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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ทําไมตองเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพ่ือสราง
ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช
ในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เปนสมบัติลํ้าคาควรแกการเรียนรู  อนุรักษ  และสืบสาน
ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรูอะไรในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 

• การอาน  การอานออกเสียงคํา  ประโยค   การอานบทรอยแกว   คําประพันธชนิดตางๆ   
การอานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ  และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากส่ิงท่ีอาน   เพื่อนําไป 
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

• การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตางๆ 
ของการเขียน  ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ  ยอความ  รายงานชนิดตางๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะหวิจารณ  และเขียนเชิงสรางสรรค  

• การฟง การดู และการพูด  การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก   พูดลําดับเร่ืองราวตางๆ   อยางเปนเหตุเปนผล   การพูดในโอกาสตางๆ  ท้ังเปนทางการและ
ไมเปนทางการ  และการพูดเพื่อโนมนาวใจ  

• หลักการใชภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  การใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย  

• วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาขอมูล แนวความคิด 
คุณคาของงานประพันธ  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห  บทรองเลนของเด็ก 



 ๒

เพลงพื้นบานท่ีเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทย   ซ่ึงไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี   เร่ืองราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อใหเกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ      
ในบรรพบุรุษท่ีไดส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี ๑    การอาน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน

การดําเนินชีวติและมีนิสัยรักการอาน      

สาระท่ี ๒    การเขียน  
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง   
มีประสิทธิภาพ                   

สาระท่ี ๓    การฟง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ    

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 

สาระท่ี ๔    หลักการใชภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                               

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น

คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
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คุณภาพผูเรียน 

 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

• อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง ขอความ  เร่ืองส้ันๆ  และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
คลองแคลว  เขาใจความหมายของคําและขอความท่ีอาน  ต้ังคําถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณ  
คาดคะเนเหตุการณ   สรุปความรูขอคิดจากเร่ืองท่ีอาน  ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําอธิบายจากเรื่องท่ีอานได   
เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ   แผนท่ี  และแผนภูมิ    อานหนังสืออยางสม่ําเสมอ   และ     
มีมารยาทในการอาน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจําวัน  เขียน
จดหมายลาครู   เขียนเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ  เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

• เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ   ต้ังคําถาม   ตอบคําถาม   รวมท้ังพูดแสดงความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและดู  พูดส่ือสารเลาประสบการณและพูดแนะนํา   หรือพูดเชิญชวนให
ผูอ่ืนปฏิบัติตาม  และมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด 

• สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา   ความแตกตางของคําและพยางค   หนาท่ีของคํา  
ในประโยค   มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคํา   แตงประโยคงายๆ   แตง     
คําคลองจอง  แตงคําขวัญ  และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

• เขาใจและสามารถสรุปขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอาน รูจักเพลงพื้นบาน  เพลงกลอมเด็ก   ซ่ึงเปน
วัฒนธรรมของทองถ่ิน  รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถ่ิน ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรอง         
ท่ีมีคุณคาตามความสนใจได 

 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

• อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง   อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา  ประโยค  ขอความ  สํานวนโวหาร  จากเร่ืองท่ีอาน   
เขาใจคําแนะนํา  คําอธิบายในคูมือตางๆ  แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง    รวมท้ังจับใจความสําคัญ
ของเร่ืองท่ีอานและนําความรูความคิดจากเร่ืองท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได          
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน   และเห็นคุณคาส่ิงท่ีอาน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดคํา  แตงประโยค
และเขียนขอความ   ตลอดจนเขียนส่ือสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม   ใชแผนภาพ  โครงเร่ืองและ
แผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ยอความ  จดหมายสวนตัว  กรอกแบบรายการ
ตางๆ   เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค  และมี
มารยาทในการเขียน 



 ๔

• พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและดู  เลาเร่ืองยอหรือสรุปจากเร่ืองท่ีฟงและดู    
ต้ังคําถาม  ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟงและดู  รวมทั้งประเมินความนาเช่ือถือจากการฟงและดูโฆษณา
อยางมีเหตุผล  พูดตามลําดับข้ันตอนเร่ืองตางๆ  อยางชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นคนควาจาก     
การฟง  การดู  การสนทนา  และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล  รวมท้ังมีมารยาทในการดูและพูด 

• สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา  สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต   รูและเขาใจ      
ชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค   ชนิดของประโยค     และคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย   ใช   
คําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางเหมาะสม   แตงประโยค   แตงบทรอยกรองประเภทกลอนส่ี     
กลอนสุภาพ และกาพยยานี ๑๑  

• เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  เลานิทานพ้ืนบาน  รองเพลงพื้นบาน
ของทองถ่ิน  นําขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอานไปประยุกตใชในชีวิตจริง  และทองจําบทอาขยานตามท่ี
กําหนดได 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

• อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง  เขาใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย  จับใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอาน  แสดงความคิดเห็น
และขอโตแยงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน  และเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด   ยอความ   เขียนรายงานจาก  
ส่ิงท่ีอานได  วิเคราะห  วิจารณ  อยางมีเหตุผล  ลําดับความอยางมีข้ันตอนและความเปนไปไดของเร่ือง
ท่ีอาน  รวมท้ังประเมินความถูกตองของขอมูลท่ีใชสนับสนุนจากเร่ืองท่ีอาน 

• เขียนส่ือสารดวยลายมือท่ีอานงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสตางๆ โฆษณา คติพจน สุนทรพจน ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณตางๆ เขียนยอความ  จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน  เขียนวิเคราะห วิจารณ 
และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล   ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคนควาและเขียน
โครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ  ประเมินส่ิงที่ไดจากการฟงและดู  นําขอคิดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ         
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค  และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเช่ือถือ 
รวมท้ังมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด 

• เขาใจและใชคําราชาศัพท  คําบาลีสันสกฤต  คําภาษาตางประเทศอ่ืนๆ คําทับศัพท และ
ศัพทบัญญัติในภาษาไทย วิเคราะหความแตกตางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสรางของประโยครวม 
ประโยคซอน ลักษณะภาษาท่ีเปนทางการ กึ่งทางการและไมเปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ  กาพย  และโคลงส่ีสุภาพ 



 ๕

• สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน วิเคราะหตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุณคาท่ีไดรับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน  พรอมท้ังสรุปความรูขอคิดเพื่อนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

• อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตองและเขาใจ   
ตีความ  แปลความ  และขยายความเร่ืองท่ีอานได   วิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีอาน  แสดงความคิดเห็น
โตแยงและเสนอความคิดใหมจากการอานอยางมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองท่ีอาน  เขียน
กรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ยอความ และเขียนรายงานจากส่ิงท่ีอาน สังเคราะห  ประเมินคา  
และนําความรูความคิดจากการอานมาพัฒนาตน  พัฒนาการเรียน  และพัฒนาความรูทางอาชีพ  และ  
นําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน 

• เขียนส่ือสารในรูปแบบตางๆ  โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค   ยอความจาก
ส่ือท่ีมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีหลากหลาย   เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยใชโวหารตางๆ  
เขียนบันทึก  รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง   
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ   ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี   รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอ่ืน
และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

• ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและดู  มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองท่ี
ฟงและดู  วิเคราะหวัตถุประสงค  แนวคิด  การใชภาษา  ความนาเช่ือถือของเร่ืองท่ีฟงและดู  ประเมิน
ส่ิงท่ีฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการโดยใชภาษาท่ีถูกตอง   พูดแสดงทรรศนะ  โตแยง  โนมนาว  และเสนอแนวคิดใหม
อยางมีเหตุผล  รวมท้ังมีมารยาทในการฟง  ดู  และพูด  

• เขาใจธรรมชาติของภาษา  อิทธิพลของภาษา  และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา
สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค   แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท   ใชภาษา
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง  วิเคราะหหลักการ  สรางคํา
ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน  วิเคราะหและประเมินการใช
ภาษาจากส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

• วิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณวรรณคดีเบ้ืองตน รูและ
เขาใจลักษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบาน  เช่ือมโยงกับการเรียนรู
ทางประวัติศาสตรและวิถีไทย   ประเมินคุณคาดานวรรณศิลป  และนําขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
 
 



 ๖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระท่ี ๑    การอาน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอาน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 
 

๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และ
ขอความสั้นๆ 

๒. บอกความหมายของคํา และขอความ
ท่ีอาน 

 การอานออกเสียงและบอกความหมายของคํา 
คําคลองจอง   และขอความท่ีประกอบดวย    
คําพ้ืนฐาน  คือ คําท่ีใชในชีวิตประจําวัน        
ไมนอยกวา ๖๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีใชเรียนรูใน  
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต  
- คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา 

- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา   
- คําท่ีมีอักษรนํา 

 ๓. ตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีอาน 
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
    - นิทาน 
    - เรื่องส้ันๆ 
    - บทรองเลนและบทเพลง 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาไทยและกลุมสาระการเรยีนรูอื่น  

 ๖. อานหนังสือตามความสนใจ          
อยางสมํ่าเสมอและนําเสนอเรื่องท่ี
อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือท่ีครูและนักเรียนกาํหนดรวมกัน   

 ๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย  
หรือสัญลักษณสําคัญท่ีมักพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน 

 การอานเครือ่งหมายหรือสญัลักษณ 
ประกอบดวย 

    - เครื่องหมายสัญลักษณตางๆ ท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน 

    - เครื่องหมายแสดงความปลอดภยัและแสดง
อันตราย 

 ๘. มีมารยาท ในการอาน  มารยาทในการอาน  เชน 
    - ไมอานเสียงดังรบกวนผูอืน่ 
    - ไมเลนกันขณะท่ีอาน 
    - ไมทําลายหนังสือ  



 ๗

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๒ ๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง 
ขอความ และบทรอยกรองงายๆ            
ไดถูกตอง 

๒. อธิบายความหมายของคําและ
ขอความท่ีอาน 

 การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของคํา 
คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ 
ท่ีประกอบดวยคําพ้ืนฐานเพ่ิมจาก  ป. ๑          
ไมนอยกวา ๘๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีใชเรียนรูใน
กลุมสาระการเรยีนรูอื่น ประกอบดวย 
- คําท่ีมีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต 

  - คําท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา 

- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา   
- คําท่ีมีอักษรนํา  
- คําท่ีมีตัวการันต 
- คําท่ีมี รร 
- คําท่ีมีพยัญชนะและสระท่ีไมออกเสียง 

 ๓. ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับ         
เรื่องท่ีอาน 

๔. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด
จากเรื่องท่ีอาน 

๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
    - นิทาน 
    - เรื่องเลาส้ัน ๆ 
    - บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ 
    - เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรยีนรู

ภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูอื่น     
    - ขาวและเหตุการณประจําวัน   

 ๖. อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สมํ่าเสมอและนําเสนอเรื่องท่ีอาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือท่ีครูและนักเรียนกาํหนดรวมกัน  

 ๗. อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคําส่ังหรือขอแนะนํา 

 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คําส่ังหรือขอแนะนํา 
- การใชสถานท่ีสาธารณะ  
- คําแนะนําการใชเครื่องใชท่ีจําเปนในบานและ
ในโรงเรยีน 

 ๘.  มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน  เชน 
    - ไมอานเสียงดังรบกวนผูอืน่ 
    - ไมเลนกันขณะท่ีอาน 
    - ไมทําลายหนังสือ 
    - ไมควรแยงอานหรอืชะโงกหนาไปอานขณะท่ี

ผูอื่นกําลงัอานอยู  



 ๘

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓  ๑. อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องส้ันๆ 
และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง 
คลองแคลว 

๒. อธิบายความหมายของคําและ
ขอความท่ีอาน 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
คํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรอง
งายๆ ท่ีประกอบดวยคําพ้ืนฐานเพ่ิมจาก  ป.๒ 
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา  รวมท้ังคําท่ีเรียนรูใน
กลุมสาระการเรยีนรูอื่น ประกอบดวย 
- คําท่ีมีตัวการันต 
- คําท่ีมี รร 
- คําท่ีมีพยัญชนะและสระไมออกเสียง 
- คําพอง 
- คําพิเศษอื่นๆ เชน คําท่ีใช ฑ ฤ ฤๅ 

 ๓. ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
- นิทานหรือเรือ่งเกี่ยวกับทองถิ่น   

 ๔. ลําดับเหตุการณและคาดคะเน

เหตุการณจากเรื่องท่ีอานโดยระบุ

เหตุผลประกอบ 

๕. สรุปความรูและขอคิดจากเร่ืองท่ีอาน

เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

- เรื่องเลาส้ันๆ 

- บทเพลงและบทรอยกรอง 

- บทเรียนในกลุมสาระการเรยีนรูอื่น 

- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน

ทองถิ่นและชุมชน  

 ๖. อานหนังสือตามความสนใจ                 

อยางสมํ่าเสมอและนําเสนอเรื่องท่ี

อาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 

    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

    - หนังสือท่ีครูและนักเรียนกาํหนดรวมกัน  
 ๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ

ตามคําส่ังหรือขอแนะนํา 

 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม

คําส่ังหรือขอแนะนํา 

- คําแนะนําตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

- ประกาศ ปายโฆษณา และคําขวัญ 
 ๘. อธิบายความหมายของขอมูลจาก

แผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ 

 การอานขอมลูจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ  

 
 ๙. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน  เชน 

- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น 

- ไมเลนกันขณะท่ีอาน 

- ไมทําลายหนังสือ 

- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะท่ี

ผูอื่นกําลังอาน  



 ๙

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ        
บทรอยกรองไดถูกตอง 

๒.  อธิบายความหมายของคํา ประโยค 
และสํานวนจากเรื่องท่ีอาน                    

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกวและบทรอยกรองท่ีประกอบดวย 
- คําท่ีมี ร ล เปนพยัญชนะตน 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําประสม 
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคท่ีมีสํานวนเปนคําพังเพย  สุภาษิต 
ปริศนาคําทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน 

 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ             

 ๓. อานเรื่องสัน้ๆ ตามเวลาท่ีกําหนดและ

ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน 

๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น               

จากเรื่องท่ีอาน 

๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน

โดยระบุเหตุผลประกอบ 

๖. สรุปความรูและขอคิดจากเร่ืองท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 

- เรื่องส้ัน ๆ 

- เรื่องเลาจากประสบการณ 

- นิทานชาดก 

- บทความ 

- บทโฆษณา  

- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ 
 เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน - ขาวและเหตุการณประจําวัน 

  - สารคดีและบันเทิงคดี  

 ๗. อานหนังสือท่ีมีคุณคาตามความสนใจ

อยางสมํ่าเสมอและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 

- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสือท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  
 ๘. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ป.๕ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ        
บทรอยกรองไดถูกตอง 

๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
และขอความท่ีเปนการบรรยาย              
และการพรรณนา 

๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่อง
ท่ีอานอยางหลากหลาย 

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกวและบทรอยกรองท่ีประกอบดวย    
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
- คําท่ีมีอักษรนํา 
- คําท่ีมีตัวการันต 
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 

- ขอความท่ีเปนการบรรยายและพรรณนา 
- ขอความท่ีมีความหมายโดยนัย 

 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ 



 ๑๐

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอาน 

๕. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอานเพ่ือนําไปใช      
ในการดําเนินชีวิต         

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ 
- ขาวและเหตุการณประจําวัน  

 ๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําส่ัง 
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม 

 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําส่ัง ขอแนะนํา 
และปฏิบัติตาม เชน 
- การใชพจนานุกรม 
- การใชวัสดุอุปกรณ 
- การอานฉลากยา   
- คูมือและเอกสารของโรงเรยีนท่ีเกี่ยวของกับ
นักเรียน 

- ขาวสารทางราชการ  

 ๗. อานหนังสือท่ีมีคุณคาตามความสนใจ
อยางสมํ่าเสมอและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
    - หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
    - หนังสือท่ีครูและนักเรียนกาํหนดรวมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ป.๖  ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ         
บทรอยกรองไดถูกตอง 

๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
และขอความท่ีเปนโวหาร  

 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกว  และบทรอยกรอง ประกอบดวย 
- คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา  
- คําท่ีมีอักษรนํา 

  - คําท่ีมีตัวการันต 
- คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปแบบไทย 
- ขอความท่ีเปนโวหารตางๆ  
- สํานวนเปรียบเทียบ 

 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ 

 ๓. อานเรื่องสัน้ๆ อยางหลากหลาย   โดย
จับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน 

๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอาน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน      
- เรื่องส้ัน ๆ  
- นิทานและเพลงพื้นบาน 
- บทความ  



 ๑๑

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. อธิบายการนําความรูและความคิด 
จากเรื่องท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหา  
ในการดําเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคดี 
- เรื่องส้ัน 

- งานเขียนประเภทโนมนาว 
- บทโฆษณา  
- ขาว และเหตุการณสําคัญ   

 การอานเรว็ 

 ๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําส่ัง  
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม  

 

 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําส่ัง ขอแนะนํา 
และปฏิบัติตาม 
- การใชพจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม 
  - ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และ

การใชสถานท่ีสาธารณะในชุมชนและ
ทองถิ่น  

 ๗. อธิบายความหมายของขอมูล  จาก
การอานแผนผงั แผนท่ี แผนภูมิ และ
กราฟ 

 การอานขอมลูจากแผนผัง แผนท่ี แผนภูมิ และ
กราฟ 

 

 ๘. อานหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคาท่ีไดรับ 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน 
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออานท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  

 ๙. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ม.๑  ๑. อานออกเสียงบทรอยแกว   และ     
บทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอาน 

 การอานออกเสียง ประกอบดวย   
- บทรอยแกวท่ีเปนบทบรรยาย  
- บทรอยกรอง เชน กลอนสุภาพ กลอนสักวา 
กาพยยานี ๑๑  กาพยฉบัง ๑๖  กาพยสุรางคนางค ๒๘  
และโคลงส่ีสุภาพ 

 ๒. จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน  การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 

 
 
 
 
 

 

๓. ระบุเหตุและผล  และขอเท็จจริงกับ
ขอคิดเห็นจากเรื่องท่ีอาน 

๔. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ และ
คําท่ีมีหลายความหมายในบริบท
ตางๆ จากการอาน 

๕. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

- เรื่องเลาจากประสบการณ   
- เรื่องส้ัน   
- บทสนทนา 
- นิทานชาดก  
- วรรณคดีในบทเรียน 
- งานเขียนเชิงสรางสรรค   
- บทความ     



 ๑๒

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูง         
โนมนาวใจ 

- สารคดี 
- บันเทิงคดี 
- เอกสารทางวชิาการท่ีมีคํา ประโยค  และ
ขอความท่ีตองใชบริบทชวยพิจารณา
ความหมาย 

- งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจเชิง
สรางสรรค 

 ๗. ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงาน  
ของเครื่องมือหรือเครือ่งใชในระดับท่ี
ยากข้ึน 

 การอานและปฏิบัติตามเอกสารคูมือ  
 

 ๘. วิเคราะหคุณคาท่ีไดรับจากการอาน
งานเขียนอยางหลากหลายเพื่อ
นําไปใชแกปญหาในชีวิต 

 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน    
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออานท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  

 ๙. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ม.๒ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกว และ       
บทรอยกรองไดถูกตอง 

 การอานออกเสียง ประกอบดวย 
- บทรอยแกวท่ีเปนบทบรรยายและบทพรรณนา 

  - บทรอยกรอง เชน กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพยหอโคลง 

 ๒. จับใจความสําคัญ สรุปความ  และ
อธิบายรายละเอียดจากเรือ่งท่ีอาน 

๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเขาใจ
ในบทเรียนตางๆ ท่ีอาน 

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    
ขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 

๕. วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง 
ขอมูลสนับสนุน และขอคิดเห็นจาก
บทความท่ีอาน 

๖. ระบุขอสังเกตการชวนเช่ือ  การ   
โนมนาว หรอืความสมเหตุสมผลของ
งานเขียน 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงขอเท็จจริง 
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

 
 

 ๗. อานหนังสือ บทความ หรอืคําประพันธ
อยางหลากหลาย และประเมินคุณคา
หรือแนวคิดท่ีไดจากการอาน  เพื่อ
นําไปใชแกปญหาในชีวิต 

 การอานตามความสนใจ เชน 
- หนังสืออานนอกเวลา 
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออานท่ีครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 



 ๑๓

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๓ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกว  และ      
บทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสม
กับเรื่องท่ีอาน                   

 การอานออกเสียง ประกอบดวย  
- บทรอยแกวท่ีเปนบทความท่ัวไปและ
บทความปกิณกะ   

- บทรอยกรอง เชน  กลอนบทละคร กลอนเสภา  
กาพยยานี ๑๑  กาพยฉบัง ๑๖  และโคลงส่ีสุภาพ 

 ๒. ระบุความแตกตางของคําท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย 

๓. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด
ของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน 

๔. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ
และรายงาน 

๕. วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่อง    
ท่ีอานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ
เพ่ือใหผูอานเขาใจไดดีข้ึน    

๖.  ประเมินความถูกตองของขอมูล        
ท่ีใชสนับสนุนในเรื่องท่ีอาน   

๗. วิจารณความสมเหตุสมผล  การลําดับ
ความ และความเปนไปไดของเรื่อง      

๘. วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็น
โตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน        

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน  
- วรรณคดีในบทเรียน  
- ขาวและเหตุการณสําคัญ 
- บทความ 
- บันเทิงคดี   
- สารคดี   
- สารคดีเชิงประวัติ 
- ตํานาน  
- งานเขียนเชิงสรางสรรค     
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูอื่น            

 ๙. ตีความและประเมินคุณคา    และ
แนวคิดท่ีไดจากงานเขียนอยาง
หลากหลายเพ่ือนําไปใชแกปญหา  
ในชีวิต 

 

 การอานตามความสนใจ เชน 
- หนังสืออานนอกเวลา 
- หนังสืออานตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน 

- หนังสืออานท่ีครูและนักเรียนรวมกันกําหนด  
๑๐. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 

ม.๔-ม.๖ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกว   และ     
บทรอยกรองไดอยางถูกตอง  ไพเราะ 
และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน   

 การอานออกเสียง ประกอบดวย 
- บทรอยแกวประเภทตางๆ เชน บทความ      
นวนิยาย และความเรียง  

  - บทรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน 
ราย  และลิลิต  

 



 ๑๔

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒.  ตีความ แปลความ และขยายความ
เรื่องท่ีอาน 

๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีอาน             
ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล 

๔.  คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องท่ีอาน 
และประเมินคาเพ่ือนําความรู 
ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต 

๕. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น
โตแยงกับเรื่องท่ีอาน และเสนอ
ความคิดใหมอยางมีเหตุผล 

๖.  ตอบคําถามจากการอานประเภท
ตางๆ  ภายในเวลาท่ีกําหนด 

๗.  อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ยอความ และ
รายงาน 

๘. สังเคราะหความรูจากการอาน        
สื่อส่ิงพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและ
แหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาตน 
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู
ทางอาชีพ 

 การอานจับใจความจากส่ือตางๆ เชน 
- ขาวสารจากส่ือสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
และแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน 

- บทความ 
- นิทาน 
- เรื่องส้ัน    
- นวนิยาย 

- วรรณกรรมพ้ืนบาน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทโฆษณา  
- สารคดี   
- บันเทิงคดี    
- ปาฐกถา 
- พระบรมราโชวาท  
- เทศนา  
- คําบรรยาย 
- คําสอน      
- บทรอยกรองรวมสมัย       

- บทเพลง 

- บทอาเศียรวาท              
- คําขวัญ   

 ๙. มีมารยาทในการอาน  มารยาทในการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบตางๆ   เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ 
 

 การเขียนสื่อสาร 
- คําท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
- คําพ้ืนฐานในบทเรียน   

  - คําคลองจอง 
- ประโยคงายๆ 

 ๓. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน เชน 
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 
- ไมขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และ
บุคคล 

ป.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนเรื่องส้ันๆ เกี่ยวกับประสบการณ  การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ 

 ๓. เขียนเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ 

 ๔. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน  เชน 
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 
- ไมขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และ
บุคคล 

- ไมเขียนลอเลยีนผูอื่นหรือทําใหผูอื่นเสียหาย  

ป.๓  ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอกัษรไทย 

 ๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดส่ิงหน่ึง  
ไดอยางชัดเจน 

 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว 
สิ่งของ สถานท่ี  

 ๓. เขียนบันทึกประจําวัน  การเขียนบันทึกประจําวัน 

 ๔. เขียนจดหมายลาครู  การเขียนจดหมายลาครู 



 ๑๖

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และ
หัวขอท่ีกําหนด 

 ๖. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน  เชน 
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา 
- ไมขีดเขียนในท่ีสาธารณะ 
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และ
บุคคล 

- ไมเขียนลอเลยีนผูอื่นหรือทําใหผูอื่นเสียหาย  

ป.๔ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด             

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒.  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน 
- คําขวัญ 

  - คําแนะนํา   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 

 การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน  

 

 ๔. เขียนยอความจากเรื่องส้ันๆ   การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน นิทาน  
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ จดหมาย    
คําสอน       

 ๕. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา   

 การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา  
 

 ๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาคนควา    

 การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควา    

 ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๕ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด       

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 

 การเขียนสื่อสาร เชน  
- คําขวัญ 
- คําอวยพร 
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงข้ันตอน  

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 

 การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ไปพัฒนางานเขียน 



 ๑๗

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน  การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน นิทาน ความ
เรียงประเภทตางๆ ประกาศ แจงความ 
แถลงการณ จดหมาย คําสอน โอวาท คําปราศรยั    

 ๕. เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ 

 ๖. เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
ไดตรงตามเจตนา 

 การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 

 ๗. กรอกแบบรายการตางๆ 
  

 การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัติ 
- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ 

 ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  

 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และ
ครึ่งบรรทัด 

 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม 

 การเขียนสื่อสาร เชน  
- คําขวัญ 
- คําอวยพร 
- ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความ 

 ๕. เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน  การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน นิทาน  
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ แจงความ 
แถลงการณ  จดหมาย  คําสอน โอวาท            
คําปราศรัย สุนทรพจน รายงาน ระเบียบ คําส่ัง    

 ๖. เขียนจดหมายสวนตัว  การเขียนจดหมายสวนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

 ๗. กรอกแบบรายการตางๆ 
 

 การกรอกแบบรายการ 
- แบบคํารองตางๆ 
- ใบสมัครศึกษาตอ 
- แบบฝากสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ 



 ๑๘

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรค 

 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 

 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 

ม.๑ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่บรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง

ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย   

 การเขียนสื่อสาร เชน      

- การเขียนแนะนําตนเอง 

- การเขียนแนะนําสถานท่ีสําคัญๆ 

- การเขียนบนส่ืออิเล็กทรอนกิส  
 ๓. เขียนบรรยายประสบการณโดยระบุ

สาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน 

 การบรรยายประสบการณ 

 
 ๔. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 
 ๕. เขียนยอความจากเรื่องท่ีอาน  การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน  เรื่องส้ัน   

คําสอน โอวาท   คําปราศรัย สุนทรพจน 

รายงาน ระเบียบ คําส่ัง บทสนทนาเรื่องเลา

ประสบการณ    
 ๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ

จากสื่อท่ีไดรับ 

 

 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก

สื่อตางๆ เชน 

- บทความ  

- หนังสืออานนอกเวลา  

- ขาวและเหตุการณประจําวัน  

- เหตุการณสําคัญตางๆ              
 ๗. เขียนจดหมายสวนตัวและจดหมาย    

กิจธุระ 

 

 การเขียนจดหมายสวนตัว 

- จดหมายขอความชวยเหลอื 

- จดหมายแนะนํา 

  การเขียนจดหมายกิจธุระ  

- จดหมายสอบถามขอมูล 
 ๘. เขียนรายงานการศึกษาคนควาและ

โครงงาน 

 การเขียนรายงาน ไดแก    

- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 

- การเขียนรายงานโครงงาน 
 ๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 



 ๑๙

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอกัษรไทย 

 ๒. เขียนบรรยายและพรรณนา  การเขียนบรรยายและพรรณนา 

 ๓. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความเก่ียวกับประสบการณ 

 ๔. เขียนยอความ  การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน นิทาน         
คําสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ  
เรื่องราวในบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอืน่ 
นิทานชาดก  

 ๕. เขียนรายงานการศึกษาคนควา  
 

 การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห 

 ๗. เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดง
ความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง           
ในเรื่องท่ีอานอยางมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู 
ความคิดเห็น   หรือโตแยงจากสื่อตางๆ เชน 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออานนอกเวลา 

  - สารคดี  
  - บันเทิงคดี 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม.๓ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

การเขียนตัวอักษรไทย 
 ๒. เขียนขอความโดยใชถอยคําได

ถูกตองตามระดับภาษา   
 การเขียนขอความตามสถานการณและโอกาส
ตางๆ  เชน 
- คําอวยพรในโอกาสตางๆ 
- คําขวัญ 
- คําคม 
- โฆษณา 
- คติพจน 
- สุนทรพจน  



 ๒๐

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เลาเหตุการณ ขอคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรื่องตางๆ 

 การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ 

 ๔. เขียนยอความ  การเขียนยอความจากส่ือตางๆ เชน นิทาน 
ประวัติ  ตํานาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชดํารัส  
พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ 

 ๕. เขียนจดหมายกิจธุระ 
 

 การเขียนจดหมายกิจธุระ  
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 

 ๖. เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น
และโตแยงอยางมีเหตุผล 

 การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น และ
โตแยงในเรื่องตางๆ                    

 ๗. เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดง
ความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง           
ในเรื่องตางๆ   

 

 การเขียนวิเคราะห  วิจารณ และแสดงความรู 
ความคิดเห็น หรือโตแยงจากส่ือตางๆ เชน 
- บทโฆษณา   
- บทความทางวิชาการ 

 ๘. กรอกแบบสมัครงานพรอมเขียน
บรรยายเกี่ยวกบัความรูและทักษะ      
ของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน 

 การกรอกแบบสมัครงาน 
 

 ๙. เขียนรายงานการศึกษาคนควา และ
โครงงาน 

             

 การเขียนรายงาน ไดแก 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๑๐. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
ม.๔-ม.๖ ๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ   ได 

ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษา
เรียบเรยีงถูกตอง มีขอมลู และ
สาระสําคัญชัดเจน     

                 

 การเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน 
- อธิบาย   
- บรรยาย   
- พรรณนา  
- แสดงทรรศนะ   
- โตแยง   
- โนมนาว 
- เชิญชวน 
- ประกาศ    
- จดหมายกิจธรุะ   
- โครงการและรายงานการดําเนินโครงการ   
- รายงานการประชุม  
- การกรอกแบบรายการตางๆ   



 ๒๑

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. เขียนเรียงความ   การเขียนเรียงความ 

 ๓. เขียนยอความจากส่ือท่ีมีรูปแบบ  และ
เนื้อหาหลากหลาย   

 การเขียนยอความจากส่ือตางๆ  เชน 
- กวีนิพนธ และวรรณคดี 
- เรื่องส้ัน สารคดี นวนยิาย บทความทางวิชาการ 
และวรรณกรรมพื้นบาน  

 ๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ตางๆ   

 การเขียนในรูปแบบตางๆ เชน  
- สารคดี  
- บันเทิงคดี  

 ๕. ประเมินงานเขียนของผูอืน่  แลว
นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

 

 การประเมินคุณคางานเขียนในดานตางๆ เชน 
- แนวคิดของผูเขียน 
- การใชถอยคํา 
- การเรียบเรียง 
- สํานวนโวหาร                                                    
- กลวิธีในการเขียน  

 ๖. เขียนรายงานการศึกษาคนควา           
เรือ่งท่ีสนใจตามหลกัการเขียนเชิง
วิชาการ   และใชขอมูลสารสนเทศ
อางอิงอยางถูกตอง 

 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
 การเขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ 

 ๗. บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไป
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 การเขียนบันทึกความรูจากแหลงเรยีนรูท่ี
หลากหลาย 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒

 
สาระท่ี ๓    การฟง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก
ในโอกาสตางๆ  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                       

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ฟงคําแนะนํา คําส่ังงาย  ๆและปฏิบัติตาม  การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําส่ังงายๆ 

 ๒. ตอบคําถามและเลาเรื่องท่ีฟงและดู 
ท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดู ท้ังท่ีเปนความรู
และความบันเทิง เชน 
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก 
- นิทาน  
-  การตูน 
-  เรื่องขบขัน  

 ๔. พูดส่ือสารไดตามวัตถุประสงค  
 

 การพูดส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน 
- การแนะนําตนเอง 
- การขอความชวยเหลอื 
- การกลาวคําขอบคุณ 
- การกลาวคําขอโทษ   

 ๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด   มารยาทในการฟง เชน 
- ต้ังใจฟง ตามองผูพูด 
- ไมรบกวนผูอืน่ขณะท่ีฟง 
- ไมควรนําอาหารหรอืเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะท่ีฟง 

- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ 
- ไมพูดสอดแทรกขณะท่ีฟง  

  มารยาทในการดู เชน 
- ต้ังใจดู 
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น  

  มารยาทในการพูด เชน    
- ใชถอยคําและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใชน้ําเสียงนุมนวล  
- ไมพูดสอดแทรกในขณะท่ีผูอื่นกําลังพูด  



 ๒๓

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๒ ๑. ฟงคําแนะนํา คําส่ังท่ีซับซอน  และ
ปฏิบัติตาม 

 การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําส่ังท่ีซับซอน 

 ๒. เลาเรื่องท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรู
และความบันเทิง 

๓. บอกสาระสําคัญของเรื่องท่ีฟงและดู 
๔. ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับ

เรื่องท่ีฟงและดู 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดู ท้ังท่ีเปนความรู
และความบันเทิง  เชน 
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก 
- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน 

 ๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องท่ีฟงและดู 

- รายการสําหรบัเด็ก 
- ขาวและเหตุการณประจําวัน 
- เพลง  

 ๖. พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค  

 

 การพูดส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน 
- การแนะนําตนเอง 
- การขอความชวยเหลอื 
- การกลาวคําขอบคุณ 
- การกลาวคําขอโทษ 
- การพูดขอรองในโอกาสตางๆ 
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน               

 ๗. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด   มารยาทในการฟง เชน 
- ต้ังใจฟง ตามองผูพูด 
- ไมรบกวนผูอืน่ขณะท่ีฟง 
- ไมควรนําอาหารหรอืเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะท่ีฟง 

- ไมพูดสอดแทรกขณะท่ีฟง  
  มารยาทในการดู เชน 

- ต้ังใจดู 

- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น  

  มารยาทในการพูด เชน 
- ใชถอยคําและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใชน้ําเสียงนุมนวล  
- ไมพูดสอดแทรกในขณะท่ีผูอื่นกําลังพูด 
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย  



 ๒๔

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓  ๑. เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรือ่งท่ีฟงและ
ดูท้ังท่ีเปนความรูและความบันเทิง 

๒. บอกสาระสําคัญจากการฟงและการดู 
๓. ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับ

เรื่องท่ีฟงและดู 
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก

จากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดูท้ังท่ีเปนความรู
และความบันเทิง เชน 
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก        
- นิทาน การตูน เรื่องขบขัน 
- รายการสําหรบัเด็ก  
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน 
- เพลง  

 ๕. พูดส่ือสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค 

 การพูดส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน 
- การแนะนําตนเอง 
- การแนะนําสถานท่ีในโรงเรยีนและในชุมชน 
- การแนะนํา/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ดานตางๆ เชน  การรักษาความสะอาดของ
รางกาย         

  - การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน 
- การพูดในโอกาสตางๆ เชน การพูดขอรอง 
การพูดทักทาย   การกลาวขอบคุณและขอ
โทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม            

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด   มารยาทในการฟง เชน 
- ต้ังใจฟง ตามองผูพูด 
- ไมรบกวนผูอืน่ขณะท่ีฟง 
- ไมควรนําอาหารหรอืเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะท่ีฟง 

- ไมแสดงกิริยาท่ีไมเหมาะสม เชน โห ฮา หาว  
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ 
- ไมพูดสอดแทรกขณะท่ีฟง  

  มารยาทในการดู เชน 
- ต้ังใจดู 
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น  

  มารยาทในการพูด เชน 
- ใชถอยคําและกิริยาท่ีสุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

- ใชน้ําเสียงนุมนวล  



 ๒๕

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- ไมพูดสอดแทรกในขณะท่ีผูอื่นกําลังพูด 
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย  

ป.๔ 
  

๑. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีฟงและดู 

๒. พูดสรุปความจากการฟงและดู 

๓. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น         

และความรูสึกเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและ

ดู 

๔. ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรือ่งท่ี

ฟงและดู  ในชีวิตประจําวัน 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู 

ความคิดในเรื่องท่ีฟงและดู  จากสื่อตางๆ เชน    

- เรื่องเลา    

- บทความส้ันๆ    

- ขาวและเหตุการณประจําวัน 

- โฆษณา 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส 

  - เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  และกลุมสาระการเรียนรูอื่น  

 ๕. รายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา

คนควาจากการฟง การดู  และการ

สนทนา 

 การรายงาน เชน 

- การพูดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

- การพูดลําดับเหตุการณ   

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ป.๕ ๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น  และ

ความรูสึกจากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู 

ความคิดในเรื่องท่ีฟงและดู จากสื่อตางๆ เชน   

 ๒. ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล

จากเรื่องท่ีฟงและดู 

๓. วิเคราะหความนาเช่ือถือจากเรื่อง      

ท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล 

- เรื่องเลา   

- บทความ   

- ขาวและเหตุการณประจําวัน  

- โฆษณา   

- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 การวิเคราะหความนาเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟงและดู

ในชีวิตประจําวัน 

 ๔. พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา
คนควาจากการฟง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชน 
- การพูดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลําดับเหตุการณ  

 ๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 



 ๒๖

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๖ 
 

๑. พูดแสดงความรู    ความเขาใจ
จุดประสงคของเรื่องท่ีฟงและดู 

๒. ต้ังคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล   
จากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงค
ของเรื่องท่ีฟงและดูจากส่ือตางๆ ไดแก 
- สื่อสิ่งพิมพ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ๓. วิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟง
และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล 

 การวิเคราะหความนาเช่ือถือจากการฟงและดูสื่อ
โฆษณา 

 ๔. พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา
คนควาจากการฟง การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เชน 
- การพูดลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดลําดับเหตุการณ  

 ๕. พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล   และ
นาเช่ือถือ 

 

 การพูดโนมนาวในสถานการณตางๆ เชน 
- การเลือกต้ังกรรมการนักเรียน 
- การรณรงคดานตางๆ 
- การโตวาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
ม.๑ ๑. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟง

และดู 
๒. เลาเรื่องยอจากเรื่องท่ีฟงและดู 
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค

เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงและดู 
๔. ประเมินความนาเช่ือถือของส่ือ             

ท่ีมีเนื้อหาโนมนาวใจ 

  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิด
อยางสรางสรรคจากเรื่องท่ีฟงและดู 

  การพูดประเมินความนาเช่ือถือของส่ือท่ีมี
เนื้อหาโนมนาว 

 

 ๕. พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา
คนควาจากการฟง  การดู  และการ
สนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูตางๆ ในชุมชน  และทองถิ่นของตน 

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
ม.๒ ๑. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟง

และดู 
 การพูดสรุปความจากเรื่องท่ีฟงและดู 

 ๒. วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น  และ
ความนาเช่ือถือของขาวสารจากส่ือ
ตางๆ 

๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดู
อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 การพูดวิเคราะหและวิจารณจากเรื่องท่ีฟงและดู 
 

 ๔. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตาม
วัตถุประสงค 

 การพูดในโอกาสตางๆ เชน 
- การพูดอวยพร 

- การพูดโนมนาว 
- การพูดโฆษณา           

   



 ๒๗

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา
คนควา 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูตางๆ  

 
 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

ม.๓ ๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟงและการดู 

๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดู     
เพ่ือนําขอคิดมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟงและการดู 

 การพูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องท่ีฟงและดู 
 

 ๓. พูดรายงานเรื่องหรอืประเด็นท่ีศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการ
สนทนา 

 การพูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ        
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 ๔. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตาม

วัตถุประสงค 
 การพูดในโอกาสตางๆ เชน 

-  การพูดโตวาที    
-  การอภิปราย 
-  การพูดยอวาที  

 ๕. พูดโนมนาวโดยนําเสนอหลักฐาน
ตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและ
นาเช่ือถือ 

 การพูดโนมนาว 
 

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 
ม.๔-ม.๖ ๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น

จากเรื่องท่ีฟงและดู   
 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องท่ีฟงและดู 

 ๒. วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และ
ความนาเช่ือถือจากเรื่องท่ีฟงและดู 

 การวิเคราะหแนวคิด การใชภาษา และความ
นาเช่ือถือจากเรือ่งท่ีฟงและดู          

 อยางมีเหตุผล 
๓. ประเมินเรื่องท่ีฟงและดู แลวกําหนด

แนวทางนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 

๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องท่ีฟง
และดู 

  การเลือกเรื่องท่ีฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 
  การประเมินเรื่องท่ีฟงและดูเพื่อกําหนดแนวทาง
นําไปประยุกตใช 

 ๕. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ 
โตแยง  โนมนาวใจ  และเสนอแนวคิดใหม
ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม 

 

 การพูดในโอกาสตางๆ เชน 
- การพูดตอท่ีประชุมชน   
- การพูดอภิปราย   
- การพูดแสดงทรรศนะ 
- การพูดโนมนาวใจ          

 ๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด 



 ๒๘

สาระท่ี ๔    หลักการใชภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 
และเลขไทย 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
 เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย 
ของคํา 

     

 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา   

 การผันคํา 
 ความหมายของคํา 

 ๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ  การแตงประโยค 
 ๔. ตอคําคลองจองงายๆ  คําคลองจอง 

ป.๒ ๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต 
และเลขไทย 

 พยัญชนะ สระ และวรรณยกุต 
 เลขไทย 

 ๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย 
ของคํา 

 
 

 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา 

 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่า 
 คําท่ีมีตัวการันต 
 คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
 คําท่ีมีอักษรนํา 
 คําท่ีมีความหมายตรงขามกัน 
 คําท่ีมี รร 
 ความหมายของคํา 

 ๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตาม
เจตนาของการส่ือสาร 

 การแตงประโยค  
 การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ 

 ๔. บอกลักษณะคําคลองจอง  คําคลองจอง 

 ๕. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๓  ๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมา     
ของคํา 

 

 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา 
 มาตราตัวสะกดท่ีตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา 



 ๒๙
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   การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรตํ่า 
 คําท่ีมีพยัญชนะควบกล้ํา 
 คําท่ีมีอักษรนํา 
 คําท่ีประวิสรรชนียและคําท่ีไมประวิสรรชนีย 
 คําท่ีมี ฤ ฤๅ 
 คําท่ีใช บัน บรร 
 คําท่ีใช รร 
 คําท่ีมีตัวการันต 
 ความหมายของคํา 

 ๓. ระบุชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 
 

 ชนิดของคํา ไดแก 
- คํานาม 
- คําสรรพนาม 
- คํากริยา 

 ๔. ใชพจนานกุรมคนหาความหมายของคํา      การใชพจนานุกรม 

 ๕. แตงประโยคงายๆ 
 

 การแตงประโยคเพ่ือการส่ือสาร ไดแก 
- ประโยคบอกเลา 
- ประโยคปฏิเสธ 
- ประโยคคําถาม 
- ประโยคขอรอง 
- ประโยคคําส่ัง 

 ๖. แตงคําคลองจองและคําขวัญ 
 

 คําคลองจอง 
 คําขวัญ 

 ๗. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ    
ภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๔ 
  

๑. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน
บริบทตางๆ 

 คําในแม ก กา   
 มาตราตัวสะกด 
 การผันอักษร 
 คําเปนคําตาย 
 คําพอง 

 ๒. ระบุชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 
 

 ชนิดของคํา ไดแก 
- คํานาม 
- คําสรรพนาม 
- คํากริยา   
- คําวิเศษณ 



 ๓๐
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 ๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา       การใชพจนานุกรม 

 ๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา 
 

 ประโยคสามัญ 
    - สวนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  สวน 
    - ประโยค  ๓  สวน 

 ๕. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ  กลอนส่ี 
 คําขวัญ 

 ๖. บอกความหมายของสํานวน   สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต 

 ๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

ป.๕ ๑. ระบุชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค 
 

 ชนิดของคํา ไดแก 
    - คําบุพบท 
    - คําสันธาน 
    - คําอุทาน 

 ๒. จําแนกสวนประกอบของประโยค  ประโยคและสวนประกอบของประโยค 

 ๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

 ๔. ใชคําราชาศัพท  คําราชาศัพท 

 ๕. บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

 ๖. แตงบทรอยกรอง  กาพยยานี ๑๑ 

 ๗. ใชสํานวนไดถูกตอง             สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต 

ป.๖ 
 

๑. วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําใน
ประโยค       

 

 ชนิดของคํา 
- คํานาม 
- คําสรรพนาม 
- คํากริยา 
- คําวิเศษณ 
- คําบุพบท 
- คําเช่ือม 
- คําอุทาน 

 ๒. ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

 

 คําราชาศัพท 
 ระดับภาษา 
 ภาษาถิ่น 



 ๓๑

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      
คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 

 คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
 

 ๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

 กลุมคําหรือวลี 
 ประโยคสามัญ 
 ประโยครวม 

 ประโยคซอน 

 ๕. แตงบทรอยกรอง  กลอนสุภาพ 

 ๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนท่ีเปน
คําพังเพย และสุภาษิต 

 สํานวนท่ีเปนคําพังเพย และสุภาษิต 

ม.๑ ๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย 

 ๒. สรางคําในภาษาไทย 
 

 การสรางคํา 
    - คําประสม คําซํ้า คําซอน 
    - คําพอง  

 ๓. วิเคราะหชนิดและหนาท่ีของคําใน
ประโยค 

 ชนิดและหนาท่ีของคํา 

 ๔. วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูด
และภาษาเขียน 

 ภาษาพูด  
 ภาษาเขียน 

 ๕.  แตงบทรอยกรอง  กาพยยานี ๑๑ 

 ๖. จําแนกและใชสํานวนท่ีเปนคําพังเพย
และสุภาษิต 

 สํานวนท่ีเปนคําพังเพยและสุภาษิต 

ม.๒ ๑. สรางคําในภาษาไทย  การสรางคําสมาส 

 ๒. วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซอน 

 

 ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซอน 

 ๓. แตงบทรอยกรอง  กลอนสุภาพ 

 ๔. ใชคําราชาศัพท  คําราชาศัพท 

 ๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   
คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย 

 คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
 

ม.๓ ๑. จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศท่ีใช
ในภาษาไทย 

 คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

 ๒. วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน  ประโยคซับซอน 

 ๓. วิเคราะหระดับภาษา  ระดับภาษา 



 ๓๒

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ๔. ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ  คําทับศัพท 
 คําศัพทบัญญัติ 

 ๕. อธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการ
และวิชาชีพ 

 คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ 

 ๖. แตงบทรอยกรอง  โคลงส่ีสุภาพ 

ม.๔-ม.๖ ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของ
ภาษา และลักษณะของภาษา 

 ธรรมชาติของภาษา   
 พลังของภาษา 

   ลักษณะของภาษา 
- เสียงในภาษา 
- สวนประกอบของภาษา 
- องคประกอบของพยางคและคํา 

 ๒. ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค 

 

 การใชคําและกลุมคําสรางประโยค  
- คําและสํานวน 
- การรอยเรียงประโยค 
- การเพ่ิมคํา   
- การใชคํา 
- การเขียนสะกดคํา  

 ๓. ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ 
และบุคคล รวมท้ังคําราชาศัพทอยาง
เหมาะสม 

 ระดับของภาษา 
 คําราชาศัพท 

 ๔. แตงบทรอยกรอง 
 

 กาพย โคลง ราย และฉันท 

 ๕. วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
และภาษาถิ่น 

 อิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น 
 

 ๖. อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคํา
ในภาษาไทย   

 หลักการสรางคําในภาษาไทย   
 

 ๗. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจาก
สื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนกิส 

 การประเมินการใชภาษาจากส่ือสิ่งพิมพและ  
สื่ออิเล็กทรอนกิส 

 
 
 
 
 



 ๓๓

สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเหน็  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเหน็คุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกขอคิดท่ีไดจากการอานหรอืการฟง

วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง

สําหรับเด็ก 

 

 วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

เชน 

- นิทาน 

- เรื่องส้ันงายๆ 

- ปริศนาคําทาย 

- บทรองเลน 

- บทอาขยาน 

- บทรอยกรอง 

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด  

และบทรอยกรองตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรอง 

- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 

- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ป.๒ ๑. ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานหรือ    

การฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก   เพื่อ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก 

เชน 

- นิทาน 

- เรื่องส้ันงายๆ 

- ปริศนาคําทาย 

- บทอาขยาน 

- บทรอยกรอง 

- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  

 ๒. รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น 

 

 

 บทรองเลนท่ีมีคุณคา 

    - บทรองเลนในทองถิ่น 

    - บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย  

 ๓. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด และ

บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความ

สนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 

-  บทอาขยานตามท่ีกําหนด 

-  บทรอยกรองตามความสนใจ 



 ๓๔

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓  ๑. ระบุขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณกรรม

เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๒. รูจักเพลงพ้ืนบานและเพลงกลอมเด็ก 

เพื่อปลูกฝงความช่ืนชมวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  

ท่ีอาน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพ้ืนบาน 

- นิทานหรือเรือ่งในทองถิ่น 

- เรื่องส้ันงายๆ ปริศนาคําทาย 

- บทรอยกรอง 

- เพลงพื้นบาน 

- เพลงกลอมเดก็     

- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ  

ตามความสนใจ  
 ๔.  ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ

บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ป.๔ 
  

๑. ระบุขอคิดจากนิทานพ้ืนบานหรือ
นิทานคติธรรม 

๒. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อ
นําไปใชในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน 
- นิทานพ้ืนบาน 
- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบาน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ  

 ๓. รองเพลงพ้ืนบาน  เพลงพื้นบาน 

 ๔. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด และ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ป.๕ ๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม
ท่ีอาน 

๒. ระบุความรูและขอคิดจากการอาน
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีสามารถ
นําไปใชในชีวิตจริง 

๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน 
- นิทานพ้ืนบาน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบาน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ  

 ๔.  ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 



 ๓๕

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๖ 
 

 ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  
หรือวรรณกรรมท่ีอาน 

 ๒. เลานิทานพ้ืนบานทองถิ่นตนเอง  
และนิทานพ้ืนบานของทองถิ่นอื่น 

 ๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอานและนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตจริง              

 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน 
- นิทานพ้ืนบานทองถิ่นตนเองและทองถิ่นอืน่ 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบาน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ 

 ๔. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด และ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ม.๑ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีอาน 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ     
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคําสอน 
- เหตุการณประวัติศาสตร   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 
- วรรณกรรมทองถิ่น 

 ๒. วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม   
ท่ีอานพรอมยกเหตุผลประกอบ 

๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน 

๔. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน
เพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง 

 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม             

 

 ๕. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
-   บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
-   บทรอยกรองตามความสนใจ 

ม.๒ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีอานในระดับท่ียากข้ึน 

 

 วรรณคดีและวรรณกรรมเก่ียวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต คําสอน 
- เหตุการณประวัติศาสตร   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 



 ๓๖

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น
ท่ีอาน พรอมยกเหตุผลประกอบ 

๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน 

๔. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน 
ไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดี 
วรรณกรรม  และวรรณกรรมทองถิ่น 

 ๕. ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
-  บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
-  บทรอยกรองตามความสนใจ 

ม.๓ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมทองถิ่นในระดับท่ียากยิ่งข้ึน 

 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น
เกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี 
- พิธีกรรม   
- สุภาษิตคําสอน 
- เหตุการณในประวัติศาสตร  
- บันเทิงคดี   

 ๒. วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  

๓. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน      
เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 การวิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดี
และวรรณกรรม                                

 

 ๔. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน
ตามท่ีกําหนด  และบทรอยกรองท่ีมี
คุณคาตามความสนใจและนําไปใช
อางอิง 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 

ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวจิารณ
เบ้ืองตน 

 
 

 หลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมเบ้ืองตน 
- จุดมุงหมายการแตงวรรณคดีและวรรณกรรม 
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

- การพิจารณาเน้ือหาและกลวธิีในวรรณคดี
และวรรณกรรม 

- การวิเคราะหและการวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรม 



 ๓๗

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี
เช่ือมโยงกับการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต 

 การวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณประวัติศาสตร
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 

 ๓. วิเคราะหและประเมินคุณคาดาน
วรรณศิลปของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 การวิเคราะหและประเมินคุณคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
- ดานวรรณศิลป 
- ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ๔. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพือ่นําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง 

 การสังเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม 
 

 ๕. รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและ
อธิบายภูมิปญญาทางภาษา 

  

 วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีแสดงถึง 
- ภาษากับวัฒนธรรม   
- ภาษาถิ่น 

 ๖. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน
ตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมี
คุณคาตามความสนใจและนําไปใช
อางอิง 

 บทอาขยานและบทรอยกรองท่ีมีคุณคา 
- บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
- บทรอยกรองตามความสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘

อภิธานศัพท 

กระบวนการเขียน 

กระบวนการเขียนเปนการคิดเร่ืองท่ีจะเขียนและรวบรวมความรูในการเขียน กระบวนการเขียน  
มี  ๕  ข้ัน  ดังนี้ 

๑.  การเตรียมการเขียน  เปนข้ันเตรียมพรอมท่ีจะเขียนโดยเลือกหัวขอเร่ืองท่ีจะเขียน           
บนพื้นฐานของประสบการณ   กําหนดรูปแบบการเขียน  รวบรวมความคิดในการเขียน  อาจใชวิธีการ
อานหนังสือ  สนทนา   จัดหมวดหมูความคิด  โดยเขียนเปนแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดท่ีจะ
เขียนเปนรูปหัวขอเร่ืองใหญ หัวขอยอย และรายละเอียดคราวๆ  

๒.  การยกรางขอเขียน  เม่ือเตรียมหัวขอเร่ืองและความคิดรูปแบบการเขียนแลว ใหนํา
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบท่ีกําหนดเปนการยกรางขอเขียน โดยคํานึงถึงวาจะเขียนใหใครอาน จะใช
ภาษาอยางไรใหเหมาะสมกับเร่ืองและเหมาะกับผูอ่ืน จะเร่ิมตนเขียนอยางไร มีหัวขอเร่ืองอยางไร 
ลําดับความคิดอยางไร  เช่ือมโยงความคิดอยางไร 

๓.  การปรับปรุงขอเขียน  เม่ือเขียนยกรางแลวอานทบทวนเรื่องท่ีเขียน ปรับปรุงเร่ืองท่ีเขียน
เพิ่มเติมความคิดใหสมบูรณ แกไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปใหเพื่อนหรือผูอ่ืนอาน  นําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกคร้ัง 

๔.  การบรรณาธิการกิจ   นําขอเขียนท่ีปรับปรุงแลวมาตรวจทานคําผิด  แกไขใหถูกตอง  แลว
อานตรวจทานแกไขขอเขียนอีกคร้ัง แกไขขอผิดพลาดท้ังภาษา ความคิด และการเวนวรรคตอน 

๕.  การเขียนใหสมบูรณ    นําเร่ืองท่ีแกไขปรับปรุงแลวมาเขียนเร่ืองใหสมบูรณ  จัดพิมพ    
วาดรูปประกอบ  เขียนใหสมบูรณดวยลายมือท่ีสวยงามเปนระเบียบ  เม่ือพิมพหรือเขียนแลวตรวจทาน
อีกคร้ังใหสมบูรณกอนจัดทํารูปเลม 

กระบวนการคิด  

การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนกระบวนการคิด คนท่ีจะคิดไดดีตองเปนผูฟง ผูพูด 
ผูอาน และผูเขียนท่ีดี บุคคลท่ีจะคิดไดดีจะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานในการคิด บุคคลจะมี
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคา  จะตองมี
ความรูและประสบการณพื้นฐานท่ีนํามาชวยในการคิดท้ังส้ิน  การสอนใหคิดควรใหผูเรียนรูจัก
คัดเลือกขอมูล  ถายทอด รวบรวม และจําขอมูลตางๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบริโภคขอมูลขาวสาร 
และสามารถแปลความขอมูลขาวสาร และสามารถนํามาใชอางอิง  การเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขียน
ท่ีดี  จะตองสอนใหเปนผูบริโภคขอมูลขาวสารท่ีดีและเปนนักคิดท่ีดีดวย กระบวนการสอนภาษาจึง
ตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรูขอมูลขาวสารและมีทักษะการคิด นําขอมูลขาวสารที่ไดจากการฟงและ
การอานนํามาสูการฝกทักษะการคิด นําการฟง การพูด การอาน และการเขียน  มาสอนในรูปแบบ            



 ๓๙

บูรณาการทักษะ ตัวอยาง เชน การเขียนเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห การแยกแยะ การสังเคราะห 
การประเมินคา การสรางสรรค ผูเขียนจะนําความรูและประสบการณสูการคิดและแสดงออกตาม
ความคิดของตนเสมอ ตองเปนผูอานและผูฟงเพื่อรับรูขาวสารท่ีจะนํามาวิเคราะหและสามารถแสดง
ทรรศนะได 

กระบวนการอาน 

การอานเปนกระบวนการซ่ึงผูอานสรางความหมายหรือพัฒนา การตีความระหวางการอาน
ผูอานจะตองรูหัวขอเร่ือง รูจุดประสงคของการอาน มีความรูทางภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใชใน
หนังสือท่ีอาน  โดยใชประสบการณเดิมเปนประสบการณทําความเขาใจกับเร่ืองท่ีอาน กระบวนการ
อานมีดังนี้ 

๑.  การเตรียมการอาน   ผูอานจะตองอานช่ือเร่ือง หัวขอยอยจากสารบัญเร่ือง  อานคํานํา       
ใหทราบจุดมุงหมายของหนังสือ   ตั้งจุดประสงคของการอานจะอานเพื่อความเพลิดเพลินหรืออาน
เพื่อหาความรู วางแผนการอานโดยอานหนังสือตอนใดตอนหนึ่งวาความยากงายอยางไร หนังสือมี
ความยากมากนอยเพียงใด  รูปแบบของหนังสือเปนอยางไร เหมาะกับผูอานประเภทใด  เดาความวา
เปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร    เตรียมสมุด  ดินสอ  สําหรับจดบันทึกขอความหรือเนื้อเร่ืองท่ีสําคัญขณะอาน 

๒.  การอาน   ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลมหรือเฉพาะตอนท่ีตองการอาน ขณะอานผูอาน
จะใชความรูจากการอานคํา   ความหมายของคํามาใชในการอาน   รวมท้ังการรูจักแบงวรรคตอนดวย 
การอานเร็วจะมีสวนชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองไดดีกวาผูอานชา   ซ่ึงจะสะกดคําอานหรืออานยอนไป
ยอนมา  ผูอานจะใชบริบทหรือคําแวดลอมชวยในการตีความหมายของคําเพื่อทําความเขาใจเร่ืองท่ีอาน 

๓.  การแสดงความคิดเห็น    ผูอานจะจดบันทึกขอความท่ีมีความสําคัญ   หรือเขียนแสดง   
ความคิดเห็น    ตีความขอความท่ีอาน    อานซํ้าในตอนท่ีไมเขาใจเพื่อทําความเขาใจใหถูกตอง        
ขยายความคิดจากการอาน   จับคูกับเพื่อนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น   ต้ังขอสังเกตจากเร่ืองท่ีอาน   
ถาเปนการอานบทกลอนจะตองอานทํานองเสนาะดังๆ   เพื่อฟงเสียงการอานและเกิดจินตนาการ 

๔.  การอานสํารวจ   ผูอานจะอานซํ้าโดยเลือกอานตอนใดตอนหน่ึง ตรวจสอบคําและภาษา   
ท่ีใช   สํารวจโครงเร่ืองของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือท่ีอานกับหนังสือท่ีเคยอาน สํารวจและ
เช่ือมโยงเหตุการณในเร่ืองและการลําดับเร่ือง  และสํารวจคําสําคัญท่ีใชในหนังสือ 

๕.  การขยายความคิด   ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอาน  บันทึกขอคิดเห็น  คุณคาของ
เร่ือง  เช่ือมโยงเร่ืองราวในเร่ืองกับชีวิตจริง  ความรูสึกจากการอาน  จัดทําโครงงานหลักการอาน     
เชน วาดภาพ  เขียนบทละคร   เขียนบันทึกรายงานการอาน  อานเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผูเขียนคนเดียวกันแตง 
อานเร่ืองเพ่ิมเติม  เร่ืองท่ีเกี่ยวโยงกับเร่ืองท่ีอาน  เพื่อใหไดความรูท่ีชัดเจนและกวางขวางข้ึน 

 



 ๔๐

การเขียนเชิงสรางสรรค  

 การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรู ประสบการณ และจินตนาการในการเขียน  
เชน  การเขียนเรียงความ   นิทาน   เร่ืองส้ัน   นวนิยาย   และบทรอยกรอง การเขียนเชิงสรางสรรค
ผูเขียนจะตองมีความคิดดี    มีจินตนาการดี   มีคลังคําอยางหลากหลาย    สามารถนําคํามาใช     
ในการเขียน    ตองใชเทคนิคการเขียน  และใชถอยคําอยางสละสลวย 

การดู 

 การดูเปนการรับสารจากส่ือภาพและเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรับรูสาร  ตีความ  
แปลความ วิเคราะห และประเมินคุณคาสารจากส่ือ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดูละคร 
การดูภาพยนตร การดูหนังสือการตูน (แมไมมีเสียงแตมีถอยคําอานแทนเสียงพูด) ผูดูจะตองรับรูสาร 
จากการดูและนํามาวิเคราะห  ตีความ  และประเมินคุณคาของสารท่ีเปนเนื้อเร่ืองโดยใชหลักการ
พิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะหวรรณคดีเบ้ืองตน เชน แนวคิดของเร่ือง ฉากท่ีประกอบเร่ือง
สมเหตุสมผล  กิริยาทาทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเร่ือง เพลง 
แสง  สี  เสียง  ท่ีใชประกอบการแสดงใหอารมณแกผูดูสมจริงและสอดคลองกับยุคสมัยของเหตุการณ
ท่ีจําลองสูบทละคร  คุณคาทางจริยธรรม  คุณธรรม  และคุณคาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอผูดูหรือผูชม  
ถาเปนการดูขาวและเหตุการณ  หรือการอภิปราย  การใชความรูหรือเร่ืองท่ีเปนสารคดี  การโฆษณา
ทางส่ือจะตองพิจารณาเนื้อหาสาระวาสมควรเช่ือถือไดหรือไม เปนการโฆษณาชวนเช่ือหรือไม 
ความคิดสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูมาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน ดูขาวทางโทรทัศน
จะเปนประโยชนไดรับความสนุกสนาน  ตองดูและวิเคราะห ประเมินคา สามารถแสดงทรรศนะของตน
ไดอยางมีเหตุผล 

การตีความ 

 การตีความเปนการใชความรูและประสบการณของผูอานและการใชบริบท ไดแก คําท่ี
แวดลอมขอความ  ทําความเขาใจขอความหรือกําหนดความหมายของคําใหถูกตอง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายวา การตีความหมาย ช้ีหรือ
กําหนดความหมาย ใหความหมายหรืออธิบาย ใชหรือปรับใหเขาใจเจตนา และความมุงหมายเพื่อความ
ถูกตอง 

การเปล่ียนแปลงของภาษา 

ภาษายอมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา คําคําหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอยางหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง
เขียนอีกอยางหนึ่ง  คําวา  ประเทศ  แตเดิมเขียน ประเทษ คําวา  ปกษใต  แตเดิมเขียน ปกใต               
ในปจจุบันเขียน ปกษใต  คําวา ลุมลึก  แตกอนเขียน ลุมฦก   ภาษาจึงมีการเปล่ียนแปลง  ท้ังความหมาย
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และการเขียน   บางคร้ังคําบางคํา เชน คําวา หลอน เปนคําสรรพนามแสดงถึงคําพูด สรรพนามบุรุษท่ี ๓  
ท่ีเปนคําสุภาพ  แตเดี๋ยวนี้คําวา หลอน  มีความหมายในเชิงดูแคลน เปนตน 

การสรางสรรค  

การสรางสรรค คือ การรูจักเลือกความรู  ประสบการณท่ีมีอยูเดิมมาเปนพื้นฐานในการสราง
ความรู ความคิดใหม หรือส่ิงแปลกใหมท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม บุคคลที่จะมี
ความสามารถในการสรางสรรคจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดอิสระอยูเสมอ มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
มองโลกในแงดี  คิดไตรตรอง  ไมตัดสินใจส่ิงใดงายๆ การสรางสรรคของมนุษยจะเกี่ยวเนื่องกันกับ
ความคิด  การพูด  การเขียน  และการกระทําเชิงสรางสรรค   ซ่ึงจะตองมีการคิดเชิงสรางสรรคเปน
พื้นฐาน 

ความคิดเชิงสรางสรรคเปนความคิดท่ีพัฒนามาจากความรูและประสบการณเดิม  ซ่ึงเปน
ปจจัยพื้นฐานของการพูด  การเขียน  และการกระทําเชิงสรางสรรค  

การพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคเปนการแสดงออกทางภาษาท่ีใชภาษาขัดเกลาใหไพเราะ 
งดงาม  เหมาะสม  ถูกตองตามเนื้อหาท่ีพูดและเขียน 

การกระทําเชิงสรางสรรคเปนการกระทําท่ีไมซํ้าแบบเดิมและคิดคนใหมแปลกไปจากเดิม และ
เปนประโยชนท่ีสูงข้ึน 

ขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลสารสนเทศ  หมายถึง  เ ร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ            
ส่ือความหมายดวยการพูดบอกเลา  บันทึกเปนเอกสาร  รายงาน  หนังสือ  แผนท่ี  แผนภาพ  ภาพถาย  
บันทึกดวยเสียงและภาพ  บันทึกดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนการเก็บเร่ืองราวตางๆ บันทึกไวเปน
หลักฐานดวยวิธีตางๆ  

ความหมายของคํา 

คําท่ีใชในการติดตอส่ือสารมีความหมายแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ 
๑.  ความหมายโดยตรง เปนความหมายท่ีใชพูดจากันตรงตามความหมาย  คําหนึ่งๆ นั้น อาจมี

ความหมายไดหลายความหมาย เชน คําวา กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใสน้ํา  หรืออาจหมายถึง    
นกชนิดหนึ่ง   ตัวสีดํา  รอง กา กา  เปนความหมายโดยตรง 

๒.  ความหมายแฝง   คําอาจมีความหมายแฝงเพ่ิมจากความหมายโดยตรง มักเปนความหมาย
เกี่ยวกับความรูสึก  เชน คําวา ข้ีเหนียว กับ ประหยัด   หมายถึง ไมใชจายอยางสุรุยสุราย  เปน
ความหมายตรง แตความรูสึกตางกัน   ประหยัดเปนส่ิงดี  แตข้ีเหนียวเปนส่ิงไมดี   

๓.  ความหมายในบริบท คําบางคํามีความหมายตรง เม่ือรวมกับคําอ่ืนจะมีความหมายเพิ่มเติม
กวางข้ึน หรือแคบลงได เชน คําวา ดี  เด็กดี หมายถึง วานอนสอนงาย   เสียงดี  หมายถึง ไพเราะ    
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ดินสอดี หมายถึง เขียนไดดี  สุขภาพดี หมายถึง ไมมีโรค  ความหมายบริบทเปนความหมาย
เชนเดียวกับความหมายแฝง 

คุณคาของงานประพันธ    

เม่ือผูอานอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลวจะตองประเมินงานประพันธ ใหเห็นคุณคาของ
งานประพันธ   ทําใหผูอานอานอยางสนุก   และไดรับประโยชนจาการอานงานประพันธ   คุณคาของ
งานประพันธแบงไดเปน  ๒  ประการ คือ 

๑.  คุณคาดานวรรณศิลป  ถาอานบทรอยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแตง การเลือกเฟนถอยคํา
มาใชไดไพเราะ  มีความคิดสรางสรรค  และใหความสะเทือนอารมณ   ถาเปนบทรอยแกวประเภทสาร
คดี  รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง  วิธีการนําเสนอนาสนใจ  เนื้อหามีความถูกตอง    ใช
ภาษาสละสลวยชัดเจน  การนําเสนอมีความคิดสรางสรรค  ถาเปนรอยแกวประเภทบันเทิงคดี 
องคประกอบของเ ร่ืองไมว า เ ร่ือง ส้ัน     นวนิยาย     นิทาน     จะมีแกนเ ร่ือง     โครงเ ร่ือง                         
ตัวละครมีความสัมพันธกัน    กลวิธีการแตงแปลกใหม    นาสนใจ    ปมขัดแยงในการแตงสราง
ความสะเทือนอารมณ    การใชถอยคําสรางภาพไดชัดเจน   คําพูดในเร่ืองเหมาะสมกับบุคลิกของ       
ตัวละครมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับชีวิตและสังคม 

๒.  คุณคาดานสังคม เปนคุณคาทางดานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ         
ชีวิตความเปนอยูของมนุษย   และคุณคาทางจริยธรรม   คุณคาดานสังคม   เปนคุณคาท่ีผูอานจะ    
เขาใจชีวิตท้ังในโลกทัศนและชีวทัศน    เขาใจการดําเนินชีวิตและเขาใจเพื่อนมนุษยดีข้ึน   เนื้อหายอม
เกี่ยวของกับการชวยจรรโลงใจแกผูอาน ชวยพัฒนาสังคม  ชวยอนุรักษส่ิงมีคุณคาของชาติบานเมือง 
และสนับสนุนคานิยมอันดีงาม 

โครงงาน 

โครงงานเปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา  ลงมือปฏิบัติจริง  
ในลักษณะของการสํารวจ  คนควา  ทดลอง  ประดิษฐคิดคน   ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล  นํามาวิเคราะห  
ทดสอบเพื่อแกปญหาของใจ  ผูเรียนจะนําความรูจากช้ันเรียนมาบูรณาการในการแกปญหา คนหา
คําตอบ  เปนกระบวนการคนพบนําไปสูการเรียนรู   ผูเรียนจะเกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะ
การจัดการ    ผูสอนจะเขาใจผูเรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู  การคิด วิธีการทํางานของผูเรียน  จากการ
สังเกตการทํางานของผูเรียน 
 การเรียนแบบโครงงานเปนการเรียนแบบศึกษาคนควาวิธีการหนึ่ง  แตเปนการศึกษาคนควาท่ี
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา  เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีเหตุผล  สรุป
เร่ืองราวอยางมีกฎเกณฑ  ทํางานอยางมีระบบ  การเรียนแบบโครงงานไมใชการศึกษาคนควาจัดทํา
รายงานเพียงอยางเดียว  ตองมีการวิเคราะหขอมูลและมีการสรุปผล 
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ทักษะการส่ือสาร   

ทักษะการส่ือสาร ไดแก  ทักษะการพูด  การฟง  การอาน  และการเขียน  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือของ

การสงสารและการรับสาร   การสงสาร  ไดแก  การสงความรู ความเช่ือ ความคิด ความรูสึกดวยการพูด 

และการเขียน  สวนการรับสาร  ไดแก  การรับความรู ความเช่ือ  ความคิด   ดวยการอานและการฟง  

การฝกทักษะการส่ือสารจึงเปนการฝกทักษะการพูด  การฟง  การอาน  และการเขียน  ใหสามารถ      

รับสารและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ  

ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาท่ีสําคัญ   มีคุณสมบัติพอสรุปได   คือ   ประการ   

ท่ีหนึ่ง ทุกภาษาจะประกอบดวยเสียงและความหมาย  โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑในการใช  

อยางเปนระบบ   ประการท่ีสอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรูส้ินสุด หมายถึง มนุษยสามารถใชภาษา 

ส่ือความหมายไดโดยไมส้ินสุด  ประการท่ีสาม ภาษาเปนเร่ืองของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติ

รวมกัน  และมีการรับรูสัญลักษณหรือสมมติรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน  ประการท่ีส่ี       

ภาษาสามารถใชภาษาพูดในการติดตอส่ือสาร  ไมจํากัดเพศของผูสงสาร  ไมวาหญิง  ชาย  เด็ก ผูใหญ 

สามารถผลัดกันในการสงสารและรับสารได  ประการท่ีหา ภาษาพูดยอมใชไดท้ังในปจจุบัน อดีต         

และอนาคต  ไมจํากัดเวลาและสถานที่  ประการท่ีหก  ภาษาเปนเคร่ืองมือการถายทอดวัฒนธรรม    

และวิชาความรูนานาประการ  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการสรางสรรคส่ิงใหม 

แนวคิดในวรรณกรรม 

แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเร่ืองในวรรณกรรมเปนความคิดสําคัญในการผูกเร่ืองให  

ดําเนินเร่ืองไปตามแนวคิด หรือเปนความคิดท่ีสอดแทรกในเร่ืองใหญ แนวคิดยอมเกี่ยวของกับมนุษย

และสังคม  เปนสารท่ีผูเขียนสงใหผูอาน  เชน  ความดียอมชนะความชั่ว  ทําดีไดดีทําช่ัวไดช่ัว        

ความยุติธรรมทําใหโลกสันติสุข  คนเราพนความตายไปไมได   เปนตน  ฉะนั้นแนวคิดเปนสารท่ี

ผูเขียนตองการสงใหผูอ่ืนทราบ  เชน  ความดี  ความยุติธรรม  ความรัก  เปนตน 

บริบท 

บริบทเปนคําท่ีแวดลอมขอความที่อาน ผูอานจะใชความรูสึกและประสบการณมากําหนด

ความหมายหรือความเขาใจ  โดยนําคําแวดลอมมาชวยประกอบความรูและประสบการณ  เพื่อทํา  

ความเขาใจหรือความหมายของคํา 
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พลังของภาษา   

ภาษาเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงสามารถเรียนรูภาษาเพื่อการดํารงชีวิต 
เปนเคร่ืองมือของการส่ือสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได   ภาษาชวยใหคนรูจักคิดและ
แสดงออกของความคิดดวยการพูด   การเขียน   และการกระทําซ่ึงเปนผลจากการคิด   ถาไมมีภาษา  
คนจะคิดไมได  ถาคนมีภาษานอย  มีคําศัพทนอย  ความคิดของคนก็จะแคบไมกวางไกล  คนท่ีใชภาษา
ไดดีจะมีความคิดดีดวย   คนจะใชความคิดและแสดงออกทางความคิดเปนภาษา   ซ่ึงสงผลไปสู       
การกระทํา  ผลของการกระทําสงผลไปสูความคิด   ซ่ึงเปนพลังของภาษา  ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญตอ
มนุษย   ชวยใหมนุษยพัฒนาความคิด  ชวยดํารงสังคมใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข          
มีไมตรีตอกัน  ชวยเหลือกันดวยการใชภาษาติดตอส่ือสารกัน   ชวยใหคนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของ
สังคม   ภาษาชวยใหมนุษยเกิดการพัฒนา ใชภาษาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การอภิปรายโตแยง 
เพื่อนําไปสูผลสรุป   มนุษยใชภาษาในการเรียนรู  จดบันทึกความรู   แสวงหาความรู  และชวยจรรโลงใจ  
ดวยการอานบทกลอน  รองเพลง  ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพยอมประกอบดวยเสียงและ
ความหมาย  การใชภาษาใชถอยคําทําใหเกิดความรูสึกตอผูรับสาร  ใหเกิดความจงเกลียดจงชังหรือเกิด 
ความช่ืนชอบ  ความรักยอมเกิดจากภาษาท้ังส้ิน  ท่ีนําไปสูผลสรุปท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภาษาถ่ิน 

ภาษาถ่ินเปนภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใชในทองถ่ิน ซ่ึงเปนภาษาดั้งเดิมของชาวพ้ืนบานท่ีใช

พูดจากันในหมูเหลาของตน   บางคร้ังจะใชคําท่ีมีความหมายตางกันไปเฉพาะถ่ิน    บางคร้ังคําท่ีใช

พูดจากันเปนคําเดียว  ความหมายตางกันแลวยังใชสําเนียงท่ีตางกัน  จึงมีคํากลาวท่ีวา  “สําเนียง       

บอกภาษา”    สําเนียงจะบอกวาเปนภาษาอะไร  และผูพูดเปนคนถ่ินใด   อยางไรก็ตามภาษาถ่ินใน

ประเทศไทยไมวาจะเปนภาษาถ่ินเหนือ   ถ่ินอีสาน   ถ่ินใต   สามารถส่ือสารเขาใจกันได   เพียงแต

สําเนียงแตกตางกันไปเทานั้น 

ภาษาไทยมาตรฐาน  

ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกวา  ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ  เปนภาษาท่ีใช  

ส่ือสารกันท่ัวประเทศและเปนภาษาที่ใชในการเรียนการสอน  เพื่อใหคนไทยสามารถใชภาษาราชการ     

ในการติดตอส่ือสารสรางความเปนชาติไทย  ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใชกันในเมืองหลวง ท่ีใช

ติดตอกันท้ังประเทศ มีคําและสําเนียงภาษาท่ีเปนมาตรฐาน ตองพูดใหชัดถอยชัดคําไดตามมาตรฐาน

ของภาษาไทย  ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญในการสรางความเปนปกแผน 

วรรณคดีมีการถายทอดกันมาเปนวรรณคดีประจําชาติจะใชภาษาท่ีเปนภาษาไทยมาตรฐานในการ

สรางสรรคงานประพันธ  ทําใหวรรณคดีเปนเคร่ืองมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได 



 ๔๕

ภาษาพดูกับภาษาเขียน 

ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชพูดจากัน  ไมเปนแบบแผนภาษา  ไมพิถีพิถันในการใชแตใชส่ือสารกัน

ไดดี  สรางความรูสึกท่ีเปนกันเอง  ใชในหมูเพื่อนฝูง  ในครอบครัว และติดตอส่ือสารกันอยางไมเปน

ทางการ  การใชภาษาพูดจะใชภาษาท่ีเปนกันเองและสุภาพ  ขณะเดียวกันก็คํานึงวาพูดกับบุคคลท่ีมี

ฐานะตางกัน การใชถอยคําก็ตางกันไปดวย ไมคํานึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใชภาษา

มากนัก 

สวนภาษาเขียนเปนภาษาที่ใชเครงครัดตอการใชถอยคํา  และคํานึงถึงหลักภาษา  เพื่อใชในการ

ส่ือสารใหถูกตองและใชในการเขียนมากกวาพูด  ตองใชถอยคําท่ีสุภาพ  เขียนใหเปนประโยค  เลือกใช

ถอยคําท่ีเหมาะสมกับสถานการณในการส่ือสาร  เปนภาษาที่ใชในพิธีการตางๆ  เชน  การกลาวรายงาน  

กลาวปราศรัย  กลาวสดุดี  การประชุมอภิปราย  การปาฐกถา  จะระมัดระวังการใชคําท่ีไมจําเปนหรือ 

คําฟุมเฟอย  หรือการเลนคําจนกลายเปนการพูดหรือเขียนเลนๆ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) บางคร้ังเรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน เปนกระบวนทัศน 
(Paradigm)   ของคนในทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่อความอยูรอด 
แตคนในทองถ่ินจะสรางความรูจากประสบการณและจากการปฏิบัติ  เปนความรู ความคิด ท่ีนํามาใช
ในทองถ่ินของตนเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติ  ผู รูจึงกลายเปน       
ปราชญชาวบานท่ีมีความรูเกี่ยวกับภาษา  ยารักษาโรคและการดําเนินชีวิตในหมูบานอยางสงบสุข 

ภูมิปญญาทางภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษาเปนความรูทางภาษา  วรรณกรรมทองถ่ิน   บทเพลง   สุภาษิต   คําพังเพย
ในแตละทองถ่ิน  ท่ีไดใชภาษาในการสรางสรรคผลงานตางๆ  เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคม
ที่ตางกัน โดยนําภูมิปญญาทางภาษาในการส่ังสอนอบรมพิธีการตางๆ  การบันเทิงหรือการละเลน       
มีการแตงเปนคําประพันธในรูปแบบตางๆ  ท้ังนิทาน  นิทานปรัมปรา  ตํานาน  บทเพลง  บทรองเลน  
บทเหกลอม บทสวดตางๆ  บททําขวัญ   เพื่อประโยชนทางสังคมและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจําถ่ิน 

ระดับภาษา   

 ภาษาเปนวัฒนธรรมท่ีคนในสังคมจะตองใชภาษาใหถูกตองกับสถานการณและโอกาสท่ีใช
ภาษา  บุคคลและประชุมชน การใชภาษาจึงแบงออกเปนระดับของการใชภาษาไดหลายรูปแบบ     
ตําราแตละเลมจะแบงระดับภาษาแตกตางกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ  



 ๔๖

 
 การแบงระดับภาษาประมวลไดดังนี้ 

๑.  การแบงระดับภาษาท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
๑.๑  ภาษาท่ีไมเปนทางการหรือภาษาท่ีเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการประชุม ในการ

กลาวสุนทรพจน เปนตน  
 ๑.๒  ภาษาท่ีไมเปนทางการหรือภาษาที่ไมเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการสนทนา 
การใชภาษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุนเคย การใชภาษาในการเลาเร่ืองหรือประสบการณ เปนตน 

๒.  การแบงระดับภาษาท่ีเปนพิธีการกับระดับภาษาท่ีไมเปนพิธีการ การแบงภาษาแบบนี้เปน
การแบงภาษาตามความสัมพันธระหวางบุคคลเปนระดับ ดังนี้  

๒.๑  ภาษาระดับพิธีการ  เปนภาษาแบบแผน 
๒.๒  ภาษาระดับกึ่งพิธีการ  เปนภาษากึ่งแบบแผน 
๒.๓  ภาษาระดับท่ีไมเปนพธีิการ  เปนภาษาไมเปนแบบแผน 

๓.  การแบงระดับภาษาตามสภาพแวดลอม โดยแบงระดับภาษาในระดับยอยเปน ๕ ระดับ คือ 
๓.๑  ภาษาระดับพิธีการ  เชน  การกลาวปราศรัย การกลาวเปดงาน 
๓.๒  ภาษาระดับทางการ  เชน  การรายงาน การอภิปราย  
๓.๓  ภาษาระดับกึ่งทางการ  เชน  การประชุมอภิปราย การปาฐกถา  
๓.๔  ภาษาระดับการสนทนา  เชน  การสนทนากับบุคคลอยางเปนทางการ 
๓.๕  ภาษาระดับกันเอง  เชน  การสนทนาพูดคุยในหมูเพื่อนฝูงในครอบครัว  

วิจารณญาณ 

วิจารณญาณ หมายถึง การใชความรู ความคิด ทําความเขาใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมีเหตุผล 
การมีวิจารณญาณตองอาศัยประสบการณในการพิจารณาตัดสินสารดวยความรอบคอบ  และอยางชาญฉลาด
เปนเหตุเปนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗

 

คณะผูจัดทาํ 
 

คณะท่ีปรึกษา 

๑. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. นายวนิัย  รอดจาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ                          ท่ีปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๔. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา                          ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕. นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธ์ิ                        รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

คณะทํางานยกราง 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณสุจริต  เพียรชอบ   ขาราชการบํานาญ ประธาน 
๒. นางสุชาดา  วยัวุฒิ                                  ขาราชการบํานาญ คณะทํางาน 
๓. นางพจมาน  พงษไพบูลย                       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน คณะทํางาน 

๔. นางสาวรัตนทิพย  เอ้ือชัยสิทธ์ิ               สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต ๑ คณะทํางาน 

๕. นางวนดิา  เพช็รปญญา                           โรงเรียนทุงมหาเมฆ        คณะทํางาน 

๖. นางสาวสุรัตน  ชวงสูงเนิน                  โรงเรียนประถมนนทรี คณะทํางาน 

๗. นางโสภา  ศรีวัฒนานกุูลกิจ                   โรงเรียนศึกษานารี คณะทํางาน 

๘. นางสิรี  พึ่งจิตตตน                                 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต  ๑ คณะทํางาน 

๙. นางสมศิริ  โพธ์ิพุม                                 โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ คณะทํางาน 

๑๐. นายวิศิษฐ  มีศรี                             โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช คณะทํางาน 

๑๑. นางสาวภิญญากร  ผาพันธ โรงเรียนสารวทิยา คณะทํางาน 

๑๒. นางปราณี  ปราบริปู                         สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๓. นางสาวปริญญา  ฤทธ์ิเจริญ                    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๔. นางดรุณี  จําปาทอง                                สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๕. นางสาวพูนศรี  อ่ิมประไพ                     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๖. นางบุษบา  ประภาสพงศ                        สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๗. นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ              สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๘. นางสาวอรอร  ฤทธ์ิกลาง                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา     คณะทํางาน         
และเลขานุการ 

 
 
 



 ๔๘

 
 
๑๙. นางมัทนา  มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

๒๐. นางสาวสุภาวดี  ตรีรัตน                       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

คณะบรรณาธิการ 

๑. นางปราณี  ปราบริปู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๒. นางวนดิา  เพช็รปญญา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓. นางสาวสุรัตน  ชวงสูงเนิน   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔. นางโสภา  ศรีวัฒนานกุูลกิจ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕. นางสมศิริ  โพธ์ิพุม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๖. นางภาวนี  ธํารงเลิศฤทธ์ิ                        สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๗. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ     สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๘. นางดรุณี  จําปาทอง   สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๙. นางสาวพรนภิา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

๑๐. นางสาวอรอร  ฤทธ์ิกลาง      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๑๑. นางมัทนา  มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๑๒. นางสาวสุภาวดี  ตรีรัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๑๓. นางสาวกอบกลุ  สุกขะ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๑๔. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ฝายเลขานุการโครงการ 

๑. นางสาวรุงนภา  นุตราวงศ       สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หัวหนาโครงการ 
๒. นางสาวจันทรา  ตันติพงศานรัุกษ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 
๓. นางดรุณี   จําปาทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 
๔. นางสาวพรนภิา  ศิลปประคอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๕. นางเสาวภา  ศักดา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๖. นางสาวกอบกลุ  สุกขะ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๗. นางสุขเกษม  เทพสิทธ์ิ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๘. นายวีระเดช  เช้ือนาม สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๙. วาท่ี ร.ต. สุราษฏร  ทองเจริญ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 



 ๔๙

๑๐. นางสาวประภาพรรณ   แมนสมุทร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 

๑๑. นายอนจุินต    ลาภธนาภรณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน 
คณะผูรับผดิชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

๑. นางปราณี  ปราบริปู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๒. นางดรุณี  จําปาทอง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๓. นางสาวอรอร  ฤทธ์ิกลาง      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๔. นางมัทนา  มรรคผล สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๕. นางสาวสุภาวดี  ตรีรัตน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๖. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


