  พดูส่ือสารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงค ์ แสดงความคิดและ
ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์  ศึกษาลกัษณะของเสียง   รูป  ของพยญัชนะ  สระและวรรณยกุตท่ี์ประสมเป็นค าท่ีมี
ความหมาย  เขา้ใจความหมายของค า  กลุ่มค า  และเลือกใชค้  าไดต้รงตามความหมายและความรู้สึก  เลือกใช้
ค  าในการเรียบเรียงประโยคตามรูปแบบโครงสร้างของประโยคและคดัช่ือประเทศ ช่ือเมืองหลวงของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนไดแ้ละส่ือสารไดถู้กตอ้งชดัเจน    ตรงตามวตัถุประสงค ์ เลือกใชส้ านวน  ค าคลอ้งจอง ค า
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดถู้กตอ้งตามฐานะของบุคคลแสวงหาความรู้  ความบนัเทิงจากการอ่าน
วรรณคดี  และวรรณกรรมง่าย ๆ  สั้น ๆส าหรับเด็ก  บทร้องเล่น  บทอาขยาน    น ามาเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้าก
การอ่านกบัประสบการณ์และ    ชีวติจริง  เพื่อน าขอ้คิดไปใชใ้นการพฒันาตน  และจ าบทร้อยกรองท่ี
ประทบัใจได ้
  การเรียนรู้ภาษาไทยจ าพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน  เขา้ใจ ความหมายของค า  กลุ่มค า  ประโยค  
ขอ้ความและน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านมาคิดคาดคะเนเร่ืองราว     หรือเหตุการณ์   และก าหนดแนวทางปฏิบติั      
มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การพดู และการฟัง  สามารถเขียนแสดงความรู้ ความคิด  ความรู้สึก  ความ
ตอ้งการได ้ รู้จกัการเลือกฟัง และดูส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และเช่ือมโยงความรู้กบัระสบการณ์ท่ีไดจ้ากการอ่าน  
การฟัง และการดูอยา่งมีเหตุผล 
 รหัสตัวช้ีวดั 
ท 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 , ป.2/8 
ท 2.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
ท 3.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6 , ป.2/7 
ท 4.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5 
ท 5.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 



รวม  27  ตวัช้ีวดั 

โครงสร้างรายวชิาช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

รายวชิา ท12101  จ านวน  200  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน  200  ชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 
1.อกัษรไทยไขขาน ท 1.1  ป 2/1, ป.2/2  

 ท 3.1   ป 2/5,          
ท 4.1  ป 2/1 

20  

2. ประสมค าหนูท าได ้ ท 1.1   ป2/1, ป.2/2   
ท 2.1  ป 2/1 
ท 4.1  ป 2/2 

20  

3.ตวัสะกดจดจ าไว ้ ท 1.1   ป 2/1, ป2/2 
ท 3.1  ป2/1 , ป. 2/7 
ท 4.1  ป 2/2 

20  

4.ผนัวรรณยกุตส์นุกสนาน ท 1.1  ป 2/1, ป2/2,   ป. 2/7  
ท 4.1  ป 2/2 

20  

5.ค าควบกล ้าและอกัษรน า ท.1.1  ป.2/1  ป.2/2 , ป .2/3 ,ป .2/4  
ท.2.1  ป.2/1 , ป.2/4 
ท.3.1  ป.2/ 3, ป .2/4  ,ป.2/ 7 
ท.4.1  ป.2/2 

20  

6.รร และการันตห์รรษา ท.1.1  ป.2/1  ป.2/2  ,ท.2.1   ป.2/2  
ท.3.1  ป.2/ 2 , ป.2/6 , ป.2/ 7 
ท.4.1 ป.2/2 

20  

7. ความหมายของค าจดจ าไว ้ ท.1.1  ป.2/1  ,ป.2/2  
ท.2.1  ป.2/4,     ท.4.1  ป.2/2  
ท.5.1 ป.2 / 2 

20  

8.ค าคลอ้งจองตอ้งศึกษา ท.1.1  ป.2/1 ป.2/2  ท.2.1  ป.2/4 
ท.3.1  ป.2/ 5 , ป.2/ 7 
ท.4.1    ป.2/4         ท.5.1  ป.2/3 

20  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวดั เวลำ
(ช่ัวโมง) 

หมำยเหตุ 

9.เรียนรู้เร่ืองประโยค ท 1.1   ป 2/1, ป 2/2      
ท 2.1  ป 2/3, ป. 2/4  
ท 4.1 ป2/3 

20  

10.ภาษาไทยภาษาถ่ิน ท 1.1  ป 2/1, ป2/2, ป2/5  , ป.2/6 ,ป 2/8   
ท 4.1  ป 2/5  

20  

รวม 200  



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 

 การอ่านออกเสียงวรรณกรรมเร่ือง สวสัดีเพื่อนใหม่ จะตอ้งอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้ง และชดัเจน 

ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตวัช้ีวดั 
  ท 1.1 ป.2/1  อ่านออกเสยีงค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง 
 2.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้  
  1) บอกหลกัการอ่านออกเสยีงค าและขอ้ความจากวรรณกรรมเรือ่ง สวสัดเีพื่อนใหม ่ได้ 
  2) อ่านออกเสยีงวรรณกรรมเรื่อง สวสัดเีพื่อนใหม ่ได ้

สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
  -  การอ่านออกเสยีงและการบอกความหมายของค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรอง
งา่ยๆ 
 3.2 สาระการเรียนรูท้้องถ่ิน 
   การอ่านออกเสยีงและการบอกความหมายของค า ค าคลอ้งจอง ขอ้ความ และบทรอ้ยกรอง
งา่ยๆ 
   - วรรณกรรมเรือ่ง สวสัดเีพื่อนใหม่ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 

  1) ทกัษะการฟงั 
  2) ทกัษะการอ่าน 
  3) ทกัษะการสงัเกต 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

หน่วยจัดการเรียนรู้องิมาตรฐานการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1      เร่ือง    อกัษรไทยไขขาน 
กิจกรรมท่ี   1                 เร่ือง  สวสัดีเพื่อนใหม่ :การอ่านออกเสียง 
รหสัวชิา  ท12101          รายวชิา   ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย 
ชั้น ป. 2  ภาคเรียนท่ี  1             เวลา   1   ชัว่โมง 
วนัท่ี  ......................เดือน.............................พ.ศ.................................. 
ครูผูส้อน....................................................................................โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม  สพป.สข. 3 

 
 

 

 



  

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

               1. มวีนิยั  
               2. มคีวามรบัผดิชอบ  
              3. ใฝเ่รยีนรู ้

วธีิสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่ตรวจสอบ 

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน   

สือ่/แหล่งการเรยีนรู ้  :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 1. นกัเรยีนตอบค าถามกระตุน้ความคดิ 

 2. ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัการอ่านออกเสยีงใน
ชวีติประจ าวนัของนกัเรยีนว่า นกัเรยีนไดอ้่านออกเสยีง
ในโอกาสใดบา้ง เช่น อ่านหนงัสอืนิทานใหเ้พื่อนฟงั อ่าน
หนงัสอืการต์ูนใหน้้องฟงั 

 
 นักเรียนเคยรู้สึกกลวั หรือขาดความมัน่ใจ            

เม่ือต้องอ่านออกเสียงให้คนอ่ืนฟังหรือไม่     
เพราะเหตุใด 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยู่ใน   
ดุลยพนิิจของครผููส้อน) 

 

ขัน้สอน   

สือ่การเรยีนรู ้  :   หนงัสอืเรยีน หลกัภาษาฯ ป.2   

 1. ครูอ่านออกเสียงวรรณกรรมเร่ือง สวสัดีเพื่อนใหม่จากหนงัสือเรียน ให้นกัเรียนฟัง แลว้ให้
นกัเรียนสังเกตการอ่านออกเสียงค าและขอ้ความในเร่ือง 

 2. ครูอธิบายหลกัการอ่านออกเสียงค าและขอ้ความจากเร่ืองท่ีครูอ่านใหน้กัเรียนฟังเป็นตวัอยา่ง  
 3. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนขา้ง

เก่ง ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงค าและขอ้ความจาก
วรรณกรรมเร่ือง สวสัดีเพื่อนใหม่ 

 4. ครูสังเกตการอ่านออกเสียงของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม และใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม ถา้มีขอ้บกพร่อง 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งเน้ือหาวรรณกรรมเร่ือง สวสัดีเพื่อนใหม่ ออกเป็น 4 ตอน ตามความ

เหมาะสม จากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ ฝึกอ่านออกเสียงวรรณกรรมเร่ือง 
สวสัดีเพื่อนใหม่ โดยในแต่ละคู่ใหส้มาชิกคนหน่ึงอ่านดงัๆ และสมาชิกอีกคนหน่ึงเป็นฝ่าย
สังเกต (สมาชิกอีกคู่หน่ึงท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกป็ฏิบัติกิจกรรมในท านองเดียวกัน) 

 6. เม่ืออ่านจบ 1 ตอน ใหน้กัเรียนแต่ละคู่เปล่ียนบทบาทกนั โดยสลบัหนา้ท่ีจากผูอ่้านเป็นผูส้ังเกต
และจากผูส้ังเกตเป็นผูอ่้าน  

  



 
 
7. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (4 คน) เปรียบเทียบการอ่าน ถา้คู่ใดอ่านผดิ ใหคู้่ท่ีอ่านถูกช่วยกนัแนะน า

และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปปัญหาท่ีพบมากในการอ่านออกเสียง 
 9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงแนวทางในการแกปั้ญหาในการอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้ง 

  

 

ขัน้สรปุ   

สือ่การเรยีนรู ้  :   หนงัสอืเรยีน หลกัภาษาฯ ป.2   

 1. นกัเรยีนร่วมกนัสรุปหลกัการอ่านออกเสยีงวรรณกรรมเรื่อง สวสัดเีพื่อนใหม่ 
 2. นกัเรยีนอ่านออกเสยีงวรรณกรรมเรื่อง สวสัดเีพื่อนใหม่ กบัคร ูเป็นรายกลุ่ม 

  

การวดัและประเมนิผล 

วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 (ประเมนิตามสภาพจรงิ) 

ประเมนิการอ่านออกเสยีง แบบประเมนิการอ่านออกเสยีง ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

สงัเกตความมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ              
และใฝเ่รยีนรู ้

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ระดบัคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู ้

  -  หนงัสอืเรยีน ภาษาไทย : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ป.2 
 แหล่งการเรียนรู ้  

  — 
  



การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดโครงสร้าง เวลาเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  มีคุณภาพเตม็ตามศกัยภาพและให้สถานศึกษาก าหนด
หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน ดงัน้ี 
      1.   ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
       2.   ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นทุกตวัช้ีวดั โดยแต่ละตวัช้ีวดัผา่นไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 60  หรือมีคุณภาพในระดบั 1 ข้ึนไป 
     3.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา  
                   4.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค ์ และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลการประเมินระดบัผา่นข้ึนไป 
 การใหร้ะดบัผลการเรียน 
 1. การตดัสินผลการเรียนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใหใ้ชร้ะบบตวัเลขแสดงระดบัผล
การเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ  เป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยีย่ม 80 - 100 
3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ดี 70 - 74 
2.5 ค่อนขา้งดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 - 64 
1.5 พอใช ้ 55 - 59 
1 ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 50 - 54 
0 ต ่ากวา่เกณฑ์ 0 - 49 

 
       2.  การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลกัท่ีส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งปลูกฝัง
และพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร ในทุกกลุ่มสาระ          การเรียนรู้
ขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบวา่ ความสามารถดงักล่าว เกิดข้ึนแลว้หรือยงั เน่ืองจากการพฒันา
ความสามารถดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาตามล าดบัอยา่งต่อเน่ืองใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความกา้วหนา้
ท่ีเกิดข้ึนทั้งความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั จะด าเนินการไปดว้ยกนัในกระบวนการ 
 



   หลกัการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
   1. เป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียนและประเมินเพื่อการตดัสินการเล่ือนชั้น
และจบการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
   2. ใชว้ธีิการประเมินท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถ
ดงักล่าวอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและท าใหผ้ลการประเมินท่ีไดมี้ความเช่ือมัน่ 
   3. การก าหนดภาระงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัควรสอดคลอ้งกบัขอบเขตและประเด็น          การ
ประเมินท่ีก าหนด 
   4. ใชรู้ปแบบ วธีิการประเมินและเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   5. การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เนน้การรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน 
คิดวเิคราะห์และเขียน เป็น 4 ระดบั คือ ดีเยีย่ม ดี ผา่น และไม่ผา่นแนวด าเนินการพฒันาและประเมินการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ และเขียนสถานศึกษาควรด าเนินการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
เป็นกระบวนการอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได ้การพฒันาและประเมินความสามารถ    ใน
การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปน้ี 
   1. ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน  ซ่ึงอาจประกอบดว้ย เพื่อก าหนด
แนวทางในการพฒันา ประเมิน ปรับปรุงแกไ้ข และตดัสินผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
และเขียนรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดบั 
                2. ศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน ก าหนดขอบเขต 
และตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนใหส้อดคลอ้งกบับริบท และจุดเนน้ใน
แต่ละระดบัการศึกษา 
   3. พิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
และเขียน 
   4. ก าหนดแนวทางการพฒันาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตและตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในขอ้ 2 และก าหนดระดบัคุณภาพ หรือเกณฑใ์นการประเมิน
เป็น 4 ระดบั คือ ดีเยีย่ม ดี ผา่น และไม่ผา่น เพื่อใชใ้นการตดัสินผลรายปี และจบการศึกษาแต่ละระดบั 
   5. ด าเนินการพฒันา ประเมินและปรับปรุงแกไ้ขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนตามรูปแบบและวธีิการท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 
   6. สรุปและตดัสินผลการประเมิน บนัทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถ     ใน
การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อผูป้ฏิบติัในการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน จึงไดก้ าหนดความหมาย และขอบเขตการประเมินเป็นระดบัชั้นประถมศึกษาใหเ้ป็นกรอบในการ
ประเมิน เพื่อตดัสินการเล่ือนชั้นและการจบการศึกษาแต่ละระดบั 

 



 

ค าน า 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศท่ีมีจุดประสงค์
ท่ีจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีมีขีดความสามารถในการแข่งขนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขได ้บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนดั
และความสามารถของแต่ละบุคคล หลกัสูตรแกนกลางของประเทศเป็นกรอบทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 
 ในการจดัท าหลกัสูตร ตลอดจนพอ่แม่ผูป้กครอง และผูเ้รียน ท่ีใหค้วามสนใจเสนอแนะความคิดเห็น
อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาหลกัสูตร
ฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์และเหมาะสมต่อการจดัการศึกษา เพื่อคนไทยทั้งประเทศ    ขอขอบคุณในความร่วมมือของ
ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

                                                                                                                     ผู้จดัท า 

 


