
การพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย    ป . 1 

บทน า 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชก้รอบและแนวทางท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551ไดว้างไวโ้ดยใหท้อ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันาหลกัสูตร
ร่วมกนัเพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพดา้นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 ความส าคญั 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย  เป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  การสอน
ภาษาไทยในปัจจุบนัจึงไดเ้ปล่ียนแนวคิดไปจากเดิม  ไม่เนน้การอ่านออกเขียนไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่จะเนน้การ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวติ
ร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข ใชภ้าษาในการแกปั้ญหาในการด ารงชีวติในสังคม  ผูเ้รียน
สามารถแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ   เพื่อพฒันาความรู้  พฒันากระบวนกาคิด
วเิคราะห์  วจิารณ์และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลย ี ตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม    ประเพณี      และสุนทรียภาพ   เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีล ้าค่า  
ภาษาไทยจึงเป็นสมบติัของชาติท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้  เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
  

สาระส าคญัในสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อน าไปใชใ้นชีวติจริง 
 การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแกว้   ค  าประพนัธ์ชนิดต่างๆ   การอ่านในใจ
เพื่อสร้างความเขา้ใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ีอ่าน   เพื่อน าไป ปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 การเขียน  การเขียนสะกดตามอกัขรวธีิ   การเขียนส่ือสาร โดยใชถ้อ้ยค าและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน  
ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วจิารณ์  และเขียน
เชิงสร้างสรรค ์ 
 การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  การพดูแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พดู
ล าดบัเร่ืองราวต่างๆ   อยา่งเป็นเหตุเป็นผล   การพดูในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ
การพดูเพื่อโนม้นา้วใจ  



 หลกัการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑข์องภาษาไทย  การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบั
โอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพนัธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
 วรรณคดีและวรรณกรรม      วเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด คุณค่าของ
งานประพนัธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเขา้ใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก 
เพลงพื้นบา้นท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าของไทย   ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      ในบรรพ
บุรุษท่ีไดส้ั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั 

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 และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ    
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์
 สาระท่ี 4    หลกัการใชภ้าษาไทย 
 มาตรฐาน  ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงัของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
 สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน  ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 

วสัิยทศัน์ 
 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร     เสริมสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ของคนในชาติ  และเป็นวฒันธรรมของชาติ  การเรียนภาษาไทยตอ้ง
เรียนรู้เพื่อใหเ้กิดทกัษะอยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมในการส่ือสาร  เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้  ใหเ้กิดความช่ืนชม  ซาบซ้ึงและภูมิใจในภาษาไทย  โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดีและภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษท่ีไดส้ร้างสรรคไ์วก้ารเรียนรู้ภาษาไทยจึงตอ้งส่งเสริมให้เกิดสร้างสรรค ์ คิด
วพิากษว์จิารณ์คิดตดัสินใจแกปั้ญหาและวนิิจฉยัอยา่งมีเหตุผลและสร้างเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ชภ้าษาใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือดว้ยการใชภ้าษาอยา่งมีเหตุผล  ใชภ้าษาในทางสร้างสรรคแ์ละใชภ้าษาอยา่งสละสลวยงดงาม 
 

 ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาส่ือสาร  ความรู้และ



ประสบการณ์  การเรียนภาษาไทยจะตอ้งเรียนเพื่อการส่ือสารใหส้ามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งพินิจ
พิเคราะห์  สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามความหมายและถูกตอ้งตามกาลเทศะและมีประสิทธิภาพ 

 ภาษาไทยมีส่วนท่ีเป็นเน้ือหา  สาระ  ไดแ้ก่  กฎเกณฑท์างภาษา  ซ่ึงผูใ้ชภ้าษาจะตอ้งรู้และใช้
ภาษาใหถู้กตอ้ง     นอกจากนั้น    ยงัมีวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบา้น  ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและเป็นภูมิ
ปัญญาทางภาษาท่ีถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนค่านิยม  ความงดงามของ
ภาษาในบทประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้  ร้อยกรอง  ประเภทต่าง ๆ  ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งศึกษาให้เกิดความซาบซ้ึงและ
ความภูมิใจในภาษาไทยและผลงานทางภาษา  ซ่ึงบรรพบุรุษไดส้ั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั  และจะตอ้ง
สืบทอดต่อไปในอนาคต  เพื่อความเป็นไทยและวฒันธรรมทางภาษา 

หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษาไดใ้ชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรตามแบบของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้     เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

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

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

           หลกัสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ดงัน้ี 
 1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 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 าคญัและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 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 และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ย
การสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และ
มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลกัษณะของผู้เรียนทีพ่งึประสงค์ 



 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 าหนดใหร่้วมกนั  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 

คุณภาพผู้เรียน   
  อ่านออกเสียงค า  ค  าคลอ้งจอง ขอ้ความ  เร่ืองสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ไดถู้กตอ้ง

คล่องแคล่ว  เขา้ใจความหมายของค าและขอ้ความท่ีอ่าน  ตั้งค  าถามเชิงเหตุผล  ล าดบัเหตุการณ์  คาดคะเน
เหตุการณ์   สรุปความรู้ขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน  ปฏิบติัตามค าสั่ง  ค  าอธิบายจากเร่ืองท่ีอ่านได ้  เขา้ใจความหมาย
ของขอ้มูลจากแผนภาพ   แผนท่ี  และแผนภูมิ    อ่านหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ   และ     มีมารยาทในการอ่าน 

 มีทกัษะในการคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั  เขียนบรรยาย  บนัทึกประจ าวนั  เขียนจดหมายลา
ครู   เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคญั   ตั้งค  าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพดูแสดงความคิดความรู้สึก
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและดู  พดูส่ือสารเล่าประสบการณ์และพดูแนะน า   หรือพูดเชิญชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม  และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค าและเขา้ใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค ์  หนา้ท่ีของค า  ใน
ประโยค   มีทกัษะการใชพ้จนานุกรมในการคน้หาความหมายของค า   แต่งประโยคง่ายๆ   แต่งค าคลอ้งจอง  
แต่งค าขวญั  และเลือกใชภ้าษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 

 เขา้ใจและสามารถสรุปขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จกัเพลงพื้นบา้น  เพลงกล่อมเด็ก   ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในทอ้งถ่ิน ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง   ท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ
ได ้

 



โครงสร้างเวลาเรียน 
วชิาภาษาไทย 1         รหสั ท 11101   5 ชัว่โมง/สัปดาห์         200 ชัว่โมง/ปี 

 
มาตรฐานตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
สาระที่ 1  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพือ่น าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหา   ในการด าเนิน
ชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้ง-จอง  และขอ้ความสั้นๆ 
 2. บอกความหมายของค า และขอ้ความท่ีอ่าน 
 3. ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 4. เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 
 5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
 6. อ่านหนงัสือตามความสนใจ    อยา่งสม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 
 7. บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  หรือสัญลกัษณ์ส าคญั  ท่ีมกัพบเห็นในชีวติประจ าวนั 
 8. มีมารยาทในการอ่าน 
 
สาระที ่2    การเขียน 
มาตรฐาน  ท  2.1    ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี ประสิทธิภาพ 
  ตวัช้ีวดัชั้นปี 
 1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั 
 2. เขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่ายๆ 
 3. มีมารยาทในการเขียน 
 
สาระที ่3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน  ท 3.1    สามารถเลอืกฟังและดูอย่างมีวจิารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. ฟังค าแนะน า ค  าสั่งง่ายๆ และปฏิบติัตาม 
 2. ตอบค าถามและเล่าเร่ืองท่ีฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
 3. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู 



 4. พดูส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
 5. มีมารยาท ในการฟัง การดู และการพดู 
 
สาระที ่4    หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาต ิ
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ วรรณยกุต์ และเลขไทย 
 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยค ง่าย ๆ 
 4. ต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ 
 
สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท 5.1    เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 
  ตัวช้ีวดัช้ันปี 
 1. บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองส าหรับเด็ก 
 2. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนแกนกลาง 

สาระที่ 1  การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพือ่น าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  ในการด าเนิน
ชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
รหสัตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ท 1.1 ป 1/1 1. อ่านออกเสียงค า ค  าคลอ้งจอง และ
ขอ้ความสั้นๆ 
 

1. การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายของค า ค  าคลอ้งจอง   และ
ขอ้ความท่ีประกอบดว้ย    ค  าพื้นฐาน  
คือ ค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั  ไม่นอ้ย
กวา่ ๖๐๐ ค า  รวมทั้งค  าท่ีใชเ้รียนรู้ใน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ประกอบดว้ย 
-   ค  าท่ีมีรูปวรรณยกุตแ์ละไม่มีรูป
วรรณยกุต ์ 
-   ค  าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราและ
ไม่ตรงตามมาตรา 
-   ค  าท่ีมีพยญัชนะควบกล ้า   
-   ค  าท่ีมีอกัษรน า 

ท 1.1 ป 1/2 2. บอกความหมายของค า และ
ขอ้ความท่ีอ่าน 

ท 1.1 ป 1/3 3. ตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 1.การอ่านจบัใจความจากส่ือต่างๆ เช่น 
    - นิทาน 
    - เร่ืองสั้นๆ 
    - บทร้องเล่นและบทเพลง 
    - เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน  

ท 1.1 ป 1/4 4. เล่าเร่ืองยอ่จากเร่ืองท่ีอ่าน 
ท 1.1 ป 1/5 5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 



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

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 2.1 ป 1/1 1. คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั     การคดัลายมือตวับรรจงเต็มบรรทดั

ตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย 
ท 2.1 ป 1/2 2. เขียนส่ือสารดว้ยค าและประโยค

ง่ายๆ 
 

 การเขียนส่ือสาร 
-   ค  าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
-   ค  าพื้นฐานในบทเรียน   
-   ค าคลอ้งจอง 
-   ประโยคง่ายๆ 

ท 2.1 ป 1/3 3. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เช่น 
-   เขียนใหอ่้านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า 
-   ไม่ขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
-   ใชภ้าษาเขียนเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ี และบุคคล 

 

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ท 1.1 ป 1/6 6. อ่านหนงัสือตามความสนใจ อยา่ง

สม ่าเสมอและน าเสนอเร่ืองท่ีอ่าน 

1. การอ่านหนงัสือตามความสนใจ  
-   หนงัสือท่ีนกัเรียนสนใจและเหมาะสมกบัวยั 
-   หนงัสือท่ีครูและนกัเรียนก าหนดร่วมกนั   

ท 1.1 ป 1/7 7. บอกความหมายของเคร่ืองหมาย  

หรือสัญลกัษณ์ส าคญัท่ีมกัพบเห็น

ในชีวติประจ าวนั 

1. การอ่านเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ 
ประกอบดว้ย 
-   เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีพบเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 
-   เคร่ืองหมายแสดงความปลอดภยัและแสดง
อนัตราย 

ท 1.1 ป 1/8 8. มีมารยาทในการอ่าน 1. มารยาทในการอ่าน   
-   ไม่อ่านเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
-   ไม่เล่นกนัขณะท่ีอ่าน 
-   ไม่ท าลายหนงัสือ  



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

รหัสตัวช้ีวดั ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 3.1 ป 1/1 1. ฟังค าแนะน า ค  าสัง่ง่าย  ๆและปฏิบติัตาม การฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า ค  าสั่งง่ายๆ 

ท 3.1 ป 1/2 2. ตอบค าถามและเล่าเร่ืองท่ีฟังและดู  
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบนัเทิง 
 

    การจบัใจความและพดูแสดงความคิดเห็นความ 
รู้สึกจากเร่ืองท่ีฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บนัเทิง เช่น 
-   เร่ืองเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก 
-   นิทาน  
-    การ์ตูน 
-    เร่ืองขบขนั  

ท 3.1 ป 1/3 3. พดูแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก
เร่ืองท่ีฟังและดู 

ท 3.1 ป 1/4 4. พดูส่ือสารไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
 

การพดูส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  
-   การแนะน าตนเอง 
-   การขอความช่วยเหลือ 
-   การกล่าวค าขอบคุณ 
-   การกล่าวค าขอโทษ 

ท 3.1 ป 1/5 5. มีมารยาทในการฟัง การดู และ              
การพดู 

มารยาทในการฟัง 
-   ตั้งใจฟัง ตามองผูพ้ดู 
-   ไม่รบกวนผูอ่ื้นขณะท่ีฟัง 
-   ไม่ควรน าอาหารหรือเคร่ืองด่ืม  ไปรับประทาน
ขณะท่ีฟัง 
-   ใหเ้กียรติผูพ้ดูดว้ยการปรบมือ 
-   ไม่พดูสอดแทรกขณะท่ีฟัง  

มารยาทในการดู 
-   ตั้งใจดู 
-   ไม่ส่งเสียงดงัหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของ
ผูอ่ื้น  

มารยาทในการพูด 
-   ใชถ้อ้ยค าและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะ 
-   ใชน้ ้าเสียงนุ่มนวล  
-   ไม่พดูสอดแทรกในขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัพดู  



สาระที ่4   หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลีย่นแปลงของภาษาและพลงัของภาษา    
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   
รหสัตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ท 4.1 ป 1/1 1. บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ   
วรรณยกุต ์และเลขไทย 

1.  พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์
2.   เลขไทย 

ท 4.1 ป 1/2 2. เขียนสะกดค าและบอกความหมาย  
ของค า 
     

1.  การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
2.   มาตราตวัสะกดท่ีตรงตามมาตรา 
และไม่ตรงตามมาตรา   
3.  การผนัค า 
4.   ความหมายของค า 
 

ท 4.1 ป 1/3 3. เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ การแต่งประโยค 
ท 4.1 ป 1/4 4. ต่อค าคลอ้งจองง่ายๆ  ค  าคลอ้งจอง 
 
สาระที ่5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น   คุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 

 

รหสัตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ท 5.1 ป 1/1 1. บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่านหรือการ 

ฟังวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง 
ส าหรับเด็ก 
 

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

ท 5.1 ป 1/2 ๒. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนด  
และบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 



ค าอธิบายรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
รหัสวชิา  ท11101   ภาษาไทย 1                                                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
เวลา  5 ช่ัวโมง / สัปดาห์                                                                   เวลา  200  ช่ัวโมง / ปี 

............................................................................................................................................................. 
 ฝึกอ่าน  ค าพื้นฐาน  ความหมายของค า   กลุ่มค า   ประโยค  ขอ้ความ  สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  แผนภูมิ  
บทร้อยแกว้  ร้อยกรอง และบทอาขยาน  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  600  ค  า  ฝึกเขียนแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  
และความตอ้งการ    โดยใชค้วามรู้อ่านช่ือประเทศในกลุ่มอาเซียน และประสบการณ์มาก าหนดเร่ือง เขียน
ส่ือสารดว้ยค าและประโยคง่าย ๆ เขียนช่ือประเทศในกลุ่มอาเซียน  ในการพฒันาการเขียนใหส้มบูรณ์     สร้าง
นิสัยรักการเขียน โดยคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดั คดัช่ือประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยการเขียนเร่ืองจากภาพ
ต่าง ๆ ฝึกใชห้ลกัเกณฑก์ารฟัง  การพดู  ท าความเขา้ใจเน้ือเร่ือง  ใชถ้อ้ยค าและเสียงจากเร่ืองท่ีฟังและท่ีดู  จบั
ใจความส าคญั  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม  สนทนาแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรคศึ์กษาลกัษณะ
เสียง รูป ของพยญัชนะและวรรณยกุตท่ี์ประสมเป็นค าท่ีมีความหมาย  ลกัษณะ ความหมายของค าและกลุ่มค า  
โครงสร้างของประโยค  การเรียงล าดบั  การแต่งประโยค  การส่ือสาร  และค าคลอ้งจอง  ใชค้  าพดูท่ีสุภาพ
น ้าเสียงท่ีเหมาะสมในการสนทนา มีมารยาทในการอ่าน พดู  ฟังและดู  คิดไตร่ตรองก่อนพดูและเขียนการหา
ความบนัเทิงจากการอ่าน  วรรณคดี  วรรณกรรม  บทร้อยแกว้   บทร้อยกรอง ส าหรับเด็ก  การเช่ือมโยงความรู้  
แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถอ่าน เขา้ใจจากส่ิงท่ีอ่าน ถ่ายทอดใจความส าคญั
ของเร่ือง  ตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม  สนทนาแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล เลือกฟังและดูส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ตามตอ้งการ  รู้จกัเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านให้เขา้กบัชีวติประจ าวนั  มีมารยาทในการอ่าน    การพดู  
การเขียน  การฟังและการดู 
  
รหัสตัวช้ีวดั 
ท 1.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 , ป.1/6 , ป.1/7 , ป.1/8 
ท 2.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3  
ท 3.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  
ท 4.1 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4  
ท 5.1 ป.1/1 , ป.1/2  
รวม  22  ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างรายวชิา 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1รายวชิา ท11101     จ านวน  100  ช่ัวโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน: ปลายปี  70:30 คะแนน(ภาคเรียนที ่ 1) 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 

1.  ใบโบก ใบบวั ท 1.1   ป.1/ 2/ 6 /8       ท 2.2  ป.1 /2 
ท 3. 1  ป.1/3               ท 4.1  ป.1 / 3 / 4 
ท 5/1  ป.1/1 

20  

2.  ภูผา ท ๑.๑ ป.๑ /๒/๖/๘        ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป..๑/๓                ท ๔.๑ ป.๑/๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

20  

3. เพื่อนกนั ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒         ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป..๑/๑/๓           ท ๔.๑ ป.๑/๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑ /๑ 

15  

4.  ตามหา ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒          ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒                ท ๔.๑ ป.๑/๒ 
ท ๕.๑ ป.๑ /๑ 

15  

5.  ไปโรงเรียน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒          ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑/๑                  ท ๔.๑ ป.๑ / ๒                                                                           
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ 

15  

6.โรงเรียนลูกชา้ง ท ๑.๑ ป.๑ /๑ /๓          ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ / ๑ /๒        ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/๓                                                                           
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ 

15  

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างเวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน  100  ชัว่โมง 
สัดส่วนคะแนน ระหวา่งเรียน: ปลายปี  70:30 คะแนน  (ภาคเรียนท่ี  2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 
7.เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒              ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 

ท ๓.๑ ป ๑/๒/๔                ท ๔.๑ ป.๑ / ๒                                                                           
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ 

20  

8.  พดูเพราะ ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๓           ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒              ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑                                                                    

20  

9.  เกือบไป ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๓           ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓          ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑                                                                    

15  

10.  เพื่อนรู้ใจ ท ๑.๑ ป.๑ /๓/๖/๘        ท ๒.๑ ป.๑ /๑/๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓          ท ๔.๑ ป.๑ / ๑/๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ /๒                                                                   

15  

11.  ชา้งนอ้ยน่ารัก ท ๑.๑ ป.๑ /๒/๓/๖/๘       ท ๒.๑ ป.๑ /๑/๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓             ท ๔.๑ ป.๑ / ๑/๒/๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑/๒                                                                    

15  

12.  วนัสงกรานต ์ ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๒/๓/๖/๘      ท ๒.๑ ป.๑ /๑/๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓            ท ๔.๑ ป.๑ / ๑/๒/๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ /๒                                                                   

15  

รวม 100  



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 

 

 

 

 

สาระท่ี  ๔  หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลงัของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติั

ของชาติ                      

๑.  สาระส าคัญ 

๑.๑    ความคิดรวบยอด 

          การเรียนรู้ค า  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ทั้งในดา้นองคป์ระกอบ  หลกัการอ่านแจกลูกสะกดค า  

ความหมายและหลกัการใช ้จึงจะสามารถน าค าไปใชไ้ดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 

๑.๒   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

-  ความสามารถในคิด 
-  ความสามารถในการส่ือสาร 
-  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
-  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
-  ความสามารถในการใชเ้ทคโนยี 
 
 
 

หน่วยจัดการเรียนรู้องิมาตรฐานการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1      เร่ือง    ใบโบก  ใบบวั 
กิจกรรมท่ี   1                 เร่ือง  รู้จกัค  าน าเร่ือง 
รหสัวชิา  ท11101          รายวชิา   ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย 
ชั้น ป. 1  ภาคเรียนท่ี  1     ปีการศึกษา   2556        เวลา   1   ชัว่โมง 
วนัท่ี  ......................เดือน.............................พ.ศ.................................. 
ครูผูส้อน....................................................................................โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม  สพป.สข. 3 

 
 

 

 



๒.  ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๑    บอกและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต์ และเลขไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๑ / ๒    เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓.๑   นกัเรียนอ่านแจกลูกสะกดค าได ้  
๓.๒   นกัเรียนบอกความหมายของค าได ้
 
๔.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   ๔.๑   มีวนิยั 
   ๔.๒  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๔.๓   รักความเป็นไทย 
   ๔.๔   มีจิตสาธารณะ 
   ๔.๕  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

๕.  สาระการเรียนรู้ 

๕.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

          ๏    พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต์ 
          ๏    การสะกดค า การแจกลูก และการอ่านเป็นค า 
๕.๒  สาระการเรียนรู้ย่อย 

          ๏   รู้จกัค  าน าเร่ือง 
          ๏   การอ่านแจกลูกสะกดค า 
 
๖.  ช้ินงาน / หลกัฐานร่องรอยแสดงความรู้ 

 ๖.๑  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๖.๒  การท าใบงาน 
 
 



๗.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ๗.๑   ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัสัตวท่ี์นกัเรียนชอบ  จากนั้นครูใชรู้ปภาพชา้ง ขนาดภาพโปสเตอร์ติดบนกระดาน  
ครูช้ีไปท่ีรูปภาพถามนกัเรียนวา่รู้จกัสัตวใ์นรูปภาพน้ีหรือไม่ เรียกวา่อยา่งไร  นกัเรียนแข่งขนักนัตอบ 
   ๗.๒   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน บทท่ี ๑  ใบโบก ใบบวั ( ทา้ยแผน )   จ  านวน ๑๕  ขอ้  เสร็จ
แลว้ครูตรวจสอบและประกาศผลเป็นคะแนนตามจ านวนขอ้ท่ีท าถูก โดยท่ียงัไม่ตอ้งเฉลย 
   ๗.๓   ครูช้ีไปท่ีอวยัวะส่วนต่างๆของชา้ง  ถามช่ืออวยัวะเหล่านั้นใหน้กัเรียนตอบ 
   ๗.๔   นกัเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดค า ค  าวา่ ตา  งา  หู  หาง  ใหน้กัเรียนฝึกประสม  พยญัชนะ  ต  ง  ข  
ห  ง  ม  ด  บ  และ สระ  -า  -ูู  ใ-  โ-  ไ-   จนคล่อง 
   ๗.๕   นักเรียนท ำใบงำนท่ี ๑ ( ท้ำยแผน ) ชุด จับคู่รูปภำพและค ำ  จำกนั้น 
น าส่งครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
๘. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. รูปภาพ 
 ๓. ใบงาน ชุดท่ี ๑  
 ๔. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละผลงานรายบุคคล 
 ๕. แบบกรอกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
๙.  วดัผลประเมินผล 

๑)   เกณฑป์ระเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ายบุคคลมีคะแนน  ๓  ระดบั คือ 
  ระดบัคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ไดค้ะแนน    ๘  –  ๑๐ 
  ระดบัคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช ้  ไดค้ะแนน ๖  – ๗  
  ระดบัคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดค้ะแนน           ๑  –  ๕ 
       เกณฑก์ารผา่นตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดค้ะแนน  ๖  ข้ึนไป 

๒)   เกณฑก์ารประเมินการท าใบงาน  มีคะแนน  ๓      ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัคุณภาพ  ๓  หมายถึง ดี  ท าไดถู้ก    ๘ – ๑๐  
  ระดบัคุณภาพ  ๒  หมายถึง พอใช ้  ไดค้ะแนน ๖ – ๗  
  ระดบัคุณภาพ  ๑  หมายถึง ควรปรับปรุง  ไดค้ะแนน       ๑ – ๕  
       เกณฑก์ารผา่นตอ้งไดร้ะดบัคุณภาพ ๒ ข้ึนไปหรือไดค้ะแนน  ๖  ข้ึนไป 

 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค ำชีแ้จง   ให้นกัเรียนกาเคร่ืองหมาย  ทบัตวัอกัษรหน้าข้อที่ถกูต้อง 

 ๑.    จำกภำพนีต้รงกับค ำใด 

  ก.  ใบโบก 

  ข.  หาง 

  ค.  งา 

 ๒.     จำกภำพนีต้รงกับค ำใด 

  ก.  หาง 

  ข.  ห ู

  ค.  ขา 

 ๓.      = …  จะได้ค ำใด 

  ก.  หาง 

  ข.  ห ู  ค.  หวั 

๔.  ค ำว่ำ “ บัว” อ่ำนแจกลูกอย่ำงไร 

  ก.  บอ  อวั  บวั 

  ห  +  -ัั ว ……… 



  ข.  บอ  โอ  บวั 

  ค.  บอ  อวั  กอ  บวั 

 ๕.        จำกภำพนีต้รงกับค ำใด 

  ก.  งา 

  ข.  งวง 

  ค.  หาง 

 ๖.    จำกภำพนีต้รงกับค ำที่ขึน้ต้นด้วยพยัญชนะใด 

ก. ห 
ข. ม 
ค. ก 

๗.    จากภาพนีต้รงกบัค าท่ีขึน้ต้นด้วยพยญัชนะใด 

ก. ต 
ข. ห 
ค. ป 

 
 
 
 



๘.     ค านีแ้จกลกูอย่างไร 

  ก.  ก + -า 

  ข.  ข + -า 

  ค.  ง  + -า 

  ๙.  ม +  - ัี  จะได้ค าใด 

  ก.  มา 

  ข.  มวั 

  ค.  มี 

๑๐.                  ว 

  

 

                จำกกำรประสมค ำนีจ้ะได้ค ำใด 

  ก.  โบก   

                    ข. บวั 

  ค.  ใบ 

  

 

 

ขำ 

 
                              +         –ัั ว 
                                

 

= 



        ๑๑.   จำกภำพนีต้รงกับปริศนำค ำทำยใด 

  ก.  คนหนึ่งปัดแล้ 

  ข.  สามคนแห่                                    

                  ค.  สองคนพดั 

 ๑๒.  อะไรเอ่ยตัดโคนไม่ตำย  ตัดปลำยไม่เน่ำ 

  ก.  เส้นผม 

  ข.  ต้นอ้อย 

  ค.  ล าไผ่ 

 ๑๓.  ภำพนีต้รงกับพยัญชนะใด 

  ก.  ป 

  ข.  ง 

  ค.  ต 

 

 

๑๔.  รูปภำพในข้อใดมี  “ ต” เป็นพยัญชนะต้น 



  ก.   

  ข.   

  ค.   

 

 

 

 ๑๕.                   ว 

  กำรประสมข้ำงบนนีจ้ะได้ค ำใด 

ก. บ้า 
ข. บวั 
ค. ใบ้ 

 

 

 

 

 
 

 
                              +         ั ้ ใ 
                                

 

= 



รปูภาพ  ชา้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพและค าทีต่รงกนัด้วยการโยงเส้น 
 

 ๑.     ก.  งา 

 ๒.     ข.  หาง 

 ๓.     ค.  ตา 

 ๔.      ง.  ห ู

 ๕.     จ.  ขา 

 

 

 

ชื่อ..............................................................เลขที่ ..................... ชัน้

............... 



การวดัและประเมนิผล 

การวดัและประเมินผลการเรียนภาษาไทย 

 การวดัผลและประเมินการเรียนรู้ดา้นภาษา เป็นงานท่ียากซ่ึงตอ้งการความ เขา้ใจท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง
เก่ียวกบัการท างานของภาษาและการพฒันาทางภาษา วดัผลการเรียนรู้ดา้นภาษา จ าเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการของ
การเรียนรู้ภาษา เพื่อเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 ๑) ทกัษะทางภาษา ฟัง พดู อ่าน เขียน ดู มีความส าคญัเท่า ๆ กนั และทกัษะเหล่าน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั 
และความกา้วหนา้ของทกัษะหน่ึง จะมีผลต่อพฒันาการทกัษะอ่ืน ๆ  
 ๒) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการพฒันาความสามารถทางภาษา เช่นเดียวกบัทกัษะการคิด ทกัษะทางสังคม เม่ือ
ผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง และในสภาพการณ์จริงทั้งในบริบททางวชิาการ
ในหอ้งเรียน และชุมชนท่ีกวา้งออกไป  
 ๓) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้การใชภ้าษาพดู ภาษาเขียนอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยการฝึกฝน มิใช่การเรียนรู้กฎเกณฑ์
ทางภาษาแต่อยา่งเดียว การเรียนการใชภ้าษาท่ีประกอบดว้ยไวยากรณ์ การสะกดค า และเคร่ืองหมายต่าง ๆ จะ
ค่อย ๆ เพิ่มข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาของตน  
 ๔) ผูเ้รียนทุกคนตอ้งผา่นขั้นตอนการพฒันาทางภาษาเช่นเดียวกนั แต่จะต่างกนัในจงัหวะกา้ว และ
วธีิการเรียนรู้  
 ๕) ภาษา และวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด หลกัสูตรท่ีใหค้วามส าคญั ใหค้วามเคารพ 
และเห็นคุณค่าของเช้ือชาติ วฒันธรรม ภูมิหลงัทางภาษา และความหลากหลายของภาษาจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันา
ความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเองและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้  
หลกัการของการประเมินผลในช้ันเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ  
 ประการแรก : การประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งส่งเสริม การเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 ประการท่ีสอง : การประเมินผลจะตอ้งใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  
 ประการท่ีสาม : การประเมินผลจะตอ้งมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้และยติุธรรม  
การวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การประเมินผลการเรียน  
 หลงัจากท่ีผูส้อนก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาก าหนดวธีิการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว ทั้งน้ีโดยพิจารณาองคป์ระกอบ
ส าคญั ต่อไปน้ี  
 ๑) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจากกิจกรรมการเรียนการสอน คืออะไร  

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการเรียนรู้ไดม้าจากมาตรฐานการเรียนรู้  

ระดบัต่าง ๆ ซ่ึงถูกก าหนดไวโ้ดยครอบคลุมความรู้ ทกัษะ และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงั จะน าไปสู่การเลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ผูส้อนก าหนดวา่ ผลการเรียนรู้ท่ี
ตอ้งการ คือ ความสามารถในการเขียนบทความเพื่อโนม้นา้ว ชกัชวน ผูส้อนจะตอ้งเก็บรวบรวมตวัอยา่งผลงาน



ท่ีเคยมอบหมายใหผู้เ้รียนไดจ้ดัท าเก่ียวกบัเร่ืองน้ีและประเมินโดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด ผลการประเมินจึงจะ
เท่ียงตรง เช่ือถือได ้แต่ถา้ผูส้อนใชแ้บบทดสอบชนิดเลือกตอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถือวา่ผูส้อนใชว้ธีิการ
ไม่เหมาะสม  
 ๒) ความมุ่งหมายของการประเมินคืออะไร และใครจะเป็นผูน้ าผลการประเมินไปใช้  
ความมุ่งหมายของการประเมิน และผูจ้ะน าผลการประเมินไปใช ้จะช่วยใหส้ามารถเลือกใชว้ธีิการประเมินได้
เหมาะสม รวมทั้งสามารถก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได ้ 
การประเมินเพื่อวินิจฉยัจุดเด่น – ดอ้ย ในการเรียน กบัการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน มีความมุ่งหมาย
ต่างกนั การประเมินเพื่อวนิิจฉยั ตอ้งการขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น วธีิการประเมินจะมีลกัษณะ
ท่ีมุ่งเนน้ใน รายละเอียดทุกขั้นตอนแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนของผูเ้รียน 
เหมาะท่ีจะน ามาใชร้ะหวา่งกระบวนการเรียนการสอน ส่วนการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนจะเป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ ทั้งหมด แนวทางการวดัจึงมีลกัษณะท่ีน ามาเฉพาะเป้าหมายหลกัส าคญัท่ีจะแสดง
ภาพรวมเก่ียวกบัสัมฤทธิผลของผูเ้รียนตามความคาดหวงัมาประเมิน เป็นตน้  
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน  
 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกน ามาใชใ้นการประเมินโดยทัว่ไป เช่น การสังเกต การตรวจงานหรือ
ผลงาน การทดสอบความรู้ การตรวจสอบการปฏิบติัและการแสดงออก อยา่งไรก็ตาม มีการน าเสนอแนว
ทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยพิจารณาจากเป้าประสงคข์องการประเมินท่ีเฉพาะเจาะจงในรายละเอียด เพื่อ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการปรับปรุงพฒันากระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี  
 ๑) การใหต้อบแบบทดสอบ ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นแบบเลือกค าตอบ ไดแ้ก่ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ ถูก – 
ผดิ และขอ้สอบชนิดใหผู้ส้อบสร้างค าตอบ ไดแ้ก่ เติมขอ้ความในช่องวา่ง ค าตอบสั้นเป็นประโยค เป็นขอ้ความ 
เป็นแผนภูมิ  
 ๒) การดูจากผลงาน เช่น เรียงความ รายงานการวจิยั บนัทึกประจ าวนั รายงานการทดลอง บทละคร บท
ร้อยกรอง แฟ้มผลงาน เป็นตน้ ผลงานจะเป็นส่ิงแสดงให้เห็นการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังาน
ของผูเ้รียน  
 ๓) ดูการปฏิบติั โดยผูส้อนสามารถสังเกตการน าทกัษะและความรู้ไปใชโ้ดยตรงในสถานการณ์ท่ีให้
ปฏิบติัจริง วธีิการน้ีถูกน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในการประเมินการปฏิบติัท่ีมีระเบียบ ขอ้บงัคบั เช่น การร้อง
เพลง ดนตรี พลศึกษา การโตว้าที การกล่าวสุนทรพจน์ ละครเวที 
 ๔) ดูกระบวนการ วธีิการน้ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ กระบวนการคิดของผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะดู
ผลงาน หรือการปฏิบติั ซ่ึงจะท าใหก้ระบวนการคิดท่ีผูเ้รียนใชว้ธีิการท่ีพบวา่ครูผูส้อนใชอ้ยูเ่ป็นประจ าใน
กระบวนการเรียนการสอน คือ การใหน้กัเรียนคิดดงั ๆ การตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ โดยครูจะเป็นผูส้ังเกต
วธีิการคิดของ ผูเ้รียน วธีิการเช่นน้ีเป็นกระบวนการท่ีจะใหข้อ้มูลเพื่อการวนิิจฉยั และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเหมาะกบัการประเมินพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
และลกัษณะนิสัย  



จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน ามาพิจารณาก าหนด
แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลทกัษะทางภาษาได ้โดยการสังเกตผา่นพฤติกรรมการปฏิบติัต่าง ๆ เช่น การเล่า
เร่ือง การใหค้  าช้ีแจง การเล่าประสบการณ์ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม/บุคคล หากผลการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการจากการเรียน คือ ความรู้ ความคิดเก่ียวกบักฎเกณฑข์องภาษา การใชภ้าษา วธีิการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อการประเมินท่ีเหมาะสม คือ การใชข้อ้สอบ ซ่ึงอาจเป็นแบบเลือกตอบ หรือใหส้ร้างค าตอบ  
การรายงานผลการประเมิน  
 วธีิการรายงานผลการประเมิน มีหลายลกัษณะ ซ่ึงจะเป็นไปตามลกัษณะผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ
ประเมิน วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล จุดประสงคข์องการประเมินและผูใ้ชข้อ้มูลผลการประเมิน รูปแบบท่ีใช้
โดยทัว่ไปขณะน้ี คือ  
 • การรายงานในรูปคะแนน ไดแ้ก่ คะแนนร้อยละ คะแนนรวม  
 • ระดบัผลการเรียน เป็นตวัอกัษร ตวัเลข  
 • มาตรวดัท่ีแสดงพฒันาการ / ความสามารถ ในลกัษณะ rubric  
 • รายงานโดยเขียนบอกเล่า  
 • การใหข้อ้คิดเห็นโดยการเขียน  
 • การรายงานดว้ยวาจา  
 
ข้อพงึปฏิบัติ  
 เป้าหมายของการจดัการศึกษา คือ พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งวางแผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมินใหส้อดคลอ้งกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน าไปสู่การประเมินความรู้ความสามารถท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียน ความสามารถในการใชภ้าษาสามารถประเมินไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลผา่นการสังเกตการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ทั้งในขณะท่ีผูส้อนจดักระบวนการเรียนการสอน 
ซ่ึงถือวา่อยูใ่นบริบทท่ี ผูส้อนไดจ้ดัหรือจ าลองข้ึนมาและในขณะท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัในสภาพท่ีเป็นจริง จากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่าง ๆ รอบตวั ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได ้
การพฒันาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 การพฒันาส่ือ 
                   ส่ือการเรียนการสอน    เป็นส่ือกลางท่ีท าหนา้ท่ีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเน้ือหา ประสบการณ์ 
แนวคิด ทกัษะ และเจตคติระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน โดนเนน้บทบาทของผูเ้รียนท่ีเป็นผูก้ระท าหรือใชส่ื้อ เพื่อให้
เกิดความรู้ ทกัษะกระบวนการ และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 
                   ความส าคญัของการใชส่ื้อการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส่ือสาร
ความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความคิดเห็นตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจจะท าไดห้ลายวธีิและอาจใชเ้คร่ืองมือ
ประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย ดงันั้นการสอนโดยการบรรยายหรือการใชห้นงัสือเรียนเพียงเล่มเดียว ไม่
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดหมายตามท่ีคาดหวงัได ้เพราะในสังคมปัจจุบนัเป็นยุคสมยัท่ีขอ้มูลข่าวสาร



ความรู้ความสมยัใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยกีารส่ือสารไดแ้ผข่ยายกวา้วขวางอยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดั จ  าเป็นตอ้ง
พฒันาศกัยภาพความสามาราถของผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ีใหมี้นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง โดยใหแ้หล่งความรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย กล่าวคือ การเรียนการสอนจ าเป็นตอ้ง
เลือกสรรส่ือการเรียนการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเอง มีโอกาสรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและมีความรับผดิชอบ 
ท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
                                                                                                                                                                                
   ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามลกัษณะของส่ือทีน่ าไปใช้มี 5 ประการ คือ 
 1. ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นส่ือท่ีใชร้ะบบการพิมพ ์เช่น หนงัสือเรียน คู่มือ หนงัสือเสริมประสบการณ์ ฯลฯ 
 2. ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เป็นส่ือส่ิงของต่าง ๆ เช่น ของจริง หุ่นจ าลอง แผนภูมิแผนท่ี ตาราง  
  สถิติ กราฟ ฯลฯ 
 3. ส่ือโสตทศันูปกรณ์ เป็นส่ือท่ีน าเสนอดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพเล่ือน(Slide) 
แถบเสียง แถบบนัทึกภาพ ส่ือประเภทอ่ืน ๆ อาทิ ส่ือมลัติมีเดีย ฐานขอ้มูล  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 4.  ส่ือกิจกรรม เป็นส่ือประเภทวธีิการท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติั ฝึกทกัษะ ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวน 
การคิด  การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น เกม  เพลง  บทบาทสมมุติ 
แบบทดสอบ แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ 
 5.  ส่ือบริบท เป็นส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ สวนวทิยาศาสตร์หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ บุคคล  หอ้งสมุด ชุมชน สังคม 
วฒันธรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯนอกจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ผูเ้รียนสามารถศึกษาความรู้
ไดจ้ากภาษาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น ในบา้น ในสถานท่ีต่าง ๆ ภาษาท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไดจ้ากการใช้
อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ วทิย ุวารสาร ส่ิงพิมพต่์าง ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้จากการไปทศันศึกษาตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ดว้ย 
แหล่งการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได ้ดงัน้ี 
                   ห้องสมุด เป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นหวัใจส าคญัของสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนจะใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ ใชใ้นการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ การจดัห้องวชิาการต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของหอ้งสมุดหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา จะท าใหผู้เ้รียนไดป้ระโยชน์จาการเรียนและในปัจจุบนัการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้ควา้
ความรู้มีความส าคญัมากข้ึน สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัไวใ้หเ้พียงพอ และอบรมใหมี้การใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
                   ทรัพยากรบุคคล เช่น ผูป้กครอง และคนใจชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาและภูมิปัญญา
ทางภาษา ภาษาถ่ิน เพลงพื้นบา้น พิธีการต่าง ๆ ครูภาษาไทยควรจดัท าบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ ซ่ึงสามารถเชิญมาใหค้วามรู้ในโรงเรียน 
 
 



ค าน า 
หลกัสูตรสถานศึกษา จดัท าข้ึนส าหรับจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง  อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการใชแ้ละพฒันา

หลกัสูตร   ก าหนดใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษามีบทบาทในการพฒันาหลกัสูตร    และใหห้น่วยงานต่างๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งทุกระดบั  มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการพฒันา  สนบัสนุน  ส่งเสริม  การใชแ้ละพฒันา

หลกัสูตรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไวต้ามมาตรฐานหลกัสูตรและใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   เพื่อน าไปสู่

 การจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษาซ่ึงเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   ตลอดจนการสนบัสนุน 

ส่งเสริม  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชใ้หเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาติ 

 

                                                                                                                                          ผู้จัดท า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


