
หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พทุธศกัราช 2551    1 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

บทน า 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบและแนวทางท่ีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้วางไว้โดยให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นสาหรับการด ารง   ชีวิตในสังคมท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
ความส าคัญ 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ   การสอน
ภาษาไทยในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ใช้ภาษาในการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตในสังคม ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดง ภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นวรรณคดีและวรรณกรรม ที่ล้ าค่า 
ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  

 
สาระส าคัญในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

• การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไป ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

• การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ ของการ
เขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์  



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  2 

 

 

• การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก 
พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ  

• หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

• วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้าน
ที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราว
ของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน  

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด า 

 เนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
สาระท่ี 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

 ต่างๆ  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 การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ 

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  3 

 

 

วิสัยทัศน์ 
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ของคนในชาติ และเป็นวัฒนธรรมของชาติ การเรียนภาษาไทยต้อง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้ ให้เกิดความชื่นชม ซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี และภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างสรรค์ไว้  

การเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้เกิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์คิดตัดสินใจแก้ปัญหาและ
วินิจฉัยอย่างมีเหตุผลและสร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยการใช้ภาษาอย่างมี
เหตุผล ใช้ภาษาในทางสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม  

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาสื่อสาร  ความรู้และประสบ 
การณ์  การเรียนภาษาไทยจะต้องเรียนเพ่ือการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ 
สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามความหมายและถูกต้องตามกาลเทศะและมีประสิทธิภาพ  

ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหา สาระ ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้
ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีวรรณคดีและวรรณกรรมพ้ืนบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นภูมิปัญญาทาง
ภาษาท่ีถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดตลอดจนค่านิยมความงดงามของ 
ภาษา ในบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาให้เกิดความซาบซึ้งและ
ความภูมิใจในภาษาไทยและผลงานทางภาษา ซึ่งบรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และจะต้อง
สืบทอดต่อไปในอนาคต เพ่ือความเป็นไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  
 

หลักการ  
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ได้ใช้หลักการพัฒนาหลักสูตรตามแบบของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น

เป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ  

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม ทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
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จุดหมาย 
หลักสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพจึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

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

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคัญและ

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ดังนี้  
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอด 
จนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความ 
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม  
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 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. มุ่งม่ันในการทางาน หมายถึง มุ่งม่ันทางานอย่างรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ  
7. รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนักเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี รักษา

เอกลักษณ์ ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี  
8. มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  
เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์ สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ  อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และ มีมารยาทในการอ่าน 
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 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมาย
ลาครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตาม  และมีมารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

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

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวฒันธรรมของ
ท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง  ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 

หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาไทย  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 
 
ระดับชั้นเรียน ชื่อรายวิชา เวลา(ชั่วโมง/ปี) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท 13101 ภาษาไทย 200 
 

มาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 การอ่าน  
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 

 ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
สาระท่ี 2 การเขียน  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

 ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีประสิทธิภาพ  
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด  
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มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก  
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  

สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม  
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ 

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1 การอ่าน  
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 / ท 13101 1. อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ 

และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 
2. อธิบายความหมายของค าและข้อความ
ที่อ่าน 

 การอ่านออกเสียงและการบอก  
 ความหมายของค า ค าคล้องจอง     
 ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ที ่ 
 ประกอบด้วยค าพ้ืนฐานเพิ่มจาก ป.2   
 ไม่น้อยกว่า 1,200 ค า   

 
ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.3 / ท 13101 

 

 

 

 รวมทั้งค าท่ีเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ประกอบด้วย 
 - ค าท่ีมีตัวการันต์ 
 - ค าท่ีมี รร 
 - ค าท่ีมีพยัญชนะและสระไม่ออก 
   เสียง 
 - ค าพ้อง 
 - ค าพิเศษอ่ืนๆ เช่น ค าท่ีใช้ ฑ ฤ  ฤๅ 

3.ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4.ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น 
   - นิทานหรือเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่น 
  - เรื่องเล่าสั้นๆ 
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จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
5.สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  - บทเพลงและบทร้อยกรอง 
  - บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียน 
    รู้อื่น 
  - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิต 
    ประจ าวันในท้องถิ่นและชุมชน 

6.อ่านหนังสือตามความสนใจ                 
อย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อย่าง
สม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านหนังสือตามความ 
สนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและ 
      เหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือที่ครูและนักเรียน 
      ก าหนดร่วมกัน 

7. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือข้อแนะน า 

  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 
       - ค าแนะน าต่างๆ ในชีวิต 
         ประจ าวัน 
       - ประกาศ ป้ายโฆษณา และ 
         ค าขวัญ 

8.อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่  และ
แผนภูม ิ

9. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน  เช่น 
       - ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
       - ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน 
        - ไม่ท าลายหนังสือ 
        -ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไป
อ่านไปขณะที่ผู้อ่ืนก าลังอ่าน 

 
สาระท่ี 2  การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 / ท 13101 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม

รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย 
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  2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได้
อย่างชัดเจน      

 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 

3. เขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียนบันทึกประจ าวัน 

4. เขียนจดหมายลาครู  การเขียนจดหมายลาครู 

5. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า 
ภาพ และหัวข้อที่ก าหนด 

6. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน  เช่น 
     - เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ 
       ขีดฆ่า 
     - ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ 
     - ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับ 
        เวลา สถานที่ และบุคคล 
     - ไม่เขียนล้อเลียนผู้อ่ืนหรือท า 
       ให้ผู้อื่นเสียหาย  

 
สาระท่ี 3    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลอืกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกใน 

โอกาสตา่งๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์         
   

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 / ท 13101 

 

1. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
2. บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
3. ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยว 
กับเรื่องที่ฟังและดู 
4.  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู 

 การจับใจความและพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง เช่น 
  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก        
  - นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
  - รายการส าหรับเด็ก  

  - ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
  - เพลง 

 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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 5.สื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น 
     - การแนะน าตนเอง 
     - การแนะน าสถานที่ใน  
      โรงเรียนและในชุมชน 
     - การแนะน า/เชิญชวนเกี่ยวกับ   
       การปฏิบัติตนในด้านต่างๆ        
       เช่น  การรักษาความสะอาด   
       ของร่างกาย         

6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 
 

  มารยาทในการฟัง เช่น 
       - ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด 
       - ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะที่ฟัง 
       -ไม่ควรน าอาหารหรือ          
เครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง 
      - ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม  
         เช่น โห่ ฮา หาว  
     - ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ 
     - ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง  
  มารยาทในการดู เช่น 
    - ตั้งใจด ู
    - ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดง  
      อาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น  
  มารยาทในการพูด เช่น 
       - ใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ    
          เหมาะสมกับกาลเทศะ 
       - ใช้น้ าเสียงนุ่มนวล  
       - ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่  
          ผู้อื่นก าลังพูด 
      - ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับ   
         ความอับอายหรือเสียหาย 
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สาระที่ 4    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 
                       ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ      
  

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 / ท 13101 

 

1.เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ

ค า 

 

 การสะกดค า การแจกลูก และ
การอ่านเป็นค า 
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตาม

มาตราและไม่ตรงตามมาตรา 
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง 
และอักษรต่ า 
 ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า 
 ค าท่ีมีอักษรน า 
 ค าท่ีประวิสรรชนีย์และค าที่ไม่
ประวิสรรชนีย์ 
 ค าท่ีมี ฤ ฤๅ 
 ค าท่ีใช้ บัน บรร 
 ค าท่ีใช้ รร 
 ค าท่ีมีตัวการันต์ 
 ความหมายของค า 

2. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 

 

 ชนิดของค า ได้แก่ 
    - ค านาม 
    - ค าสรรพนาม 
    - ค ากริยา 

3. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  การใช้พจนานุกรม 

4. แต่งประโยคง่าย ๆ การแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
ได้แก่ 
   - ประโยคบอกเล่า 
   - ประโยคปฏิเสธ 

5. แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ    - ประโยคค าถาม 
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    - ประโยคขอร้อง 
   - ประโยคค าสั่ง 

6. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถ่ิน 
 

 

สาระท่ี 5    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ชั้น/รหัสวิชา ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.3 / ท 13101 

 

1. ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 
2. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลง
กล่อมเด็ก เพ่ือปลูกฝังความชื่นชม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  
ที่อ่าน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลง
พ้ืนบ้าน 
       - นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น 
       - เรื่องสั้นง่ายๆปริศนาค าทาย 
       - บทร้อยกรอง 
       - เพลงพื้นบ้าน 
       - เพลงกล่อมเด็ก     
       - วรรณกรรมและวรรณคดีใน 
         บทเรียนและ  ตามความ 
         สนใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ท 13101  ชื่อวิชา ภาษาไทย             เวลา 200 ชั่วโมง /ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                     จ านวน 5.0  หน่วยกิต 

 ฝึกอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  ข้อความ  เรื่องสั้น และบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วยค า

พ้ืนฐานเพิ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ไม่น้อยกว่า  1,200  ค า  อ่านค าที่มีตัวการันต์  ค าท่ีมี รร  ค าท่ีมี

พยัญชนะและสระไม่ออกเสียง  ค าพ้อง และค าท่ีใช้ ฑ ฤ ฤๅ  อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี  อ่านได้

คล่องแคล่ว  อธิบายความหมายของค า  ค าคล้องจอง และบทร้อยกรองที่อ่าน  สรุปใจความส าคัญ  ข้อคิด  

การใช้ค าถาม ถามเนื้อหาที่อ่าน  ตั้งค าถามหรือตอบค าถามแสดงความรู้ความเข้าใจการอ่านเชิงเหตุผล  ล าดับ

เหตุการณ์หรือคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์

ตามความสนใจ และเหมาะสมกับวัยอย่างสม่ าเสมอ แล้วน าเสนอเรื่องที่อ่าน  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย เช่น 

ป้ายประกาศ  ป้ายโฆษณา  ค าขวัญ  ค าแนะน า แล้วปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน า  อ่านข้อมูลจากแผนภาพ  

แผนที่ และแผนภูมิ มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 

 ฝึกปฏิบัติการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  การเขียนบันทึกประจ าวัน  การเขียนจดหมายลาครู  การเขียน

เรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข้อที่ก าหนด  น าการเขียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีสุขนิสัย

ที่ดี และรักการเขียน 
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 ฝึกการฟัง  การดู และการพูด  การจับใจความส าคัญ และเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และดู 

ทั้งท่ีเป็นความรู้ และความบันเทิง  การตั้งค าถามและตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจาก

เรื่องท่ีฟัง และดูทั้งเรื่องเล่า และสารคดีส าหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  รายการส าหรับเด็ก  ข่าว

และเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  เพลง  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การแนะน าตนเอง  สถานที่  เชิญ

ชวน  เล่าประสบการณ์  การพูดในโอกาสต่างๆได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการพูด มีสุขนิสัยที่ดี 

และมีมารยาทในการฟัง  การดู และการพูดที่ดี 

ฝึกอ่านและเขียนสะกดค า  แจกลูกและอ่านเป็นค า  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม

มาตรา  การผันอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ า  ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าท่ีประ

วิสรรชนีย์และค าท่ีไม่ประวิสรรชนีย์  ค าท่ีมี  ฤ  ฤๅ  ค าท่ีใช้ บัน  บรร  ค าท่ีใช้ รร  ค าที่มีตัวการันต์ และเขียน

บอกความหมายของค า  ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมาย

ของค า  สามารถแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม ประโยคขอร้องและประโยคค าสั่งง่ายๆ

เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  ใช้ทักษะทางภาษาแต่งค าคล้องจอง และค าขวัญ  เข้าใจภาษาไทยมาตรฐาน

และภาษาถ่ิน เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เพลงพื้นบ้าน และเพลงกล่อม

เด็ก  แสดงความคิดเห็นวรรณคดีที่อ่าน ซึ่งเป็นวรรณกรรมท้องถิ่น  ท่องจ าบทอาขยาน บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

ตามความสนใจได้ 

ตัวช้ีวัด  
ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5 ,ป.1/6 , ป.1/7 , ป.1/8, ป.1/9 
ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3, ป.2/4 , ป.2/5 , ป.2/6  
ท 3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6,  
ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6,  
ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4  
รวม  31 ตัวช้ีวัด 
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 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                    เวลาเรียน  200  ชั่วโมง/ป ี

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เวลา(ชั่วโมง) 
1. เวลามีคุณค่า 

- อ่านออกเสียงค า  ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- ความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่าน 

ท 1.1  ป.3/1 ,ป.3/2, 
ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, 
ป.3/9   
ท 4.1  ป.3/1  

 

20 
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- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
2. สนุกแบบไทย 

- อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 
- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีอ่าน 
- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก

เรื่องท่ีอ่าน 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 
- คัดลายมือตัว 
- มารยาทในการเขียน 
-   เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

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

20 

3 พระสรรพสิทธิ์ 

- อ่านออกเสียงค า  ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- ความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

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

 

20 

ท 1.1 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 
3. - พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจาก

เรื่องท่ีฟังและดู 

- พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
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- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า 
 

4. บ้านบางระจัน 

- อ่านออกเสียงค า  ข้อความ เรื่องสั้นๆ 
และบทร้อยกรองง่ายๆ 

- ความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- คัดลายมือเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังและดู 

- บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่
ฟังและดู 

- พูดแสดงความคิดเห็นและความ 
รู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

- มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
เขียนสะกดค าและบอกความหมาย 
ของค า 
 

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

20 

5 ฝันร้ายของก้อง 

- อ่านออกเสียงค า  ข้อความ เรื่องสั้นๆ 
และบทร้อยกรองง่ายๆ 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

ท 1.1  ป.3/1,  ป.3/3 , 
ป.3/4,   ป.3/5 
ท 2.1  ป.3/1, ป.3/4, 
ป.3/6      
ท 4.1  ป.3/1  
 
 
 

20 
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.1หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 
 - คัดลายมือตัว 

- เขียนจดหมายลาครู 

- มารยาทในการเขียน 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

  

6. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

- อ่านออกเสียงค า  ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่อง
ที่ฟังและดู 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

- ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า 

- รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก 

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

20 

7. ความเพียร 

- อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นและบท
ร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

- มารยาทในการเขียน 

- ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
แต่งประโยคง่ายๆ 
 

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

20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เวลา(ชั่วโมง) 
8. เที่ยวไปได้ความรู้ 

- อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- อ่านหนังสือตามความสนใจ 

- มารยาทในการอ่าน 

-   เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ท 1.1  ป.3/1,  ป.3/2, 
ป.3/5,  ป.3/6, ป.3/9 
ท 4.1  ป.3/6   
   
 

20 

9. ถักทอเส้นใย ไทยท าเอง 

- อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบท
ร้อยกรองง่ายๆ 

- อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

- มีมารยาทในการเขียน 

- แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  
- ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อย

กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

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

20 

10 บันทึกของหนึ่ง 
- อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบท

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

20 
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ร้อยกรองง่ายๆ 

- อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน 

- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

- อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง
หรือขอ้แนะน า 

- อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ 
แผนที่ และแผนภูมิ 

- เขียนบันทึกประจ าวัน 

 

 

     
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เวลามีคุณค่า 

  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์ 
        รหัสวชิา ท13101 รายวิชา ภาษาไทย                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั้น  ป.3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556                เวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม.........คะแนน 
ครูผู้สอน นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว                        โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   สพป.สข.3 

************************************************************************************* 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
มาตรฐานการเรียนรู้ ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวชี้วัด  ป.3/1  อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 

ป.3/2  อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 
จุดเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน – การอ่านออกเสียง 
  
ค าส าคัญ  อ่านออกเสียง  
ค าถามส าคัญ (คุณครูต้องคิดว่านักเรียนจะรู้อะไร สามารถทาอะไรได้บ้างเมื่อจบหน่วยนี้)  

1.นักเรียนอ่านออกเสียงค า  ข้อความจากเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
 

สาระส าคัญ (ผลึกท่ีจะเกิดกับผู้เรียน)  
  การอ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถ

อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่านได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ (ที่บ่งบอก KPA)  
      1. อ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า ได้ 
      2. อธิบายความหมายของค าและข้อความจากวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า ได้ 
 

สาระการเรียนรู้  
      1. ความรู้ (นักเรียนรู้อะไร)  

1.1 หลักการอ่านออกเสียง 
1.2 ความหมายของค าศัพท์  

      2. ทักษะ/กระบวนการ (นักเรียนท าอะไรได้)  
2.1 การอ่านออกเสียงค าข้อความ  

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นักเรียนเป็นคนอย่างไร)  
3.1  มีวินัย  
3.2  ใฝ่เรียนรู้ 
3.3  ตรงต่อเวลา 

4. สมรรถนะส าคัญ (นักเรียนเกิดสมรรถนะอะไรบ้าง)  
 4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
        1)  ทักษะการสังเกต   
        2)  ทักษะการส ารวจ 
        3)  ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 
 4.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด (การประเมินผลรวบยอด) –  ทดสอบการอ่านสะกดค าและการอ่านเป็นค า  
 

แบบประเมินการอ่านสะกดค าและการอ่านเป็นค า 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอ่านสะกดค า อ่านสะกดค าได้ถูกต้อง          
9 - 10 ค า 

อ่านสะกดค าได้ถูกต้อง  
5 - 8 ค า 

อ่านสะกดค าได้ถูกต้อง      
น้อยกว่า 5 ค า 

2. การอ่านเป็นค า อ่านเป็นค าได้ถูกต้อง 
9 - 10 ค า 

อ่านเป็นค าได้ถูกต้อง 
5 - 8 ค า 

อ่านเป็นค าได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า 5 ค า 

   
 

3. การบอกความหมาย บอกความหมายของค า บอกความหมายของค า บอกความหมายของค า 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  22 

 

 

 ของค า ได้ถูกต้อง 9 - 10 ค า ได้ถูกต้อง 5 - 8 ค า ได้ถูกต้อง น้อยกว่า 5 ค า 
4. การแต่งประโยค แต่งประโยคมีเนื้อหา

สัมพันธ์กับภาพได้ดี 
แต่งประโยคมีเนื้อหา
สัมพันธ์กับภาพได้เป็น
ส่วนใหญ่ 

แต่งประโยคไม่ค่อยมี
เนื้อหาสัมพันธ์กับภาพ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10 - 12 ดี 

6 - 9 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง)  
ชั่วโมงท่ี 1 (ขั้น......................................................... .................................) 

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดให้นักเรียนทราบ  
           2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเวลาในการท ากิจวัตรประจ าวัน จากนั้นสุ่มเรียกให้นักเรียน
ออกมาเล่าถึงวิธีการในการจัดการแบ่งเวลาใน 1 วัน 

3. ครูอ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนสังเกตการอ่านออก
เสียง และหลักการอ่านออกเสียง 
 4. นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้สมาชิกแต่ละคนฝึกอ่านออกเสียงวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า   
เมื่ออ่านจบแล้วให้จับคู่กับ เพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอ่านออกเสียง ถ้าเพ่ือนมีข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงก็ให้คู่
ของตนช่วยปรับปรุงแก้ไขวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า แล้วตรวจสอบค าอ่านและความหมายจากพจนานุกรม 
แล้วบันทึกลงในสมุด 
 5. นักเรียนแต่ละคนตอบค าถามจากวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า เช่น 
     1) เพราะเหตุใดจึงควรท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
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     2) หากท างานไม่เสร็จตามก าหนดเวลา จะเกิดผลเสียอย่างไร 
     3) ผัดวันประกันพรุ่งกับดินพอกหางหมู มีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
บันทึกค าตอบลงกระดาษ 
 
ชั่วโมงที่ 2 (ขั้น..........................................................................................) 

1.นักเรียนรวมและผลัดกันอภิปรายค าตอบของตนให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง  
2. ครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบให้เพ่ือนฟังที่หน้า ชั้นเรียน โดยครูและเพ่ือน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
3. นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1.1 เรื่อง จับคู่ค าศัพท์กับความหมาย เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคน

รวมกลุ่มกันตามเดิม  ผลัดกันอธิบายค าตอบของตน  แล้วช่วยกันสรุปค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นค าตอบของ
กลุ่ม 

 4. ครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบในใบงานที่ 1.1 ให้เพ่ือนฟังที่หน้าชั้นเรียน จากนั้น
ครแูละนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากวรรณกรรมเรื่อง เวลามีคุณค่า 
 6. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่าน โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่าน    

4. ครูแนะน าให้นักเรียนหาข้อความ บทความ และบทร้อยกรอง  ตามความสนใจมาอ่าน เพ่ือ
พัฒนาการอ่านของตนเองให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ประเภทสื่อ 
 

ประเภทสื่อ รายการสื่อ 
1.  บุคคล/ภูมิปัญญา/แหล่งเรียน 1. ห้องสมุด 
2. วัสด/ุอุปกรณ์  2. หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้

ภาษา ป.3 
3. ใบงาน / ใบความรู้ / แบบบันทึก 1. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง จับคู่ค าศัพท์กับความหมาย 

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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3. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 
เกณฑ์การวัดและประเมินผล (การผ่านตัวช้ีวัด)  
1.ผู้เรียนต้องผ่านตัวชี้วัดที่ก าหนดแต่ละตัวชี้วัดตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ ๖๐  
2.หากผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัว ครูผู้สอนดาเนินการซ่อมเสริมให้ผู้เรียน  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 

ลงชื่อ).........................................................ครูผู้สอน  
( นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว )  

            ….…./…………….….………./……….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  25 

 

 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 การวัดผลและประเมินการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นงานที่ยากซึ่งต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ

พัฒนาทางภาษา ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาจ าเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษา 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทักษะทางภาษาท้ังการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนมีความส าคัญเท่าๆกัน 
และทักษะเหล่านี้จะบูรณาการกัน  ในการเรียนการสอนจะไม่แยกฝึกทักษะทีละอย่างจะต้องฝึกทักษะไป
พร้อมๆกัน และทักษะทางภาษาทักษะหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืนๆด้วย 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพร้อมกับการพัฒนาความคิด เพราะ
ภาษาเป็นสื่อของความคิด ผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษา มีประมวลค ามากจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดด้วย  ขณะเดียวกันการเรียนภาษาจะเรียนร่วมกันกับผู้อ่ืนมีการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษา
ในการติดต่อกับเพ่ือนกับครูจึงเป็นการฝึกทักษะทางสังคมด้วย  เมื่อผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงทั้งใน
บริบททางวิชาการในห้องเรียนและในชุมชนจะท าให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาและได้ฝึกทักษะทางสังคมในสถานการณ์
จริง 

3. ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้องด้วยการฝึกการใช้ภาษา
มิใช่เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาแต่เพียงอย่างเดียว การเรียนภาษาจะต้องเรียนรู้ไวยากรณ์หรือหลักภาษา การ
สะกดค า การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการฝึกฝนการเขียนและพัฒนาทางภาษา
ของตน 

4. ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาเท่ากัน แต่การพัฒนาทางภาษาจะไม่
เท่ากัน และวิธีการเรียนรู้จะต่างกัน 

5. ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญและใช้
ความเคารพและเห็นคุณค่าของเชื้อชาติ จัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช้ภาษาถิ่นของผู้เรียน และช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาไทยของตน และพัฒนาความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทย และกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนภาษาไทยด้วยความสุข 

6. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องใช้ภาษาไทย
เป็นเครื่องมือการสื่อสารและแสวงหาความรู้ การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะใช้ภาษาในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ การตอบค าถาม การตอบข้อทดสอบ  
ดังนั้นครูทุกคนไม่ว่าจะสอนวิชาใดก็ตามจะต้องใช้ภาษาท่ีเป็นแบบแผน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน และต้อง
สอนการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนด้วยเสมอ 
 
หลักการของการประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 ประการแรก    : การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 ประการที่สอง : การประเมินจะต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 ประการที่สาม : การประเมินจะต้องมีความเที่ยงตรง 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 
เป็นข้อความ แผนภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนี้เหมาะกับการวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้ 
เกี่ยวกับกระบวนการ ซึ่งมีข้อดีที่ใช้เวลาในการด าเนินการน้อย ง่าย และสะดวกต่อการน าไปใช้ ให้ผลการ
ประเมินที่ตรงไปตรงมา   เนื่องจากมีกฎการประเมินชัดเจน  แต่ไม่เหมาะกับการน าไปใช้กับผลการเรียนรู้ที่
เป็นเจตคติ ค่านิยม 
 2. การดูจากผลงาน เช่น เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจ าวัน รายงานการทดลอง บทละคร 

บทร้อยกรอง แฟ้มผลงาน เป็นต้น ผลงานจะเป็นตัวแสดงให้เห็นการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของผู้เรียน จุดเด่นของการประเมินโดยดูจากผลงานนี้ คือ จะแสดงให้เห็นสิ่งที่นักเรียนสามารถ 

ท าได้ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้    เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา

ตนเองของผู้เรียน เพ่ือนก็สามารถใช้เกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้เรียนได้เช่นกัน จุดอ่อนของการประเมิน

จากผลงาน คือ ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินร่วมกัน ต้องใช้เวลาในการประเมินมาก รวมทั้งตัวแปร

ภายนอก อาจเข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมินได้ง่าย  

3. ดูการปฏิบัติ โดยผู้สอนสามารถสังเกตการน าทักษะและความรู้ไปใช้ได้โดยตรง ในสถานการณ์ท่ีให้
ปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการประเมิน การปฏิบัติที่มีระเบียบ ข้อบังคับ เช่น การ ร้อง
เพลง ดนตรี พลศึกษา การโต้วาที  การกล่าวสุนทรพจน์ ละครเวที การประเมิน โดยวิธีการนี้จะมีคุณค่ามาก 
หากผู้เรียนได้น าไปใช้ในการประเมินตนเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ใน 
กระบวนการประเมินจะมีเครื่องมือประกอบการด าเนินการ คือ แบบส ารวจรายการ มาตราส่วนประมาณค่า 
และเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (scoring rubric )  
 4. ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ กระบวนการคิดของผู้เรียนมากกว่าที่จะดู

ผลงานหรือการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้เข้าใจกระบวนการคิดที่ผู้เรียนใช้ วิธีการที่ครูผู้สอนใช้อยู่เป็นประจ าใน

กระบวนการเรียนการสอน คือ การให้นักเรียนคิดดังๆ การตั้งค าถาม ให้นักเรียนตอบ โดยครูจะเป็นผู้สังเกต
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วิธีการคิดของผู้เรียน   วิธีการเช่นนี้เป็นกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเพ่ือการวินิจฉัย และเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้เรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และลักษณะนิสัย 

 

 

การตัดสินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
 การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการตัดสินผลการเรียนสาระการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในแต่ละชั้น จึงเป็นการด าเนินการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วน าผลการเรียนไปสรุปตัดสินให้

ผู้เรียนผ่านระดับชั้น 

1.    การตัดสินผลการเรียน 
1.1 ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดด้วยวธิีการที่ หลากหลายโดย 

การวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน

ระหว่างเรียนมากกว่าประเมินปลายปี 

 1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ 
ระดับคุณภาพผลการเรียน สามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะโดย

รวมอยู่ในระดับใด จึงยอมรับว่าผ่านการประเมิน เช่น ได้-ตก, คิดเป็นร้อยละ, ผ่าน-ไม่ผ่าน ส่วนผลการเรียนทั้ง

ระบบตัวเลขและตัวอักษรในการประเมินสาระการเรียนรู้ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม (กรป.กลางอุปถัมภ์) 

ก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 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 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  28 

 

 

1.5         ผลการเรียนพอใช้ 55 - 59 

1         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 

0         ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 

    
1.3 ประเมินให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ตามเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการ 

เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ด าเนินการซ่อมเสริม 
ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในสาระภาษาไทย การประเมินด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัด สถานศึกษาควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนต่อไป และให้ระดับผลการเรียนใหม่ตาม
เงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

2.  การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยในแต่ละชั้น 
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระภาษาไทยครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับ
การตัดสินผลการเรียนให้ “ผ่าน” 
 

แนวการวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัด 

 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 าที่ครู
ก าหนดให้ 

 มาตราตัวสะกด 

 ครูสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดได้โดย
วิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
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1. ทดสอบปากเปล่า โดยครูก าหนดค าสะกดในมาตราต่างๆ ทั้งที่สะกดตรงมาตราและไม่ 
ตรงมาตรา ให้นักเรียนอ่านแล้วครูใช้แบบสังเกตเพ่ือประเมินว่านักเรียนสามารถอ่านตัวสะกดที่ก าหนดได้
ถูกต้องหรือไม่ 

2.  เขียนตามค าบอกโดยครูเลือกค าที่สะกดในมาตราต่างๆ ทั้งที่สะกดตรงมาตราและไม่ 
ตรงมาตรา บอกให้นักเรียนเขียนและครูตรวจแก้การเขียนตัวสะกดของนักเรียน 

3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบ ให้เขียนค าอ่านของตัวสะกดท่ีครูก าหนด 
ให้หรือใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกค าในตัวเลือกใดที่เขียนค าอ่านถูกต้อง หรือเลือก
ตัวเลือกใดที่เขียนค าอ่านไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียงควบกล้ า  

การวัดผลและประเมินผลนักเรียนว่าสามารถอ่านออกเสียงควบกล้ าได้ถูกต้องหรือไม่ ครูอาจจะมี
ค าหรือข้อความหรือเพลงที่มีค าควบกล้ าแล้วให้นักเรียนอ่านให้ฟัง แล้วครูบันทึกผลการประเมินในแบบ
ประเมินการอ่าน 

 

การคัดลายมือ 

 การวัดและประเมินผลการคัดลายมือ ครูอาจให้นักเรียนคัดข้อความท่ีก าหนดให้ภายในเวลาที่ก าหนด 
ครูสามารถสังเกตท่าทางการคัดของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น วางสมุดขนานกับโต๊ะ แขนทั้งสองวาง
บนโต๊ะ หน้าตั้งตรงห่างจากสมุดประมาณ 30 เซนติเมตร จับดินสอด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ เท้าท้ังสอง
ข้างราบกับพ้ืน เป็นต้น และตรวจผลงานของนักเรียนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เช่น การเขียนตัวอักษร
ถูกต้อง การวางวรรณยุกต์ถูกที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด เป็นต้น 

 การอ่าน 

 การวัดผลประเมินผล อาจใช้วิธีการดังนี้ 

 1. พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ค า วลี หรือประโยค นอกจากนั้นควรวัดผลด้าน
เหตุผลการวิเคราะห์ทัศนะของผู้เขียนจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนประเมินผลจากความตั้งใจ สนใจ และ
ผลงานที่ได้มอบหมาย 

 2. ให้นักเรียนเลือกอ่านบทร้อยกรองที่นักเรียนชอบแล้วสรุปความเป็นร้อยแก้ว โดยใช้ส านวนภาษาท่ี
เข้าใจง่าย 

 3.ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง……… แล้ววิเคราะห์วิจารณ์บทที่อ่านในด้านรูปแบบฉันทลักษณ์ 
ความคิดและเนื้อหาสาระในบทร้อยกรอง กลวิธีในการแต่งของบทร้อยกรอง และสิ่งที่ผู้เขียนฝากไว้ในบท
ร้อยกรอง 
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 4.ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง…………… แล้ววิเคราะห์ว่าเนื้อหาของบทร้อยกรองให้อารมณ์ 
ความรู้สึก สอดคล้องกับเนื้อหาของบทร้อยกรองหรือไม่อย่างไร นักเรียนมีความซาบซึ้งประทับใจกับบท
ร้อยกรองที่อ่านหรือไม่ ต่อจากนั้นจึงพิจารณาความสามารถและผลการท างานด้วยการวัดผลความถูกต้อง
ของการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา การสรุปความ การวิเคราะห์วิจารณ์บทร้อยกรอง และความตั้งใจในการ
ท างาน 

 5. ให้นักเรียนอ่านข้อความให้ถูกต้องชัดเจนตามแบบที่ก าหนดให้ 

 6. ให้นักเรียนอ่านเรื่องและสรุปความจากเรื่อง พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ 

 7. ให้นักเรียนอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยสีหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 

 8. ให้นักเรียนตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้ววิเคราะห์ว่าข่าวนั้นมีการน าเสนอข้อเท็จจริง หรือมีความ
คิดเห็นของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วย พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบว่าความคิดเห็นของผู้เขียนน่าเชื่อถือหรือไม่
เพียงใด 

 9. ให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์การพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆ ในแง่การใช้ส านวนภาษา การ
สื่อความหมาย 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. เหตุผลที่ใช้ประกอบการประเมินคุณค่าของหนังสือท่ีอ่าน 
5. ความสามารถในการแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง 

การเขียน 

 การวัดผลแลการประเมินผลวิชาการเขียนนี้สิ่งส าคัญที่สุดอยู่ที่ “การตรวจผลงาน” พร้อมการวิจารณ์
เสนอแนะ เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปปรับปรุงแก้ไขหาจุดบกพร่องของตนเอง วิธีการวัดผลและการประเมินผล
งานเขียนมีมากมายหลายวิธี ทั้ง 10 วิธีที่น ามาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่
น าเสนอไว้ ครูสามารถเพ่ิมเติมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ได้ทั้งสิ้น วิธีวัดผลมีดังนี้ 
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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 

4. ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่ม ครูสังเกตความร่วมมือของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม 

5. ถ้าเป็นงานเขียนที่เป็นการบ้าน ควรซักถามวิธีการผลิตข้อเขียน สาเหตุ และคาดว่าจะได้รับ
ผลอย่างไรเสียก่อนเพ่ือทราบแนวความคิดในการท างานของนักเรียนอย่างคร่าวๆ 

6. การบันทึกอนุทินควรให้จัดท าอย่างสม่ าเสมอเป็นผลงานการเขียนอีก 1 ชิ้น 

7. การเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรือการกระท าที่น่ายกย่องของนักเรียนเองหรือที่ไป
ประสบมา น ามาเขียน ครูอาจเสนอแนวทางในการผลิตผลงานใหม่ๆ ได้หลายวิธีเช่น เขียนเป็นการ์ตูน ค า
ขวัญ ค าประพันธ์ บันทึก เล่าเรื่อง และข่าวเป็นต้น นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ และควร
น าส่งลงหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ 

8. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานของเพ่ือนๆ ว่าผู้ใดชอบงานชิ้นใด  เพราะ
เหตุใด 

9. การจัดท าป้ายนิเทศแสดงผลงานเขียนโดยเฉพาะงานเขียนที่อยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วัน
แม่ วันพ่อ วันลอยกระทง ฯลฯ 

10. การรวบรวมผลงานการเขียน จัดท าเป็น Portfolio แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ ทั้งห้องเดียวกัน
และต่างห้อง 

 การวัดสมรรถภาพการเขียนอาจใช้วิธีการให้นักเรียนเขียนโดยตรงตามหัวข้อที่ก าหนดให้ หรืออาจวัด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องอย่างเสรีเชิงสรรค์หรือใช้แบบทดสอบวัดการสะกดค า การ
เรียงล าดับค า การใช้เครื่องหมายและการใช้ถ้อยค า กรณีให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ก าหนด ครู
สามารถก าหนดเกณฑ์และใช้แบบประเมิน 

การฟัง 

แนวทางการวัดสมรรถภาพการฟัง ครูจะวัดได้ดังนี้ 
1.    ให้ฟังเพ่ือแยกเสียงจากแถบบันทึกเสียงหรือจากครูอ่านให้ฟัง 
1.1 ให้ฟังแล้วปฏิบัติตาม โดยครูอาจจะสั่งให้นักเรียนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วครู 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  32 

 

 

ใช้การสังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติ 

1.2 ให้ฟังเพ่ือวัดความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง ก่อนลงมือวัดผล ครูต้องชี้แจง 
ให้นักเรียนทราบว่าครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังเพียง 2 ครั้ง ให้นักเรียนฟังให้ดีแล้วครูจะตั้งค าถามจาก
เรื่องท่ีฟังทีละข้อ นักเรียนจะไม่มีโอกาสเห็นข้อความที่ครูอ่าน นักเรียนจะได้รับแจกเฉพาะแบบทดสอบ (ที่
ไม่มีข้อความท่ีผู้ควบคุมการสอบอ่านให้ฟัง) และกระดาษค าตอบเท่านั้น 

1.3 ให้ฟังเพ่ือวัดความสนุกเพลิดเพลิน ซาบซึ้ง โดยครูอาจเปิดแถบบันทึกเสียงหรืออ่านให้  
นักเรียนฟังแล้วใช้แบบบันทึกการมีอารมณ์ร่วมในการฟัง เช่น หน้าตา ท่าทางในการฟัง 

1.4 มารยาทในการฟัง โดยครูอาจจะสังเกตนักเรียนในขณะที่เพ่ือนนักเรียนออกมาราย 
งานหรือพูดหน้าชั้นเรียน โดยใช้แบบสังเกต ความตั้งใจในการฟัง ซักถามเม่ือมีโอกาส ปรบมือให้เมื่อผู้พูด
จบ ท่านั่งฟังสุภาพ ไม่ส่งเสียงคุยในขณะที่ฟัง ฯลฯ 

การด ู

 การวัดผลและประเมินผลการดู ครูสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือดังนี้ 

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

2. ตรวจผลงาน เมื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปดูแล้วครูอาจจะก าหนดให้นักเรียนท ารายงาน หรือ
เขียนแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่ไปดูส่งครูหรือให้นักเรียนจัดนิทรรศการ ครูประเมินนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน 
ผลงานของนักเรียน 

3. ทดสอบโดยครูใช้แบบให้เขียนตอบสั้นๆ หรือแบบทดสอบเลือกตอบเพ่ือตรวจสอบความรู้ของ
นักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ให้ไปดู 

การพูด 

แนวทางการวัดสมรรถภาพการพูด 
วิธีการวัดสมรรถภาพการพูดที่เหมาะสมวิธีหนึ่งคือ ครูก าหนดให้นักเรียนออกมาพูด 

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

 

วรรณคดีวรรณกรรม 

 การวัดผลวรรณคดีและวรรณกรรม ครูสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือวัดผลดังนี้ 
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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 

3. แสดงละครหรือบทบาทสมมติ ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและให้เลือกวรรณคดีวรรณกรรมตอน
ใดตอนหนึ่งมาแสดง ขณะที่นักเรียนแสดงครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก ประเมินการท างานกลุ่ม
หรือความเข้าใจในบทบาทและความรู้สึกของตัวละคร และครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นผู้ชมโดยใช้
แบบสังเกต 

4. ประเมินโดยการใช้แบบประเมินจิตพิสัยเพื่อวัดความซาบซึ้งในสุนทรียรสของภาษาในการอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรมของนักเรียน 

5. อภิปรายหรือโต้วาทีในประเด็นหรือญัตติที่สอดคล้องกับวรรณคดีวรรณกรรมโดยครูใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมของผู้โต้วาทีและพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นผู้ชมด้วย 
 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ 

การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้

ประสบผลส าเร็จนั้น  นักเรยีนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น

กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 

ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้

นักเรียนเกิด  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มี

รายละเอียด ดังนี้ 
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1.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  คร ู

ผู้สอนด 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      การ

เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา   ของสถานศึกษา 

ว่าส่งผลต่อ 

การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ

ผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ

สารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  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 
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 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร

สถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

 

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      1.1 การตัดสินผลการเรียน 

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และ
ต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
 

ระดับประถมศึกษา 
     (1)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

             (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนตัวชี้วัด 

 (3)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “ 1 ” จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 

   (4) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
สมรรถนะผู้เรียน ในระดับ “ ผ่าน ” ขึ้นไป       มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน ” 
ขึ้นไป    และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ ผ่าน ” 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  36 

 

 

4         ผลการเรียนดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5         ผลการเรียนดีมาก 75 - 79 

ป.3 / ท 13101 ป.3 / ท 13101 ป.3 / ท 13101 

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 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
  ผ่านและไม่ผ่าน             
                     1.3  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมิน      และจัดท าเอกสารรายงาน  ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ 
หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

    2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
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 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
     (1) นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ที่ก าหนด  
     (2) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
              (3) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การประเมิน 

    (4) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน 
     (5) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดาเนินการจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม พุทธศักราช 2553  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
คณะกรรมการอ านวยการ  
1. นายศุภวงศ ์แก่นทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  
2. นายสมคิด เพียรกิจ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  
3. นางเยาวพา นุ่มคง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  
 
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  
1. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย  
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1.1 นายฐิติวัฏฏ ์กล่าจีน    ประธานอนุกรรมการ  
1.2 นายสุทัศน์ โสภารัตน์   อนุกรรมการ  
1.3 นางบุษกร หล๊ะโส๊ะ    อนุกรรมการ  
1.4 นางสาวนิภาพร มากละม้าย    อนุกรรมการ  
1.5 นางสาวสารินันท์ อูมาสะ         อนุกรรมการ  
1.6 นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชร   อนุกรรมการ  
1.7 นางสุจิตรา เระเบ็นหมุด   อนุกรรมการ  
1.8 นางสุทธิกานต์ รงค์รัตน์   อนุกรรมการและเลขานุการ  

 
เรียบเรียงและจัดท ารูปเล่ม นางสาววิภาดา  สังข์แก้ว  

 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 
 

ความส าคัญ      
สาระส าคัญในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
วิสัยทัศน์ 
หลักการ 
จุดมุ่งหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
คุณภาพผู้เรียน        
โครงสร้างเวลาเรียน                                    
มาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้             
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้             
ต าอธิบายรายวิชา                            
โตรงสร้างรายวิชา   

1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
12 
14 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การวัดและประเมินผล              
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 

18 
22 
31 

 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 

                หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ด าเนินการพัฒนาหลังจากการใช้หลักสูตรการศึกษา    พุทธศักราช   ๒๕๔๔   และ
จากข้อมูลของผลการศึกษาวิจัย  ติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐   ( พ.ศ.๒๕๕๐   –    ๒๕๕๔)   เพ่ือให้มี
ความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น    ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  การก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์    มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน      โดยมอบหมายให้เขตพ้ืนที่และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   ๒๕๕๑  เป็นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 



หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย พุทธศักราช 2551  40 

 

 

 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามจึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี พุทธศักราช ๒๕๕๖นี้ขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  สมรรถนะผู้เรียน โครงสร้างหลักสูตร 
สาระการเรียนรู้ภาไทย  เกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและจัดการเรียนรู้ 

  ขอขอบคุณคณะครู และคณะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการจัดท าทุกฝ่าย คณะกรรมการ
สถานศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  ที่ท าให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน                  
วัดศรีวิเทศสังฆารามส าเร็จได้ด้วยดี 

 

                                                                                              คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 
   


