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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ทําไมตองเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริม สร างบุค ลิกภาพของคนในชาติใ หมี ความเปน ไทย เปน เครื่อ งมื อในการติ ดต อสื่ อสารเพื่อ สร าง
ความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน
ในสังคมประชาธิป ไตยไดอยางสันติสุ ข และเปนเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช
ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกก ารเรีย นรู อนุรักษ และสืบสาน
ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

เรียนรูอะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรีย นรู
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง
 การอ าน การอานออกเสี ยงคํา ประโยค การอา นบทรอยแก ว คําประพัน ธชนิ ดต างๆ
การอานในใจเพื่อสรางความเขา ใจ และการคิ ดวิเคราะห สัง เคราะหความรูจากสิ่ง ที่อาน เพื่อนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคําและรูปแบบตางๆ
ของการเขียน ซึ่งรวมถึง การเขียนเรียงความ ยอ ความ รายงานชนิ ดต างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค
 การฟง การดู และการพูด การฟงและดูอยางมีวิ จารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก พูดลําดับเรื่องราวตางๆ อยางเปนเหตุเปนผล การพูดในโอกาสตางๆ ทั้งเปนทางการและ
ไมเปนทางการ และการพูดเพื่อโนมนาวใจ
 หลัก การใชภ าษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑข องภาษาไทย การใชภ าษาใหถู กต อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอมูล แนวความคิด
คุณคาของงานประพันธ และความเพลิดเพลิน การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก

๒
เพลงพื้นบานที่เปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทย ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่ องราวของสั งคมในอดี ต และความงดงามของภาษา เพื่ อใหเกิดความซาบซึ้ง และภูมิใ จ
ในบรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช กระบวนการเขี ยนเขี ยนสื่ อสาร เขี ยนเรี ยงความ ย อความ และเขี ยนเรื่ องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึก ษาคนควาอยา ง
มีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟ งและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิ ดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย า งเห็ น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

๓

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
 อา นออกเสียงคํา คําคลอ งจอง ขอความ เรื่ องสั้นๆ และบทรอ ยกรองงายๆ ไดถู กตอ ง
คล อ งแคล ว เขา ใจความหมายของคํ า และข อความที่ อ า น ตั้ ง คํ า ถามเชิ ง เหตุ ผ ล ลํ า ดั บ เหตุก ารณ
คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อาน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อานได
เขาใจความหมายของข อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสือ อยางสม่ํ าเสมอ และ
มีมารยาทในการอาน
 มีทั กษะในการคั ดลายมือตั วบรรจงเต็ มบรรทั ด เขี ยนบรรยาย บันทึก ประจํา วัน เขี ยน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
 เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม ตอบคํา ถาม รวมทั้งพูด แสดงความคิ ด
ความรูสึกเกี่ย วกั บเรื่องที่ ฟง และดู พูด สื่อ สารเลาประสบการณและพู ดแนะนํา หรือพูด เชิญชวนให
ผูอื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
 สะกดคํา และเขา ใจความหมายของคํ า ความแตกตางของคํา และพยางค หนาที่ข องคํา
ในประโยค มีทัก ษะการใชพ จนานุ กรมในการคนหาความหมายของคํา แตง ประโยคงายๆ แตง
คําคลองจอง แตงคําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
 เขาใจและสามารถสรุปข อคิดที่ได จากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปใชใ น
ชีวิตประจํา วัน แสดงความคิดเห็ นจากวรรณคดีที่อาน รูจั ก เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ ก ซึ่ งเป น
วัฒนธรรมของท องถิ่ น ร องบทร องเล นสํ า หรับเด็กในท องถิ่ น ทองจํา บทอาขยานและบทรอยกรอง
ที่มีคุณคาตามความสนใจได
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
 อ า นออกเสี ย งบทร อ ยแก ว และบทร อ ยกรองเป น ทํ า นองเสนาะได ถู ก ต อ ง อธิ บ าย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อาน
เขาใจคําแนะนํา คําอธิบายในคูมือตางๆ แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่ อา นและนํา ความรูค วามคิ ดจากเรื่ องที่ อา นไปตั ดสิ น ใจแก ป ญหาในการดํา เนินชี วิตได
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน และเห็นคุณคาสิ่งที่อาน
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา แตงประโยค
และเขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายการ
ตา งๆ เขี ย นแสดงความรูสึกและความคิดเห็ น เขี ยนเรื่ องตามจิน ตนาการอยางสรางสรรค และมี
มารยาทในการเขียน

๔
 พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู เลาเรื่องยอหรือสรุปจากเรื่องที่ฟงและดู
ตั้งคํา ถาม ตอบคํ าถามจากเรื่องที่ฟ งและดู รวมทั้ งประเมินความนาเชื่ อถื อจากการฟง และดู โฆษณา
อยางมีเหตุผ ล พูดตามลํ าดับขั้นตอนเรื่ องตา งๆ อยางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็ นคนควา จาก
การฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
 สะกดคํา และเข าใจความหมายของคํ า สํ า นวน คํ า พั ง เพยและสุ ภาษิ ต รูแ ละเข า ใจ
ชนิดและหนาที่ข องคําในประโยค ชนิดของประโยค และคํ าภาษาตา งประเทศในภาษาไทย ใช
คํา ราชาศั พ ท และคํ าสุ ภ าพได อ ย างเหมาะสม แต ง ประโยค แต ง บทร อ ยกรองประเภทกลอนสี่
กลอนสุภาพ และกาพยยานี ๑๑
 เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพื้นบาน รองเพลงพื้นบาน
ของทองถิ่น นําขอคิดเห็ นจากเรื่ องที่อานไปประยุกตใ ชในชีวิตจริง และทองจํา บทอาขยานตามที่
กําหนดได
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนั ย จับใจความสํ าคั ญและรายละเอียดของสิ่ง ที่อาน แสดงความคิดเห็น
และข อโตแยงเกี่ยวกั บเรื่องที่อาน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย อความ เขี ยนรายงานจาก
สิ่งที่อานได วิเคราะห วิจารณ อยางมีเหตุผล ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปไดของเรื่อง
ที่อาน รวมทั้งประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใชสนับสนุนจากเรื่องที่อาน
 เขียนสื่อสารดวยลายมื อที่ อานง ายชัดเจน ใชถ อยคํา ได ถูกต องเหมาะสมตามระดั บภาษา
เขียนคํา ขวัญ คํา คม คําอวยพรในโอกาสต างๆ โฆษณา คติพจน สุน ทรพจน ชีว ประวั ติ อัตชีว ประวั ติ
และประสบการณต างๆ เขีย นยอความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขีย นวิเ คราะห วิจารณ
และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคนควาและเขียน
โครงงาน
 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินสิ่ งที่ ได จากการฟง และดู นําขอคิดไป
ประยุ กต ใช ในชีวิตประจําวั น พูดรายงานเรื่ องหรือประเด็นที่ ได จากการศึ กษาค นควาอยางเป นระบบ
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ
รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
 เขา ใจและใชคํ าราชาศั พท คํา บาลีสันสกฤต คํา ภาษาตางประเทศอื่นๆ คํ าทั บศั พท และ
ศัพทบัญญัติในภาษาไทย วิเคราะหความแตกตางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสรางของประโยครวม
ประโยคซอน ลักษณะภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการและไมเปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย และโคลงสี่สุภาพ

๕
 สรุป เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ อา น วิเคราะหตัว ละครสํา คัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุ ณ ค า ที่ ไ ด รั บ จากวรรณคดี ว รรณกรรมและบทอาขยาน พร อ มทั้ ง สรุ ป ความรู ข อ คิ ด เพื่ อ นํ า ไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
 อ า นออกเสี ย งบทร อ ยแก ว และบทร อ ยกรองเป น ทํ า นองเสนาะได ถู ก ต อ งและเข า ใจ
ตีค วาม แปลความ และขยายความเรื่ องที่อ านได วิ เคราะห วิจารณ เรื่ องที่อ าน แสดงความคิดเห็น
โต แย งและเสนอความคิ ดใหมจ ากการอา นอย างมี เหตุผ ล คาดคะเนเหตุก ารณ จากเรื่ องที่อา น เขี ยน
กรอบแนวคิด ผังความคิ ด บั นทึก ยอความ และเขียนรายงานจากสิ่ง ที่อาน สัง เคราะห ประเมินค า
และนํ าความรูความคิดจากการอานมาพั ฒนาตน พัฒนาการเรียน และพั ฒนาความรูทางอาชี พ และ
นําความรูความคิดไปประยุกตใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอาน
 เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยใชภาษาไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงค ยอความจาก
สื่อ ที่มี รูป แบบและเนื้ อหาที่ หลากหลาย เรีย งความแสดงแนวคิด เชิ งสรา งสรรคโ ดยใช โวหารต างๆ
เขียนบันทึก รายงานการศึกษาคนควาตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใชขอมูลสารสนเทศในการอางอิง
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบตางๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผูอื่น
และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
 ตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่
ฟงและดู วิเคราะหวัตถุประสงค แนวคิด การใชภาษา ความนาเชื่อถือของเรื่องที่ฟงและดู ประเมิ น
สิ่งที่ฟงและดูแลวนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการโดยใชภาษาที่ถูกตอง พูดแสดงทรรศนะ โตแยง โนมนาว และเสนอแนวคิดใหม
อยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
 เขาใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใชคําและกลุมคํา
สรางประโยคไดตรงตามวัตถุประสงค แตงคําประพันธประเภท กาพย โคลง รายและฉันท ใชภาษา
ไดเหมาะสมกับกาลเทศะและใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางถูกตอง วิเคราะหหลักการ สรางคํา
ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะหและประเมินการใช
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
 วิเ คราะหวิจารณ วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิ จารณ วรรณคดีเบื้องตน รูแ ละ
เขา ใจลัก ษณะเดนของวรรณคดี ภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบา น เชื่อมโยงกับการเรียนรู
ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละวิ ถี ไ ทย ประเมิ น คุ ณ ค า ด า นวรรณศิ ล ป และนํ า ข อ คิ ด จากวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไปประยุกตใชในชีวิตจริง

๖

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และ
ขอความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคํา และขอความ
ที่อาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและบอกความหมายของคํา
คําคลองจอง และขอความที่ประกอบดวย
คําพื้นฐาน คือ คําที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไมนอยกวา ๖๐๐ คํา รวมทั้งคําที่ใชเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
- คําที่มีอักษรนํา
๓. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
- นิทาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
- เรื่องสั้นๆ
- บทรองเลนและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูอื่น
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
อาน
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย
 การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
หรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นใน
ประกอบดวย
ชีวิตประจําวัน
- เครื่องหมายสัญลักษณตางๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย
๘. มีมารยาท ในการอาน
 มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ

๗
ชั้น
ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง
ขอความ และบทรอยกรองงายๆ
ไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคําและ
ขอความที่อาน

๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
๔. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อาน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อาน
๖. อานหนังสือตามความสนใจอยาง
สม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือขอแนะนํา

๘. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของคํา
คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ
ที่ประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑
ไมนอยกวา ๘๐๐ คํา รวมทั้งคําที่ใชเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มีพยัญชนะและสระที่ไมออกเสียง
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- นิทาน
- เรื่องเลาสั้น ๆ
- บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- การใชสถานที่สาธารณะ
- คําแนะนําการใชเครื่องใชที่จําเปนในบานและ
ในโรงเรียน
 มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกําลังอานอยู

๘
ชั้น
ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ
และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
คลองแคลว
๒. อธิบายความหมายของคําและ
ขอความที่อาน

๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๔. ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่
อาน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือขอแนะนํา

๘. อธิบายความหมายของขอมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
คํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรอง
งายๆ ที่ประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่เรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มีพยัญชนะและสระไมออกเสียง
- คําพอง
- คําพิเศษอื่นๆ เชน คําที่ใช ฑ ฤ ฤๅ
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น
- เรื่องเลาสั้นๆ
- บทเพลงและบทรอยกรอง
- บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน
ทองถิ่นและชุมชน
 การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
 การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- คําแนะนําตางๆ ในชีวิตประจําวัน
- ประกาศ ปายโฆษณา และคําขวัญ




การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกําลังอาน

๙
ชั้น
ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ
บทรอยกรองไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
และสํานวนจากเรื่องที่อาน

๓. อานเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและ
ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ป.๕

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
- คําที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
- คําที่มีอักษรนํา
- คําประสม
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคที่มีสํานวนเปนคําพังเพย สุภาษิต
ปริศนาคําทาย และเครื่องหมายวรรคตอน
 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ

การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเลาจากประสบการณ
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ  การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๘. มีมารยาทในการอาน
 มารยาทในการอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองไดถูกตอง
บทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
และขอความที่เปนการบรรยาย
- คําที่มีอักษรนํา
และการพรรณนา
- คําที่มีตัวการันต
๓. อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่อง
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
ที่อานอยางหลากหลาย
- ขอความที่เปนการบรรยายและพรรณนา
- ขอความที่มีความหมายโดยนัย
 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ


๑๐
ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เรื่องที่อาน
๕. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใช
ในการดําเนินชีวิต
๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม

ป.๖

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา
และปฏิบัติตาม เชน
- การใชพจนานุกรม

- การใชวัสดุอุปกรณ
- การอานฉลากยา
- คูมือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน
- ขาวสารทางราชการ
๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจ  การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อยางสม่ําเสมอและแสดงความ
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๘. มีมารยาทในการอาน
 มารยาทในการอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ
 การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองไดถูกตอง
บทรอยแกว และบทรอยกรอง ประกอบดวย
๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
และขอความที่เปนโวหาร
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- วัน เดือน ปแบบไทย
- ขอความที่เปนโวหารตางๆ
- สํานวนเปรียบเทียบ
 การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ
๓. อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลาย โดย  การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
จับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- เรื่องสั้น ๆ
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
- นิทานและเพลงพื้นบาน
เรื่องที่อาน
- บทความ

๑๑
ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. อธิบายการนําความรูและความคิด
จากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหา
ในการดําเนินชีวิต

๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม

๗. อธิบายความหมายของขอมูล จาก
การอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ
๘. อานหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณคาที่ไดรับ

ม.๑

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโนมนาว
- บทโฆษณา
- ขาว และเหตุการณสําคัญ
 การอานเร็ว
 การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา
และปฏิบัติตาม
- การใชพจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันในสังคม
- ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และ
การใชสถานที่สาธารณะในชุมชนและ
ทองถิ่น
 การอานขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ

การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๙. มีมารยาทในการอาน
 มารยาทในการอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกว และ
 การอานออกเสียง ประกอบดวย
บทรอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับ
- บทรอยแกวที่เปนบทบรรยาย
เรื่องที่อาน
- บทรอยกรอง เชน กลอนสุภาพ กลอนสักวา
กาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง ๑๖ กาพยสุรางคนางค ๒๘
และโคลงสี่สุภาพ
๒. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
๓. ระบุเหตุและผล และขอเท็จจริงกับ
- เรื่องเลาจากประสบการณ
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
- เรื่องสั้น
๔. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ และ
- บทสนทนา
คําที่มีหลายความหมายในบริบท
- นิทานชาดก
ตางๆ จากการอาน
- วรรณคดีในบทเรียน
๕. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดย
- งานเขียนเชิงสรางสรรค
พิจารณาจากบริบท
- บทความ


๑๒
ชั้น

ตัวชี้วัด
๖. ระบุขอสังเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูง
โนมนาวใจ

๗. ปฏิบัติตามคูมือแนะนําวิธีการใชงาน
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชในระดับที่
ยากขึ้น
๘. วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการอาน
งานเขียนอยางหลากหลายเพื่อ
นําไปใชแกปญหาในชีวิต
๙. มีมารยาทในการอาน

ม.๒

๑. อานออกเสียงบทรอยแกว และ
บทรอยกรองไดถูกตอง
๒. จับใจความสําคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อาน
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเขาใจ
ในบทเรียนตางๆ ที่อาน
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ขอโตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๕. วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง
ขอมูลสนับสนุน และขอคิดเห็นจาก
บทความที่อาน
๖. ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ การ
โนมนาว หรือความสมเหตุสมผลของ
งานเขียน
๗. อานหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ
อยางหลากหลาย และประเมินคุณคา
หรือแนวคิดที่ไดจากการอาน เพื่อ
นําไปใชแกปญหาในชีวิต
๘. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- สารคดี
- บันเทิงคดี
- เอกสารทางวิชาการที่มีคํา ประโยค และ
ขอความที่ตองใชบริบทชวยพิจารณา
ความหมาย
- งานเขียนประเภทชักจูงโนมนาวใจเชิง
สรางสรรค
 การอานและปฏิบัติตามเอกสารคูมือ

การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
 มารยาทในการอาน


การอานออกเสียง ประกอบดวย
- บทรอยแกวที่เปนบทบรรยายและบทพรรณนา
- บทรอยกรอง เชน กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพยหอโคลง
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บันทึกเหตุการณ
- บทสนทนา
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- งานเขียนหรือบทความแสดงขอเท็จจริง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น


การอานตามความสนใจ เชน
- หนังสืออานนอกเวลา
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
 มารยาทในการอาน


๑๓
ชั้น
ม.๓

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงบทรอยแกว และ
บทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสม
กับเรื่องที่อาน

๒. ระบุความแตกตางของคําที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย
๓. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียด
ของขอมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อาน
๔. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ
และรายงาน
๕. วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่อง
ที่อานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อใหผูอานเขาใจไดดีขึ้น
๖. ประเมินความถูกตองของขอมูล
ที่ใชสนับสนุนในเรื่องที่อาน
๗. วิจารณความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความ และความเปนไปไดของเรื่อง
๘. วิเคราะหเพื่อแสดงความคิดเห็น
โตแยงเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
๙. ตีความและประเมินคุณคา และ
แนวคิดที่ไดจากงานเขียนอยาง
หลากหลายเพื่อนําไปใชแกปญหา
ในชีวิต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานออกเสียง ประกอบดวย
- บทรอยแกวที่เปนบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ
- บทรอยกรอง เชน กลอนบทละคร กลอนเสภา
กาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง ๑๖ และโคลงสี่สุ ภาพ


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

การอานตามความสนใจ เชน
- หนังสืออานนอกเวลา
- หนังสืออานตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนด
๑๐. มีมารยาทในการอาน
 มารยาทในการอาน
ม.๔-ม.๖ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกว และ
 การอานออกเสียง ประกอบดวย
บทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ
- บทรอยแกวประเภทตางๆ เชน บทความ
และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
นวนิยาย และความเรียง
- บทรอยกรอง เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน
ราย และลิลิต


๑๔
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ตีความ แปลความ และขยายความ
เรื่องที่อาน
๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อาน
ในทุกๆ ดานอยางมีเหตุผล
๔. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน
และประเมินคาเพื่อนําความรู
ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิต
๕. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น
โตแยงกับเรื่องที่อาน และเสนอ
ความคิดใหมอยางมีเหตุผล
๖. ตอบคําถามจากการอานประเภท
ตางๆ ภายในเวลาที่กําหนด
๗. อานเรื่องตางๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ยอความ และ
รายงาน
๘. สังเคราะหความรูจากการอาน
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและ
แหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู
ทางอาชีพ
๙. มีมารยาทในการอาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
และแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน
- บทความ
- นิทาน
- เรื่องสั้น
- นวนิยาย
- วรรณกรรมพื้นบาน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทโฆษณา
- สารคดี
- บันเทิงคดี
- ปาฐกถา
- พระบรมราโชวาท
- เทศนา
- คําบรรยาย
- คําสอน
- บทรอยกรองรวมสมัย
- บทเพลง
- บทอาเศียรวาท
- คําขวัญ
 มารยาทในการอาน

๑๕
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช กระบวนการเขีย นเขีย นสื่ อสาร เขีย นเรีย งความ ยอ ความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขีย นรายงานขอมู ลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ชั้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงายๆ  การเขียนสื่อสาร
- คําที่ใชในชีวิตประจําวัน
- คําพื้นฐานในบทเรียน
- คําคลองจอง
- ประโยคงายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ  การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทําใหผูอื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว
ไดอยางชัดเจน
สิ่งของ สถานที่
๓. เขียนบันทึกประจําวัน
 การเขียนบันทึกประจําวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
 การเขียนจดหมายลาครู

๑๖
ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ และ
หัวขอที่กําหนด
๖. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอานงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอื่นหรือทําใหผูอื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
 การเขียนสื่อสาร เชน
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําขวัญ
- คําแนะนํา
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
ไปพัฒนางานเขียน
๔. เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ

๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดา
มารดา
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาคนควา
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน

ป.๕

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
ชัดเจน และเหมาะสม

การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ จดหมาย
คําสอน
 การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา


การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควา
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 มารยาทในการเขียน


การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร เชน
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงขั้นตอน
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
ไปพัฒนางานเขียน


๑๗
ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๔. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน ความ
เรียงประเภทตางๆ ประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คําสอน โอวาท คําปราศรัย
๕. เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
๖. เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น  การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
ไดตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการตางๆ
 การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง
 การเขียนสื่อสาร เชน
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- ประกาศ
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน
ความคิด
๔. เขียนเรียงความ
 การเขียนเรียงความ
๕. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน
 การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คําสอน โอวาท
คําปราศรัย สุนทรพจน รายงาน ระเบียบ คําสั่ง
๖. เขียนจดหมายสวนตัว
 การเขียนจดหมายสวนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
๗. กรอกแบบรายการตางๆ
 การกรอกแบบรายการ
- แบบคํารองตางๆ
- ใบสมัครศึกษาตอ
- แบบฝากสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ

๑๘
ชั้น

ม.๑

ตัวชี้วัด
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรค
๙. มีมารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย

๓. เขียนบรรยายประสบการณโดยระบุ
สาระสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อที่ไดรับ

๗. เขียนจดหมายสวนตัวและจดหมาย
กิจธุระ

๘. เขียนรายงานการศึกษาคนควาและ
โครงงาน
๙. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
มารยาทในการเขียน
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย






การเขียนสื่อสาร เชน
- การเขียนแนะนําตนเอง
- การเขียนแนะนําสถานที่สําคัญๆ
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส
การบรรยายประสบการณ

การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา
 การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน เรื่องสั้น
คําสอน โอวาท คําปราศรัย สุนทรพจน
รายงาน ระเบียบ คําสั่ง บทสนทนาเรื่องเลา
ประสบการณ




การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
สื่อตางๆ เชน
- บทความ
- หนังสืออานนอกเวลา
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- เหตุการณสําคัญตางๆ

การเขียนจดหมายสวนตัว
- จดหมายขอความชวยเหลือ
- จดหมายแนะนํา
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายสอบถามขอมูล






การเขียนรายงาน ไดแก
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
- การเขียนรายงานโครงงาน
มารยาทในการเขียน

๑๙
ชั้น

ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. เขียนบรรยายและพรรณนา
๓. เขียนเรียงความ
๔. เขียนยอความ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย
 การเขียนบรรยายและพรรณนา
 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ
 การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
คําสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ
เรื่องราวในบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
นิทานชาดก

๕. เขียนรายงานการศึกษาคนควา



๖. เขียนจดหมายกิจธุระ

๗. เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดง
ความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง
ในเรื่องที่อานอยางมีเหตุผล

ม.๓

๘. มีมารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. เขียนขอความโดยใชถอยคําได
ถูกตองตามระดับภาษา

การเขียนรายงาน
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
- การเขียนรายงานโครงงาน
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห
 การเขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู
ความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตางๆ เชน
- บทความ
- บทเพลง
- หนังสืออานนอกเวลา
- สารคดี
- บันเทิงคดี
 มารยาทในการเขียน
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนขอความตามสถานการณและโอกาส
ตางๆ เชน
- คําอวยพรในโอกาสตางๆ
- คําขวัญ
- คําคม
- โฆษณา
- คติพจน
- สุนทรพจน

๒๐
ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย
เลาเหตุการณ ขอคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรื่องตางๆ
๔. เขียนยอความ
๕. เขียนจดหมายกิจธุระ

๖. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโตแยงอยางมีเหตุผล
๗. เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดง
ความรู ความคิดเห็น หรือโตแยง
ในเรื่องตางๆ
๘. กรอกแบบสมัครงานพรอมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรูและทักษะ
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน
๙. เขียนรายงานการศึกษาคนควา และ
โครงงาน
๑๐. มีมารยาทในการเขียน
ม.๔-ม.๖ ๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ ได
ตรงตามวัตถุประสงค โดยใชภาษา
เรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล และ
สาระสําคัญชัดเจน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ
การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
ประวัติ ตํานาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดํารัส
พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
 การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และ
โตแยงในเรื่องตางๆ
 การเขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู
ความคิดเห็น หรือโตแยงจากสื่อตางๆ เชน
- บทโฆษณา
- บทความทางวิชาการ
 การกรอกแบบสมัครงาน


การเขียนรายงาน ไดแก
- การเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา
- การเขียนรายงานโครงงาน
 มารยาทในการเขียน
 การเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน
- อธิบาย
- บรรยาย
- พรรณนา
- แสดงทรรศนะ
- โตแยง
- โนมนาว
- เชิญชวน
- ประกาศ
- จดหมายกิจธุระ
- โครงการและรายงานการดําเนินโครงการ
- รายงานการประชุม
- การกรอกแบบรายการตางๆ


๒๑
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เขียนเรียงความ
๓. เขียนยอความจากสื่อที่มีรูปแบบ และ
เนื้อหาหลากหลาย

๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ
ตางๆ
๕. ประเมินงานเขียนของผูอื่น แลว
นํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง

๖. เขียนรายงานการศึกษาคนควา
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ และใชขอมูลสารสนเทศ
อางอิงอยางถูกตอง
๗. บันทึกการศึกษาคนควาเพื่อนําไป
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
๘. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การเขียนเรียงความ
 การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน
- กวีนิพนธ และวรรณคดี
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ
และวรรณกรรมพื้นบาน
 การเขียนในรูปแบบตางๆ เชน
- สารคดี
- บันเทิงคดี
 การประเมินคุณคางานเขียนในดานตางๆ เชน
- แนวคิดของผูเขียน
- การใชถอยคํา
- การเรียบเรียง
- สํานวนโวหาร
- กลวิธีในการเขียน
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 การเขียนอางอิงขอมูลสารสนเทศ

การเขียนบันทึกความรูจากแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
 มารยาทในการเขียน


๒๒
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก
ในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ชั้น

ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม
๒. ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งงายๆ

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน
- การตูน
- เรื่องขบขัน
๔. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคําขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ
๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด


๒๓
ชั้น

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. ฟงคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซอน และ
ปฏิบัติตาม
๒. เลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง
๓. บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซอน

การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- เพลง
๖. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
วัตถุประสงค
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคําขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ
- การพูดขอรองในโอกาสตางๆ
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
๗. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย


๒๔
ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
ดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง
๒. บอกสาระสําคัญจากการฟงและการดู
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟงและดู
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน เรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน
- เพลง
๕. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
วัตถุประสงค
- การแนะนําตนเอง
- การแนะนําสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน
- การแนะนํา/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ดานตางๆ เชน การรักษาความสะอาดของ
รางกาย
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
- การพูดในโอกาสตางๆ เชน การพูดขอรอง
การพูดทักทาย การกลาวขอบคุณและขอ
โทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน โห ฮา หาว
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะที่ฟง
 มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
 มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล

๒๕
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๔

๑. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟงและดู
๓. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น
และความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและ
ดู
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู

๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการ
สนทนา
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด

ป.๕

๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย
การจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟงและดู ในชีวิตประจําวัน
 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความสั้นๆ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น


การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
 มารยาทในการฟง การดู และการพูด


การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- โฆษณา
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส
 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู
ในชีวิตประจําวัน
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  การรายงาน เชน
คนควาจากการฟง การดู และการ
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สนทนา
- การพูดลําดับเหตุการณ
๕. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด


๒๖
ชั้น

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ตัวชี้วัด
๑. พูดแสดงความรู ความเขาใจ
จุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟงและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง
และดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการ
สนทนา
๕. พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล และ
นาเชื่อถือ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงค
ของเรื่องที่ฟงและดูจากสื่อตางๆ ไดแก
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดูสื่อ
โฆษณา
 การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
 การพูดโนมนาวในสถานการณตางๆ เชน
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงคดานตางๆ
- การโตวาที
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด
๑. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู ความคิด
และดู
อยางสรางสรรคจากเรื่องที่ฟงและดู
๒. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดู
 การพูดประเมินความนาเชื่อถือของสื่อที่มี
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
เนื้อหาโนมนาว
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู
๔. ประเมินความนาเชื่อถือของสื่อ
ที่มีเนื้อหาโนมนาวใจ
๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลง
คนควาจากการฟง การดู และการ
เรียนรูตางๆ ในชุมชน และทองถิ่นของตน
สนทนา
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด
๑. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟง  การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟงและดู
และดู
๒. วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และ  การพูดวิเคราะหและวิจารณจากเรื่องที่ฟงและดู
ความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อ
ตางๆ
๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดู
อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
๔. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตาม
 การพูดในโอกาสตางๆ เชน
วัตถุประสงค
- การพูดอวยพร
- การพูดโนมนาว
- การพูดโฆษณา

๒๗
ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วัด
๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควา
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟงและการดู
๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่ฟงและดู
เพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
คนควาจากการฟง การดู และการ
สนทนา
๔. พูดในโอกาสตางๆ ไดตรงตาม
วัตถุประสงค

๕. พูดโนมนาวโดยนําเสนอหลักฐาน
ตามลําดับเนื้อหาอยางมีเหตุผลและ
นาเชื่อถือ
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
ม.๔-ม.๖ ๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟงและดู
๒. วิเคราะห แนวคิด การใชภาษา และ
ความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู
อยางมีเหตุผล
๓. ประเมินเรื่องที่ฟงและดู แลวกําหนด
แนวทางนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟง
และดู
๕. พูดในโอกาสตางๆ พูดแสดงทรรศนะ
โตแยง โนมนาวใจ และเสนอแนวคิดใหม
ดวยภาษาถูกตองเหมาะสม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การพูดรายงานการศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูตางๆ
มารยาทในการฟง การดู และการพูด
 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟงและการดู
 การพูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องที่ฟงและดู




การพูดรายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น

การพูดในโอกาสตางๆ เชน
- การพูดโตวาที
- การอภิปราย
- การพูดยอวาที
 การพูดโนมนาว


มารยาทในการฟง การดู และการพูด
 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟงและดู
 การวิเคราะหแนวคิด การใชภาษา และความ
นาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู
 การเลือกเรื่องที่ฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ
 การประเมินเรื่องที่ฟงและดูเพื่อกําหนดแนวทาง
นําไปประยุกตใช


การพูดในโอกาสตางๆ เชน
- การพูดตอที่ประชุมชน
- การพูดอภิปราย
- การพูดแสดงทรรศนะ
- การพูดโนมนาวใจ
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด  มารยาทในการฟง การดู และการพูด


๒๘
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ชั้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต
และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
ของคํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
 เลขไทย
 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา
 การผันคํา
 ความหมายของคํา
๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ
 การแตงประโยค
๔. ตอคําคลองจองงายๆ
 คําคลองจอง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
และเลขไทย
 เลขไทย
๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
 การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
ของคํา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
 คําที่มีตัวการันต
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่มีความหมายตรงขามกัน
 คําที่มี รร
 ความหมายของคํา
๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตาม
 การแตงประโยค
เจตนาของการสื่อสาร
 การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสั้นๆ
๔. บอกลักษณะคําคลองจอง
 คําคลองจอง
๕. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ
 ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
 ภาษาถิ่น
๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมา
ของคํา

การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรงตาม
มาตรา


๒๙
ชั้น

ตัวชี้วัด

๓. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

๔. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา
๕. แตงประโยคงายๆ

๖. แตงคําคลองจองและคําขวัญ
๗. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ

ป.๔

๑. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน
บริบทตางๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย
 คําที่มี ฤ ฤๅ
 คําที่ใช บัน บรร
 คําที่ใช รร
 คําที่มีตัวการันต
 ความหมายของคํา
 ชนิดของคํา ไดแก
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
 การใชพจนานุกรม
 การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร ไดแก
- ประโยคบอกเลา
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคําถาม
- ประโยคขอรอง
- ประโยคคําสั่ง
 คําคลองจอง
 คําขวัญ
ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น


คําในแม ก กา
 มาตราตัวสะกด
 การผันอักษร
 คําเปนคําตาย
 คําพอง
๒. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค  ชนิดของคํา ไดแก
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ


๓๐
ชั้น

ตัวชี้วัด
๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา
๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา

๕. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ
๖. บอกความหมายของสํานวน
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได

ป.๕

๑. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค

๒. จําแนกสวนประกอบของประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น
๔. ใชคําราชาศัพท
๕. บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๖. แตงบทรอยกรอง
๗. ใชสํานวนไดถูกตอง

ป.๖

๑. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค

๒. ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การใชพจนานุกรม
 ประโยคสามัญ
- สวนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ สวน
- ประโยค ๓ สวน
 กลอนสี่
 คําขวัญ
 สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
 ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น
ชนิดของคํา ไดแก
- คําบุพบท
- คําสันธาน
- คําอุทาน
 ประโยคและสวนประกอบของประโยค
 ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น
 คําราชาศัพท
 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
 กาพยยานี ๑๑
 สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต


ชนิดของคํา
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ
- คําบุพบท
- คําเชื่อม
- คําอุทาน
 คําราชาศัพท
 ระดับภาษา
 ภาษาถิ่น


๓๑
ชั้น

ม.๑

ตัวชี้วัด
๓. รวบรวมและบอกความหมายของ
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค

กลุมคําหรือวลี
 ประโยคสามัญ
 ประโยครวม
 ประโยคซอน
๕. แตงบทรอยกรอง
 กลอนสุภาพ
๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนที่เปน  สํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต
คําพังเพย และสุภาษิต
๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย
๒. สรางคําในภาษาไทย

ม.๒

๓. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค
๔. วิเคราะหความแตกตางของภาษาพูด
และภาษาเขียน
๕. แตงบทรอยกรอง
๖. จําแนกและใชสํานวนที่เปนคําพังเพย
และสุภาษิต
๑. สรางคําในภาษาไทย
๒. วิเคราะหโครงสรางประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซอน

ม.๓

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ

๓. แตงบทรอยกรอง
๔. ใชคําราชาศัพท
๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ
คําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย
๑. จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศที่ใช
ในภาษาไทย
๒. วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน
๓. วิเคราะหระดับภาษา



การสรางคํา
- คําประสม คําซ้ํา คําซอน
- คําพอง
 ชนิดและหนาที่ของคํา


ภาษาพูด
 ภาษาเขียน
 กาพยยานี ๑๑
 สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต




การสรางคําสมาส

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
- ประโยคสามัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซอน
 กลอนสุภาพ
 คําราชาศัพท
 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ




คําที่มาจากภาษาตางประเทศ

ประโยคซับซอน
 ระดับภาษา


๓๒
ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ

๕. อธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการ
และวิชาชีพ
๖. แตงบทรอยกรอง
ม.๔-ม.๖ ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของ
ภาษา และลักษณะของภาษา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 คําทับศัพท
 คําศัพทบัญญัติ
 คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ

โคลงสี่สุภาพ
 ธรรมชาติของภาษา
 พลังของภาษา
 ลักษณะของภาษา
- เสียงในภาษา
- สวนประกอบของภาษา
- องคประกอบของพยางคและคํา
๒. ใชคําและกลุมคําสรางประโยคตรงตาม  การใชคําและกลุมคําสรางประโยค
- คําและสํานวน
วัตถุประสงค
- การรอยเรียงประโยค
- การเพิ่มคํา
- การใชคํา
- การเขียนสะกดคํา
๓. ใชภาษาเหมาะสมแกโอกาส กาลเทศะ  ระดับของภาษา
และบุคคล รวมทั้งคําราชาศัพทอยาง
 คําราชาศัพท
เหมาะสม
๔. แตงบทรอยกรอง
 กาพย โคลง ราย และฉันท
๕. วิเคราะหอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
และภาษาถิ่น
๖. อธิบายและวิเคราะหหลักการสรางคํา
ในภาษาไทย
๗. วิเคราะหและประเมินการใชภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส





อิทธิพลของภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น



หลักการสรางคําในภาษาไทย



การประเมินการใชภาษาจากสื่อสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

๓๓
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา
และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑

๑. บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟง

สาระการเรียนรูแกนกลาง


วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก

วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง

เชน

สําหรับเด็ก

- นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- บทรองเลน
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด



และบทรอยกรองตามความสนใจ

บทอาขยานและบทรอยกรอง
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ

ป.๒

๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือ



วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก

การฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อ

เชน

นําไปใชในชีวิตประจําวัน

- นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น



บทรองเลนที่มีคุณคา
- บทรองเลนในทองถิ่น
- บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย

๓. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และ



บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา

บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ

- บทอาขยานตามที่กําหนด

สนใจ

- บทรอยกรองตามความสนใจ

๓๔
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓

๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอานวรรณกรรม
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒. รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็ก
เพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อาน

ป.๔

๔. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ
สนใจ
๑. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือ
นิทานคติธรรม
๒. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อ
นําไปใชในชีวิตจริง

๓. รองเพลงพื้นบาน
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

ป.๕

๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม
ที่อาน
๒. ระบุความรูและขอคิดจากการอาน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นําไปใชในชีวิตจริง
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบาน
- นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น
- เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาคําทาย
- บทรอยกรอง
- เพลงพื้นบาน
- เพลงกลอมเด็ก
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบาน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ
 เพลงพื้นบาน
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบาน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ




บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ

๓๕
ชั้น

ป.๖

ม.๑

ตัวชี้วัด
๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี
หรือวรรณกรรมที่อาน
๒. เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเอง
และนิทานพื้นบานของทองถิ่นอื่น
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อานและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อาน

๒. วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อาน
๔. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน
เพื่อประยุกตใชในชีวิตจริง
๕. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

ม.๒

๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อานในระดับที่ยากขึ้น

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและทองถิ่นอื่น
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิตคําสอน
- เหตุการณประวัติศาสตร
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง
- วรรณกรรมทองถิ่น
 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม


บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิต คําสอน
- เหตุการณประวัติศาสตร
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง


๓๖
ชั้น

ม.๓

ตัวชี้วัด
๒. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น
ที่อาน พรอมยกเหตุผลประกอบ
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อาน
๔. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน
ไปประยุกตใชในชีวิตจริง
๕. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและ
บทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ
สนใจ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

๒. วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน
๓. สรุปความรูและขอคิดจากการอาน
เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
๔. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน
ตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มี
คุณคาตามความสนใจและนําไปใช
อางอิง
ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ
เบื้องตน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การวิเคราะหคุณคาและขอคิดจากวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น

บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่น
เกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิตคําสอน
- เหตุการณในประวัติศาสตร
- บันเทิงคดี
 การวิเคราะหวิถีไทย และคุณคาจากวรรณคดี
และวรรณกรรม






บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
หลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องตน
- จุดมุงหมายการแตงวรรณคดีและวรรณกรรม
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดี
และวรรณกรรม
- การวิเคราะหและการวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรม

๓๗
ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต
๓. วิเคราะหและประเมินคุณคาดาน
วรรณศิลปของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
๔. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง
๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและ
อธิบายภูมิปญญาทางภาษา
๖. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยาน
ตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มี
คุณคาตามความสนใจและนําไปใช
อางอิง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การวิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณประวัติศาสตร
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต
การวิเคราะหและประเมินคุณคาวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- ดานวรรณศิลป
- ดานสังคมและวัฒนธรรม
 การสังเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม


วรรณกรรมพื้นบานที่แสดงถึง
- ภาษากับวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
 บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามที่กําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ


๓๘

อภิธานศัพท
กระบวนการเขียน
กระบวนการเขียนเปนการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรูในการเขียน กระบวนการเขียน
มี ๕ ขั้น ดังนี้
๑. การเตรี ย มการเขี ย น เป น ขั้ น เตรี ย มพร อ มที่ จ ะเขี ย นโดยเลื อ กหั ว ข อ เรื่ อ งที่ จ ะเขี ย น
บนพื้นฐานของประสบการณ กําหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใชวิธีการ
อานหนังสือ สนทนา จัดหมวดหมูความคิด โดยเขียนเปนแผนภาพความคิด จดบันทึก ความคิดที่จะ
เขียนเปนรูปหัวขอเรื่องใหญ หัวขอยอย และรายละเอียดคราวๆ
๒. การยกรา งขอ เขี ยน เมื่ อเตรีย มหัว ข อ เรื่ อ งและความคิ ดรู ป แบบการเขี ย นแล ว ให นํ า
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่กําหนดเปนการยกรางขอเขียน โดยคํานึงถึงวาจะเขียนใหใครอาน จะใช
ภาษาอยางไรใหเหมาะสมกับเรื่ องและเหมาะกับผูอื่น จะเริ่ มตน เขี ยนอยางไร มีหัวขอเรื่องอยางไร
ลําดับความคิดอยางไร เชื่อมโยงความคิดอยางไร
๓. การปรับปรุงขอเขีย น เมื่อเขีย นยกรางแลว อานทบทวนเรื่องที่เขี ยน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพิ่มเติมความคิดใหสมบูรณ แกไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปใหเพื่อนหรือผูอื่นอาน นําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกครั้ง
๔. การบรรณาธิการกิจ นําขอเขียนที่ปรับปรุงแลวมาตรวจทานคําผิด แกไขใหถูกตอง แลว
อานตรวจทานแกไขขอเขียนอีกครั้ง แกไขขอผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเวนวรรคตอน
๕. การเขียนใหส มบูรณ นํา เรื่ องที่แก ไขปรับปรุงแลวมาเขียนเรื่ องใหส มบูรณ จัดพิม พ
วาดรูปประกอบ เขียนใหสมบูรณดวยลายมือที่สวยงามเปนระเบียบ เมื่อพิมพหรือเขียนแลวตรวจทาน
อีกครั้งใหสมบูรณกอนจัดทํารูปเลม
กระบวนการคิด
การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนกระบวนการคิด คนที่จะคิดไดดีตองเปนผูฟง ผูพูด
ผูอาน และผูเขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดไดดีจะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานในการคิด บุคคลจะมี
ความสามารถในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา จะตอ งมี
ความรูแ ละประสบการณพื้ นฐานที่ นํา มาช ว ยในการคิ ด ทั้ ง สิ้ น การสอนใหคิ ดควรให ผู เ รีย นรู จั ก
คัดเลือกขอมูล ถายทอด รวบรวม และจําขอมูลตางๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบ ริโภคขอมูล ขาวสาร
และสามารถแปลความขอมูลขาวสาร และสามารถนํามาใชอางอิง การเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขีย น
ที่ดี จะตองสอนให เปนผูบริโภคขอมูล ขาวสารที่ดีและเปน นัก คิดที่ดีดวย กระบวนการสอนภาษาจึ ง
ตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรู ขอมูล ขาวสารและมี ทักษะการคิด นําขอมูล ขาวสารที่ไดจากการฟงและ
การอ านนํามาสูการฝ กทัก ษะการคิ ด นําการฟง การพูด การอ าน และการเขี ยน มาสอนในรูป แบบ

๓๙
บูรณาการทักษะ ตัวอยาง เชน การเขียนเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห การแยกแยะ การสังเคราะห
การประเมิ นค า การสรางสรรค ผูเขียนจะนํา ความรูและประสบการณสู ก ารคิดและแสดงออกตาม
ความคิดของตนเสมอ ตองเปนผูอานและผูฟ งเพื่อรับรู ขา วสารที่จะนํ ามาวิ เคราะหและสามารถแสดง
ทรรศนะได
กระบวนการอาน
การอานเปน กระบวนการซึ่ง ผูอา นสรา งความหมายหรือพัฒ นา การตีค วามระหวางการอา น
ผูอา นจะตอ งรูหั วขอเรื่อ ง รูจุ ดประสงคข องการอ าน มีความรูทางภาษาที่ ใกล เคี ย งกับ ภาษาที่ใ ชใ น
หนัง สือที่อา น โดยใช ประสบการณเดิ มเปนประสบการณทํ าความเขา ใจกับ เรื่องที่อา น กระบวนการ
อานมีดังนี้
๑. การเตรียมการอา น ผูอานจะตอ งอานชื่ อเรื่ อง หัวข อย อยจากสารบั ญเรื่ อง อา นคํ า นํา
ให ทราบจุดมุง หมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงคของการอา นจะอา นเพื่อความเพลิดเพลินหรือ อา น
เพื่อ หาความรู วางแผนการอา นโดยอ านหนั งสื อตอนใดตอนหนึ่ง วาความยากงา ยอยา งไร หนั งสื อมี
ความยากมากนอยเพีย งใด รูปแบบของหนังสือ เปนอย างไร เหมาะกับ ผูอานประเภทใด เดาความว า
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สําหรับจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่สําคัญขณะอาน
๒. การอาน ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลมหรือเฉพาะตอนที่ตองการอาน ขณะอานผูอาน
จะใชความรูจากการอานคํา ความหมายของคํามาใชในการอาน รวมทั้งการรูจักแบงวรรคตอนดวย
การอานเร็ วจะมีส วนชวยให ผูอา นเขาใจเรื่อ งได ดีกว าผูอ านชา ซึ่งจะสะกดคํา อา นหรืออ านย อนไป
ยอนมา ผูอานจะใชบริบทหรือคําแวดลอมชวยในการตีความหมายของคําเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน
๓. การแสดงความคิดเห็น ผูอา นจะจดบันทึกขอความที่มีความสําคัญ หรือ เขี ยนแสดง
ความคิ ด เห็ น ตี ค วามข อความที่ อา น อ า นซ้ํ า ในตอนที่ ไ ม เ ข า ใจเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจให ถู ก ต อ ง
ขยายความคิดจากการอาน จับคูกับเพื่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งขอสังเกตจากเรื่องที่อาน
ถาเปนการอานบทกลอนจะตองอานทํานองเสนาะดังๆ เพื่อฟงเสียงการอานและเกิดจินตนาการ
๔. การอานสํารวจ ผูอานจะอานซ้ําโดยเลือกอานตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคําและภาษา
ที่ ใ ช สํ ารวจโครงเรื่ อ งของหนั ง สื อเปรีย บเที ย บหนัง สื อที่ อ า นกั บ หนัง สื อ ที่ เ คยอ า น สํ า รวจและ
เชื่อมโยงเหตุการณในเรื่องและการลําดับเรื่อง และสํารวจคําสําคัญที่ใชในหนังสือ
๕. การขยายความคิด ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอาน บันทึกขอคิดเห็น คุณคาของ
เรื่ อง เชื่อมโยงเรื่อ งราวในเรื่อ งกั บ ชีวิตจริง ความรูสึ กจากการอา น จัด ทํา โครงงานหลั ก การอ า น
เชน วาดภาพ เขีย นบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ าน อา นเรื่อ งอื่นๆ ที่ ผูเขีย นคนเดียวกั นแตง
อานเรื่องเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่อาน เพื่อใหไดความรูที่ชัดเจนและกวางขวางขึ้น

๔๐
การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรู ประสบการณ และจินตนาการในการเขียน
เช น การเขียนเรี ยงความ นิทาน เรื่ องสั้น นวนิย าย และบทร อยกรอง การเขี ยนเชิงสรา งสรรค
ผู เ ขีย นจะต อ งมีค วามคิด ดี มีจิ น ตนาการดี มีค ลัง คํา อยา งหลากหลาย สามารถนํา คํา มาใช
ในการเขียน ตองใชเทคนิคการเขียน และใชถอยคําอยางสละสลวย
การดู
การดู เปนการรั บสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรั บ รูส าร ตีค วาม
แปลความ วิเคราะห และประเมินคุณคาสารจากสื่อ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดูละคร
การดูภ าพยนตร การดูห นังสือการตูน (แม ไมมีเสียงแตมีถอยคําอา นแทนเสียงพูด) ผูดูจะตองรับรูสาร
จากการดูและนํามาวิเคราะห ตีค วาม และประเมิ นคุ ณค า ของสารที่ เป นเนื้อเรื่องโดยใช หลั ก การ
พิ จารณาวรรณคดี หรือการวิ เคราะหวรรณคดี เบื้ อ งตน เช น แนวคิ ดของเรื่อ ง ฉากที่ ป ระกอบเรื่อ ง
สมเหตุสมผล กิริยาทาทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง
แสง สี เสียง ที่ใชประกอบการแสดงใหอารมณแกผูดูสมจริงและสอดคลองกับยุคสมัยของเหตุการณ
ที่จําลองสูบทละคร คุณคาทางจริยธรรม คุณธรรม และคุ ณคาทางสังคมที่มี อิทธิพ ลต อผูดู หรือผูชม
ถา เปนการดูขาวและเหตุการณ หรือการอภิปราย การใช ความรูหรือเรื่องที่เปนสารคดี การโฆษณา
ทางสื่ อ จะตอ งพิ จารณาเนื้ อหาสาระว า สมควรเชื่ อ ถื อ ได หรื อไม เป นการโฆษณาชวนเชื่ อ หรื อไม
ความคิดสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูมาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน ดูขาวทางโทรทัศน
จะเปนประโยชนไดรับความสนุกสนาน ตองดูและวิเคราะห ประเมินคา สามารถแสดงทรรศนะของตน
ไดอยางมีเหตุผล
การตีความ
การตี ค วามเป น การใช ค วามรู แ ละประสบการณ ข องผู อ า นและการใช บ ริ บ ท ได แ ก คํ า ที่
แวดลอมขอความ ทําความเขาใจขอความหรือกําหนดความหมายของคําใหถูกตอง
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหความหมายว า การตี ความหมาย ชี้ หรื อ
กําหนดความหมาย ใหความหมายหรืออธิบาย ใชหรือปรับใหเขาใจเจตนา และความมุงหมายเพื่อความ
ถูกตอง
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คําคําหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอยางหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง
เขี ย นอี ก อย า งหนึ่ ง คํ า ว า ประเทศ แต เ ดิ ม เขี ย น ประเทษ คํ า ว า ป ก ษ ใ ต แต เ ดิ ม เขี ย น ป ก ใต
ในปจจุบันเขียน ปกษใต คําวา ลุมลึก แตกอนเขียน ลุมฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความหมาย
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และการเขียน บางครั้งคําบางคํา เชน คําวา หลอน เปนคําสรรพนามแสดงถึงคําพูด สรรพนามบุรุษที่ ๓
ที่เปนคําสุภาพ แตเดี๋ยวนี้คําวา หลอน มีความหมายในเชิงดูแคลน เปนตน
การสรางสรรค
การสรางสรรค คือ การรูจักเลือกความรู ประสบการณที่ มีอยูเดิมมาเปนพื้นฐานในการสราง
ความรู ความคิด ใหม หรือ สิ่ ง แปลกใหม ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว า เดิ ม บุ ค คลที่ จ ะมี
ความสามารถในการสรางสรรคจ ะตองเปนบุคคลที่มีความคิดอิสระอยูเสมอ มีค วามเชื่อมั่ นในตนเอง
มองโลกในแงดี คิดไตรตรอง ไมตัดสินใจสิ่งใดงา ยๆ การสรางสรรคของมนุษยจะเกี่ยวเนื่องกันกับ
ความคิด การพูด การเขีย น และการกระทํา เชิ งสรา งสรรค ซึ่ งจะต องมีการคิ ดเชิง สรา งสรรคเ ปน
พื้นฐาน
ความคิดเชิงสรา งสรรค เปนความคิ ดที่ พั ฒนามาจากความรูและประสบการณ เดิม ซึ่ งเป น
ปจจัยพื้นฐานของการพูด การเขียน และการกระทําเชิงสรางสรรค
การพูดและการเขียนเชิ งสรางสรรคเ ปนการแสดงออกทางภาษาที่ใ ชภาษาขัดเกลาใหไพเราะ
งดงาม เหมาะสม ถูกตองตามเนื้อหาที่พูดและเขียน
การกระทําเชิงสรางสรรคเปนการกระทําที่ไมซ้ําแบบเดิมและคิดคนใหมแปลกไปจากเดิม และ
เปนประโยชนที่สูงขึ้น
ขอมูลสารสนเทศ
ข อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง เรื่ อ งราว ข อ เท็ จ จริ ง ข อ มู ล หรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถ
สื่อความหมายดวยการพูดบอกเลา บันทึกเปนเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถาย
บันทึกดวยเสียงและภาพ บันทึกดวยเครื่อ งคอมพิวเตอร เปนการเก็บเรื่ องราวตา งๆ บันทึกไวเป น
หลักฐานดวยวิธีตางๆ
ความหมายของคํา
คําที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความหมายแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. ความหมายโดยตรง เปนความหมายที่ใชพูดจากันตรงตามความหมาย คําหนึ่งๆ นั้น อาจมี
ความหมายไดห ลายความหมาย เช น คําว า กา อาจมีค วามหมายถึง ภาชนะใสน้ํา หรือ อาจหมายถึง
นกชนิดหนึ่ง ตัวสีดํา รอง กา กา เปนความหมายโดยตรง
๒. ความหมายแฝง คําอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรง มัก เปนความหมาย
เกี่ ย วกั บ ความรู สึ ก เช น คํ า ว า ขี้ เ หนี ย ว กั บ ประหยั ด หมายถึ ง ไม ใ ช จ า ยอย า งสุ รุ ย สุ ร า ย เป น
ความหมายตรง แตความรูสึกตางกัน ประหยัดเปนสิ่งดี แตขี้เหนียวเปนสิ่งไมดี
๓. ความหมายในบริบท คําบางคํามีความหมายตรง เมื่อรวมกับคําอื่นจะมีความหมายเพิ่มเติม
กวางขึ้น หรือ แคบลงได เช น คําวา ดี เด็ก ดี หมายถึ ง วา นอนสอนงา ย เสี ยงดี หมายถึ ง ไพเราะ

๔๒
ดิ น สอดี หมายถึ ง เขี ย นได ดี สุ ข ภาพดี หมายถึ ง ไม มี โ รค ความหมายบริ บ ทเป น ความหมาย
เชนเดียวกับความหมายแฝง
คุณคาของงานประพันธ
เมื่อผูอานอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลว จะตองประเมินงานประพั นธ ให เห็นคุณ คา ของ
งานประพันธ ทําใหผูอานอานอยา งสนุก และไดรับประโยชนจาการอานงานประพันธ คุณคาของ
งานประพันธแบงไดเปน ๒ ประการ คือ
๑. คุณคาดานวรรณศิลป ถาอานบทรอยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแตง การเลือกเฟนถอยคํา
มาใช ได ไพเราะ มีค วามคิด สรา งสรรค และให ความสะเทื อนอารมณ ถา เปน บทรอ ยแก วประเภท
สารคดี รูป แบบการเขียนจะเหมาะสมกับ เนื้ อเรื่อ ง วิธีก ารนํ าเสนอนาสนใจ เนื้อหามีค วามถูกต อง
ใช ภาษาสละสลวยชั ดเจน การนําเสนอมี ความคิ ดสรางสรรค ถา เป นรอยแก วประเภทบั นเทิ ง คดี
องค ป ระกอบของเรื่ อ งไม ว า เรื่ อ งสั้ น นวนิ ย าย นิ ท าน จะมี แ ก น เรื่ อ ง โครงเรื่ อ ง
ตัว ละครมี ความสัมพันธกัน กลวิธี ก ารแตง แปลกใหม นา สนใจ ปมขั ดแย ง ในการแตง สรา ง
ความสะเทื อนอารมณ การใชถ อยคําสรา งภาพได ชัดเจน คํา พูด ในเรื่อ งเหมาะสมกับบุ คลิ กของ
ตัวละครมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับชีวิตและสังคม
๒. คุ ณ ค า ด า นสั ง คม เป น คุ ณ ค า ทางด า นวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะ
ชี วิตความเป น อยู ของมนุษ ย และคุณค า ทางจริย ธรรม คุ ณค า ดา นสั ง คม เป นคุ ณค า ที่ ผู อา นจะ
เขาใจชีวิตทั้งในโลกทัศนและชีวทัศน เขาใจการดําเนินชีวิตและเขาใจเพื่อนมนุษยดีขึ้น เนื้อหายอม
เกี่ยวของกั บการช วยจรรโลงใจแกผูอาน ช วยพัฒนาสัง คม ชว ยอนุรักษ สิ่ง มีคุ ณค าของชาติบานเมือง
และสนับสนุนคานิยมอันดีงาม
โครงงาน
โครงงานเปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา ลงมือปฏิบัติจริง
ในลักษณะของการสํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษ ฐคิดคน ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะห
ทดสอบเพื่อแกปญหาของใจ ผูเรี ยนจะนําความรูจ ากชั้นเรีย นมาบูรณาการในการแกปญหา คนหา
คําตอบ เปนกระบวนการคนพบนําไปสูการเรีย นรู ผูเรียนจะเกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะ
การจัดการ ผูสอนจะเขาใจผูเรียน เห็นรูปแบบการเรีย นรู การคิด วิธีก ารทํางานของผูเรียน จากการ
สังเกตการทํางานของผูเรียน
การเรียนแบบโครงงานเปนการเรียนแบบศึกษาคนควาวิธีการหนึ่ง แตเปนการศึกษาคนควาที่
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีเหตุผล สรุป
เรื่องราวอยางมี กฎเกณฑ ทํา งานอย างมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไม ใชก ารศึกษาค นควาจัดทํา
รายงานเพียงอยางเดียว ตองมีการวิเคราะหขอมูลและมีการสรุปผล

๔๓
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสาร ไดแก ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือของ
การสงสารและการรับสาร การสงสาร ไดแก การสงความรู ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกดวยการพูด
และการเขีย น ส วนการรับสาร ไดแก การรับความรู ความเชื่อ ความคิด ดวยการอา นและการฟ ง
การฝ กทักษะการสื่อสารจึ งเปนการฝ กทักษะการพูด การฟ ง การอ าน และการเขีย น ใหสามารถ
รับสารและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาที่สํ าคัญ มีคุ ณสมบั ติพอสรุปได คือ ประการ
ที่ห นึ่ง ทุก ภาษาจะประกอบดวยเสี ยงและความหมาย โดยมี ระเบียบแบบแผนหรื อกฎเกณฑ ในการใช
อยางเปนระบบ ประการที่สอง ภาษามี พลังในการงอกงามมิ รูสิ้นสุ ด หมายถึง มนุษ ยสามารถใชภ าษา
สื่อความหมายไดโดยไมสิ้นสุด ประการที่สาม ภาษาเปนเรื่องของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติ
ร ว มกั น และมี ก ารรั บ รู สั ญ ลั ก ษณ ห รื อ สมมติ ร ว มกั น เพื่ อ สร า งความเข า ใจตรงกั น ประการที่ สี่
ภาษาสามารถใชภ าษาพูดในการติดตอสื่อสาร ไมจํา กัดเพศของผูสงสาร ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ
สามารถผลัดกั นในการสงสารและรับ สารได ประการที่ หา ภาษาพูดย อมใชไ ดทั้งในปจจุ บั น อดี ต
และอนาคต ไม จํา กัดเวลาและสถานที่ ประการที่ หก ภาษาเปนเครื่อ งมือการถ ายทอดวัฒนธรรม
และวิชาความรูนานาประการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสรางสรรคสิ่งใหม
แนวคิดในวรรณกรรม
แนวคิด ในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป นความคิ ดสํ า คั ญในการผู ก เรื่องให
ดําเนินเรื่องไปตามแนวคิด หรือเปนความคิดที่ สอดแทรกในเรื่องใหญ แนวคิ ดยอมเกี่ยวของกั บมนุษย
และสั ง คม เป น สารที่ ผู เ ขี ย นส ง ให ผู อ า น เช น ความดี ย อ มชนะความชั่ ว ทํ า ดี ไ ด ดี ทํ า ชั่ ว ได ชั่ ว
ความยุติธ รรมทํ าใหโลกสั นติสุข คนเราพนความตายไปไม ได เป นตน ฉะนั้นแนวคิดเปนสารที่
ผูเขียนตองการสงใหผูอื่นทราบ เชน ความดี ความยุติธรรม ความรัก เปนตน
บริบท
บริบ ทเปนคําที่แวดลอมขอความที่อา น ผูอา นจะใชความรูสึกและประสบการณ มากําหนด
ความหมายหรือความเข าใจ โดยนําคํา แวดลอมมาชวยประกอบความรูแ ละประสบการณ เพื่ อทํ า
ความเขาใจหรือความหมายของคํา

๔๔
พลังของภาษา
ภาษาเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงสามารถเรียนรูภาษาเพื่อการดํารงชีวิต
เป น เครื่ อ งมื อ ของการสื่ อ สารและสามารถพั ฒ นาภาษาของตนได ภาษาช ว ยให ค นรู จั ก คิ ด และ
แสดงออกของความคิดดว ยการพูด การเขีย น และการกระทํา ซึ่ง เป นผลจากการคิด ถ าไมมี ภาษา
คนจะคิดไมได ถาคนมีภาษานอย มีคําศัพทนอย ความคิดของคนก็จะแคบไมกวางไกล คนที่ใชภาษา
ไดดีจะมี ความคิดดีดว ย คนจะใช ความคิ ดและแสดงออกทางความคิ ดเป นภาษา ซึ่ ง ส ง ผลไปสู
การกระทํา ผลของการกระทําสงผลไปสูความคิด ซึ่งเปนพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญตอ
มนุษ ย ช วยใหม นุษ ย พั ฒนาความคิด ช วยดํา รงสั ง คมใหม นุษ ย อยู รวมกั นในสั ง คมอย า งสงบสุ ข
มีไมตรีตอกัน ชวยเหลือกันดวยการใชภาษาติดตอสื่อสารกัน ชวยใหคนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของ
สังคม ภาษาชวยใหมนุษยเกิดการพัฒนา ใชภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโตแยง
เพื่อนําไปสูผลสรุป มนุษยใชภาษาในการเรียนรู จดบันทึกความรู แสวงหาความรู และชวยจรรโลงใจ
ดวยการอานบทกลอน รองเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพยอมประกอบดวยเสียงและ
ความหมาย การใชภาษาใชถอยคําทําให เกิดความรูสึกตอผูรับสาร ใหเกิดความจงเกลียดจงชั งหรือเกิด
ความชื่นชอบ ความรักยอมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ที่นําไปสูผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ
ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นเปนภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใชในทองถิ่น ซึ่งเปนภาษาดั้งเดิมของชาวพื้นบานที่ใ ช
พูดจากัน ในหมูเหลา ของตน บางครั้งจะใช คําที่ มีความหมายตางกัน ไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคํ าที่ ใช
พูดจากันเปนคําเดี ยว ความหมายตา งกันแลวยั งใช สําเนียงที่ตา งกัน จึงมีคํ ากล าวที่ วา “สํา เนี ย ง
บอกภาษา” สําเนี ยงจะบอกวา เปนภาษาอะไร และผู พูดเปนคนถิ่นใด อย างไรก็ตามภาษาถิ่ นใน
ประเทศไทยไมว าจะเปน ภาษาถิ่น เหนือ ถิ่น อีส าน ถิ่ นใต สามารถสื่อสารเข าใจกั นได เพี ยงแต
สําเนียงแตกตางกันไปเทานั้น
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางที เ รีย กวา ภาษาไทยกลางหรือ ภาษาราชการ เป นภาษาที่ ใ ช
สื่อสารกันทั่วประเทศและเปนภาษาที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อให คนไทยสามารถใช ภาษาราชการ
ในการติดตอสื่อสารสรางความเปนชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็ คือภาษาที่ใ ชกั นในเมื องหลวง ที่ ใช
ติดตอกันทั้งประเทศ มีคําและสําเนียงภาษาที่เปนมาตรฐาน ตองพูดให ชัดถอยชั ดคําไดตามมาตรฐาน
ของภาษาไทย ภาษากลางหรื อ ภาษาไทยมาตรฐานมี ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งความเป น ป ก แผ น
วรรณคดีมี การถายทอดกั นมาเปนวรรณคดีประจํา ชาติจะใช ภาษาที่เปนภาษาไทยมาตรฐานในการ
สรางสรรคงานประพันธ ทําใหวรรณคดีเปนเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได

๔๕
ภาษาพูดกับภาษาเขียน
ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชพูดจากัน ไมเปนแบบแผนภาษา ไมพิถีพิถันในการใชแตใชสื่อสารกัน
ไดดี สรางความรูสึก ที่เปนกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูง ในครอบครัว และติดตอสื่อสารกันอยางไมเปน
ทางการ การใชภาษาพูดจะใช ภาษาที่เปนกั นเองและสุภาพ ขณะเดียวกัน ก็คํา นึงวาพู ดกั บบุค คลที่มี
ฐานะตางกัน การใชถอยคําก็ ตางกันไปดวย ไมคํ านึงถึงหลักภาษาหรือระเบีย บแบบแผนการใชภาษา
มากนัก
สวนภาษาเขียนเปนภาษาที่ใชเครงครัดตอการใชถอยคํา และคํานึงถึงหลักภาษา เพื่อใชในการ
สื่อสารใหถูกตองและใชในการเขียนมากกวาพูด ตองใชถอยคําที่สุภาพ เขียนใหเปนประโยค เลือกใช
ถอยคําที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสาร เปนภาษาที่ใชในพิธีการตางๆ เชน การกลาวรายงาน
กลาวปราศรัย กลาวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใชคําที่ ไมจํ าเปนหรือ
คําฟุมเฟอย หรือการเลนคําจนกลายเปนการพูดหรือเขียนเลนๆ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิ ปญ ญาทองถิ่น (Local Wisdom) บางครั้ง เรี ยกว า ภู มิปญ ญาชาวบาน เป นกระบวนทั ศน
(Paradigm) ของคนในทองถิ่นที่มีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่ อความอยูรอด
แตคนในทองถิ่นจะสรางความรูจากประสบการณและจากการปฏิบัติ เปนความรู ความคิด ที่นํามาใช
ในท อ งถิ่ น ของตนเพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ที่ เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ผู รู จึ ง กลายเป น
ปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับภาษา ยารักษาโรคและการดําเนินชีวิตในหมูบานอยางสงบสุข
ภูมิปญญาทางภาษา
ภูมิปญญาทางภาษาเปนความรูทางภาษา วรรณกรรมทองถิ่น บทเพลง สุภาษิต คําพังเพย
ในแตละทองถิ่น ที่ไดใชภาษาในการสรางสรรคผลงานตางๆ เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคม
ที่ตางกัน โดยนําภูมิปญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต างๆ การบั นเทิงหรือ การละเล น
มีการแตงเปนคําประพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งนิท าน นิทานปรัมปรา ตํา นาน บทเพลง บทรองเลน
บทเห กลอม บทสวดตา งๆ บททํา ขวัญ เพื่อประโยชน ทางสั งคมและเปน สวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจําถิ่น
ระดับภาษา
ภาษาเปนวัฒนธรรมที่ค นในสั งคมจะต องใช ภาษาให ถูก ตองกั บสถานการณและโอกาสที่ ใช
ภาษา บุคคลและประชุมชน การใชภาษาจึง แบงออกเปนระดับ ของการใชภาษาไดหลายรูป แบบ
ตําราแตละเลมจะแบงระดับภาษาแตกตางกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ

๔๖
การแบงระดับภาษาประมวลไดดังนี้
๑. การแบงระดับภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๑.๑ ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาที่เปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการประชุม ในการ
กลาวสุนทรพจน เปนตน
๑.๒ ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาที่ไมเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการสนทนา
การใชภาษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุนเคย การใชภาษาในการเลาเรื่องหรือประสบการณ เปนตน
๒. การแบงระดับภาษาที่เปนพิธีการกับระดับภาษาที่ไมเปนพิธีการ การแบงภาษาแบบนี้เป น
การแบงภาษาตามความสัมพันธระหวางบุคคลเปนระดับ ดังนี้
๒.๑ ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาแบบแผน
๒.๒ ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เปนภาษากึ่งแบบแผน
๒.๓ ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ 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 การใช ความรู ความคิ ด ทํา ความเข าใจเรื่อ งใดเรื่องหนึ่งอยา งมี เหตุผ ล
การมีวิจารณญาณตองอาศัยประสบการณในการพิจารณาตัดสินสารดวยความรอบคอบ และอยางชาญฉลาด
เปนเหตุเปนผล

๔๗

คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายวินัย รอดจาย
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
นางเบญจลักษณ น้ําฟา
นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานยกราง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ศาสตราจารยกิตติคุณสุจริต เพียรชอบ
นางสุชาดา วัยวุฒิ
นางพจมาน พงษไพบูลย
นางสาวรัตนทิพย เอื้อชัยสิทธิ์
นางวนิดา เพ็ชรปญญา
นางสาวสุรัตน ชวงสูงเนิน
นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นางสิรี พึ่งจิตตตน
นางสมศิริ โพธิ์พุม
นายวิศิษฐ มีศรี
นางสาวภิญญากร ผาพันธ
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
นางดรุณี จําปาทอง
นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ
นางบุษบา ประภาสพงศ
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑
โรงเรียนทุงมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนศึกษานารี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
โรงเรียนสารวิทยา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ

๔๘

๑๙. นางมัทนา มรรคผล

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๒๐. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นางปราณี ปราบริปู
นางวนิดา เพ็ชรปญญา
นางสาวสุรัตน ชวงสูงเนิน
นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นางสมศิริ โพธิ์พุม
นางภาวนี ธํารงเลิศฤทธิ์
นางสาวรุงนภา นุตราวงศ
นางดรุณี จําปาทอง
นางสาวพรนิภา ศิลปประคอง
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นางมัทนา มรรคผล
นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ฝายเลขานุการโครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาวรุงนภา นุตราวงศ
นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ
นางดรุณี จําปาทอง
นางสาวพรนิภา ศิลปประคอง
นางเสาวภา ศักดา
นางสาวกอบกุล สุกขะ
นางสุขเกษม เทพสิทธิ์
นายวีระเดช เชื้อนาม
วาที่ ร.ต. สุราษฏร ทองเจริญ

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หัวหนาโครงการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๔๙
๑๐. นางสาวประภาพรรณ แมนสมุทร
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
๑๑. นายอนุจินต ลาภธนาภรณ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะทํางาน
คณะผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑. นางปราณี ปราบริปู
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางดรุณี จําปาทอง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางมัทนา มรรคผล
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๖. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

