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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทาไมต้องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุร ะ การงาน และดารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิป ไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้
ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
 การอ่าน การอ่านออกเสียงคา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คาประพันธ์ชนิดต่างๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคาและรูปแบบต่างๆ
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดลาดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย
 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทาความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก
เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่ อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใ จ
ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่ อสาร เขียนเรียงความ ย่ อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพู ดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้ า ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ างเห็ น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่อ งแคล่ว เข้ า ใจความหมายของค าและข้ อความที่อ่ าน ตั้ งค าถามเชิงเหตุ ผล ล าดั บเหตุก ารณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคาสั่ง คาอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้
เข้าใจความหมายของข้อมูล จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่าเสมอ และ
มีมารยาทในการอ่าน
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจาวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน
 เล่ารายละเอียดและบอกสาระสาคัญ ตั้งคาถาม ตอบคาถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนา หรือพูดเชิญชวนให้
ผู้อื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
 สะกดคาและเข้าใจความหมายของคา ความแตกต่างของคาและพยางค์ หน้าที่ของคา
ในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคา แต่งประโยคง่ายๆ แต่ง
คาคล้องจอง แต่งคาขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
 เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิ ดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน แสดงความคิ ดเห็น จากวรรณคดีที่อ่าน รู้จัก เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท้ องถิ่น ร้องบทร้องเล่ นสาหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจาบทอาขยานและบทร้อยกรอง
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว และบทร้ อ ยกรองเป็ น ท านองเสนาะได้ ถู ก ต้ อ ง อธิ บ าย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคา ประโยค ข้อความ สานวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน
เข้าใจคาแนะนา คาอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสาคัญ
ของเรื่องที่ อ่า นและนาความรู้ค วามคิ ดจากเรื่ องที่ อ่านไปตั ดสิน ใจแก้ ปัญหาในการดาเนินชี วิตได้
มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคา แต่งประโยค
และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการ
ต่างๆ เขีย นแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมี
มารยาทในการเขียน
 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู
ตั้งคาถาม ตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณา

อย่า งมีเหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก
การฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
 สะกดค าและเข้ า ใจความหมายของค า ส านวน ค าพั ง เพยและสุ ภาษิ ต รู้แ ละเข้า ใจ
ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค ชนิดของประโยค และคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้
ค าราชาศั พ ท์ และค าสุ ภ าพได้ อ ย่ า งเหมาะสม แต่ งประโยค แต่ ง บทร้ อ ยกรองประเภทกลอนสี่
กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑
 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพื้นบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้าน
ของท้องถิ่น นาข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจาบทอาขยานตามที่
กาหนดได้
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสาคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก
สิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่อง
ที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรือ่ งที่อ่าน
 เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษา
เขียนคาขวัญ คาคม คาอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
และประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน
 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นาข้อคิดไป
ประยุ กต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ าอย่างเป็นระบบ
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
 เข้าใจและใช้คาราชาศัพท์ คาบาลีสันสกฤต คาภาษาต่างประเทศอื่นๆ คาทับศัพท์ และ
ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม
ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ
 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสาคัญ วิถีชีวิตไทย และ
คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ จากวรรณคดี ว รรณกรรมและบทอาขยาน พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ความรู้ ข้ อ คิ ด เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว และบทร้ อ ยกรองเป็ น ท านองเสนาะได้ ถู ก ต้ อ ง และเข้ า ใจ
ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียน
กรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า
และนาความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ
นาความรูค้ วามคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน
 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจาก
สื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ
เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่น
และนามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
 ตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่
ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมิน
สิ่งที่ฟังและดูแล้วนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
 เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้คาและกลุ่มคา
สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคาประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษา
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คาราชาศัพท์และคาสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างคา
ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และ
เข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวิ ถี ไ ทย ประเมิ น คุ ณ ค่ า ด้ า นวรรณศิ ล ป์ และน าข้ อ คิ ด จากวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคา และข้อความ
ที่อ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา
คาคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย
คาพื้นฐาน คือ คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คา รวมทั้งคาที่ใช้เรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
๓. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
- นิทาน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
- เรื่องสั้นๆ
- บทร้องเล่นและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ
 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
อ่าน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย
 การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
หรือสัญลักษณ์สาคัญที่มักพบเห็นใน
ประกอบด้วย
ชีวิตประจาวัน
- เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดง
อันตราย
๘. มีมารยาท ในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน เช่น
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
- ไม่ทาลายหนังสือ
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
 การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคา
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ
คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด
ได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน

๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
๔. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา

๘. มีมารยาทในการอ่าน

ป.๓

๑. อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้นๆ
และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ที่ประกอบด้วยคาพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คา รวมทั้งคาที่ใช้เรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
- คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรง
ตามมาตรา
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาที่มีตัวการันต์
- คาที่มี รร
- คาที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- นิทาน
- เรื่องเล่าสั้น ๆ
- บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา
- การใช้สถานที่สาธารณะ
- คาแนะนาการใช้เครื่องใช้ที่จาเป็นในบ้านและ
ในโรงเรียน
 มารยาทในการอ่าน เช่น
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
- ไม่ทาลายหนังสือ
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่
ผู้อื่นกาลังอ่านอยู่
 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
คา คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรอง
ง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคาพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายความหมายของคาและ
ข้อความที่อ่าน

๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คา รวมทั้งคาที่เรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
- คาที่มีตัวการันต์
- คาที่มี รร
- คาที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
- คาพ้อง
- คาพิเศษอื่นๆ เช่น คาที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น

๔. ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุ
เหตุผลประกอบ
๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

- เรื่องเล่าสั้นๆ
- บทเพลงและบทร้อยกรอง
- บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันใน
ท้องถิ่นและชุมชน

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ
อย่างสม่าเสมอและนาเสนอเรื่องที่
อ่าน
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติ
ตามคาสั่งหรือข้อแนะนา

๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอ่าน

ป.๔

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา
- คาแนะนาต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
- ประกาศ ป้ายโฆษณา และคาขวัญ




การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

มารยาทในการอ่าน เช่น
- ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
- ไม่ทาลายหนังสือ
- ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่
ผู้อื่นกาลังอ่าน
 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
- คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น


ชั้น

ตัวชี้วัด
และสานวนจากเรื่องที่อ่าน

๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กาหนดและ
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ป.๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
- คาที่มีอักษรนา
- คาประสม
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคที่มีสานวนเป็นคาพังเพย สุภาษิต
ปริศนาคาทาย และเครื่องหมายวรรคตอน
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
อย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
และข้อความที่เป็นการบรรยาย
- คาที่มีอักษรนา
และการพรรณนา
- คาที่มีตัวการันต์
๓. อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่อง
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
ที่อ่านอย่างหลากหลาย
- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
- ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
เรื่องที่อ่าน
- วรรณคดีในบทเรียน
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
- บทความ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้
- บทโฆษณา


ชั้น

ตัวชี้วัด
ในการดาเนินชีวิต
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา
และปฏิบัติตาม เช่น
- การใช้พจนานุกรม

ป.๖

- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- การอ่านฉลากยา
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน
- ข่าวสารทางราชการ
๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
อย่างสม่าเสมอและแสดงความ
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- หนังสือที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
และข้อความที่เป็นโวหาร
- คาที่มีอักษรนา
- คาที่มีตัวการันต์
- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
- วัน เดือน ปีแบบไทย
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ
- สานวนเปรียบเทียบ
 การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ
๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดย  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
จับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- เรื่องสั้น ๆ
๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
- นิทานและเพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่อ่าน
- บทความ
๕. อธิบายการนาความรู้และความคิด
- พระบรมราโชวาท
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา
- สารคดี
ในการดาเนินชีวิต
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว
- บทโฆษณา

ชั้น

ตัวชี้วัด

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม

๗. อธิบายความหมายของข้อมูล จาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และ
อธิบายคุณค่าที่ได้รับ

ม.๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ข่าว และเหตุการณ์สาคัญ
 การอ่านเร็ว
 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา
และปฏิบัติตาม
- การใช้พจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และ
การใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและ
ท้องถิ่น
 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
๙. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย
เรื่องที่อ่าน
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา
กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
และโคลงสี่สุภาพ
๒. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
๓. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ
- เรื่องเล่าจากประสบการณ์
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
- เรื่องสั้น
๔. ระบุและอธิบายคาเปรียบเทียบ และ
- บทสนทนา
คาที่มีหลายความหมายในบริบท
- นิทานชาดก
ต่างๆ จากการอ่าน
- วรรณคดีในบทเรียน
๕. ตีความคายากในเอกสารวิชาการ โดย
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
พิจารณาจากบริบท
- บทความ
๖. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล
- สารคดี
- บันเทิงคดี
ของงานเขียนประเภทชักจูง
- เอกสารทางวิชาการที่มีคา ประโยค และ
โน้มน้าวใจ
ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณา
ความหมาย
- งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง


ชั้น

ม.๒

ม.๓

ตัวชี้วัด
๗. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งาน
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่
ยากขึ้น
๘. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
งานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๙. มีมารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

๒. จับใจความสาคัญ สรุปความ และ
อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ
ในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน
๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๕. วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง
ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจาก
บทความที่อ่าน
๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ
โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของ
งานเขียน
๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์
อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อ
นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๘. มีมารยาทในการอ่าน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ
บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน

๒. ระบุความแตกต่างของคาที่มี

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สร้างสรรค์
 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
 มารยาทในการอ่าน
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง
 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บันทึกเหตุการณ์
- บทสนทนา
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
- งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น


การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกาหนดร่วมกัน
 มารยาทในการอ่าน
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและ
บทความปกิณกะ
- บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนเสภา
กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และโคลงสี่สุภาพ




การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ความหมายโดยตรงและความหมาย
โดยนัย
๓. ระบุใจความสาคัญและรายละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบ
แนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ
และรายงาน
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง
ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
๖. ประเมินความถูกต้องของข้อมูล
ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๙. ตีความและประเมินคุณค่า และ
แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต

- วรรณคดีในบทเรียน
- ข่าวและเหตุการณ์สาคัญ
- บทความ
- บันเทิงคดี
- สารคดี
- สารคดีเชิงประวัติ
- ตานาน
- งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

การอ่านตามความสนใจ เช่น
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของ
นักเรียน
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนด
๑๐. มีมารยาทในการอ่าน
 มารยาทในการอ่าน
ม.๔-ม.๖ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ
 การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ
และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
นวนิยาย และความเรียง
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ร่าย และลิลิต
๒. ตีความ แปลความ และขยายความ
เรื่องที่อ่าน
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน
ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล
๔. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
และประเมินค่าเพื่อนาความรู้





การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น
- ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
- บทความ
- นิทาน
- เรื่องสั้น

ชั้น

ตัวชี้วัด
ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต
๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
๖. ตอบคาถามจากการอ่านประเภท
ต่างๆ ภายในเวลาที่กาหนด
๗. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และ
รายงาน
๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน
พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้
ทางอาชีพ
๙. มีมารยาทในการอ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- นวนิยาย
- วรรณกรรมพื้นบ้าน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทโฆษณา
- สารคดี
- บันเทิงคดี
- ปาฐกถา
- พระบรมราโชวาท
- เทศนา
- คาบรรยาย
- คาสอน
- บทร้อยกรองร่วมสมัย
- บทเพลง
- บทอาเศียรวาท
- คาขวัญ
 มารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ชั้น

ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ

ชั้น

ป.๒

ป.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ  การเขียนสื่อสาร
- คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- คาพื้นฐานในบทเรียน
- คาคล้องจอง
- ประโยคง่ายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เช่น
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดี ฆ่า
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์  การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ
๔. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เช่น
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดี ฆ่า
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย
๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์
ได้อย่างชัดเจน
สิ่งของ สถานที่
๓. เขียนบันทึกประจาวัน
 การเขียนบันทึกประจาวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
 การเขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคา ภาพ และ
หัวข้อที่กาหนด
๖. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน เช่น
- เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขดี ฆ่า
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล

ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถกู ต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร เช่น
- คาขวัญ
- คาแนะนา
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ไปพัฒนางานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ

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

ป.๕

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม



การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย
คาสอน
 การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา


การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
 มารยาทในการเขียน


การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
 การเขียนสื่อสาร เช่น
- คาขวัญ
- คาอวยพร
- คาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ไปพัฒนางานเขียน
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความ
เรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ
แถลงการณ์ จดหมาย คาสอน โอวาท คาปราศรัย
๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ
 การกรอกแบบรายการ


ชั้น

ป.๖

ม.๑

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถกู ต้อง
 การเขียนสื่อสาร เช่น
ชัดเจน และเหมาะสม
- คาขวัญ
- คาอวยพร
- ประกาศ
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ความคิด
๔. เขียนเรียงความ
 การเขียนเรียงความ
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน
ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ
แถลงการณ์ จดหมาย คาสอน โอวาท
คาปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คาสั่ง
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว
 การเขียนจดหมายส่วนตัว
- จดหมายขอโทษ
- จดหมายแสดงความขอบคุณ
- จดหมายแสดงความเห็นใจ
- จดหมายแสดงความยินดี
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ
 การกรอกแบบรายการ
- แบบคาร้องต่างๆ
- ใบสมัครศึกษาต่อ
- แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
๙. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคาถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย



การเขียนสื่อสาร เช่น
- การเขียนแนะนาตนเอง

ชั้น

ตัวชี้วัด

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ
สาระสาคัญและรายละเอียดสนับสนุน
๔. เขียนเรียงความ
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

ม.๒

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญๆ
- การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 การบรรยายประสบการณ์


การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องสั้น
คาสอน โอวาท คาปราศรัย สุนทรพจน์
รายงาน ระเบียบ คาสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่า
ประสบการณ์
๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจาก
จากสื่อที่ได้รับ
สื่อต่างๆ เช่น
- บทความ
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- เหตุการณ์สาคัญต่างๆ
๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย  การเขียนจดหมายส่วนตัว
กิจธุระ
- จดหมายขอความช่วยเหลือ
- จดหมายแนะนา
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายสอบถามข้อมูล
๘. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและ
 การเขียนรายงาน ได้แก่
โครงงาน
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
- การเขียนรายงานโครงงาน
๙. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียน ตัวอักษรไทย
๒. เขียนบรรยายและพรรณนา
 การเขียนบรรยายและพรรณนา
๓. เขียนเรียงความ
 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์
๔. เขียนย่อความ
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน
คาสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์
เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
นิทานชาดก


ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

ม.๓

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเขียนรายงาน
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
- การเขียนรายงานโครงงาน
๖. เขียนจดหมายกิจธุระ
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห์
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น
ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
- บทความ
- บทเพลง
- หนังสืออ่านนอกเวลา
- สารคดี
- บันเทิงคดี
๘. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
 การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ
การเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้
 การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาส
ถูกต้องตามระดับภาษา
ต่างๆ เช่น
- คาอวยพรในโอกาสต่างๆ
- คาขวัญ
- คาคม
- โฆษณา
- คติพจน์
- สุนทรพจน์
๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดย  การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ
เล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรื่องต่างๆ
๔. เขียนย่อความ
 การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน
ประวัติ ตานาน สารคดีทางวิชาการ พระราชดารัส
พระบรมราโชวาท จดหมายราชการ
๕. เขียนจดหมายกิจธุระ
 การเขียนจดหมายกิจธุระ
- จดหมายเชิญวิทยากร
- จดหมายขอความอนุเคราะห์
- จดหมายแสดงความขอบคุณ


ชั้น

ตัวชี้วัด
๖. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น
และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่างๆ
๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน
๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ
 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้
ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น
- บทโฆษณา
- บทความทางวิชาการ
 การกรอกแบบสมัครงาน

การเขียนรายงาน ได้แก่
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
- การเขียนรายงานโครงงาน
๑๐. มีมารยาทในการเขียน
 มารยาทในการเขียน
ม.๔-ม.๖ ๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้
 การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา
- อธิบาย
เรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และ
- บรรยาย
สาระสาคัญชัดเจน
- พรรณนา
- แสดงทรรศนะ
- โต้แย้ง
- โน้มน้าว
- เชิญชวน
- ประกาศ
- จดหมายกิจธุระ
- โครงการและรายงานการดาเนินโครงการ
- รายงานการประชุม
- การกรอกแบบรายการต่างๆ
๒. เขียนเรียงความ
 การเขียนเรียงความ
๓. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และ  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น
เนื้อหาหลากหลาย
- กวีนิพนธ์ และวรรณคดี
- เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ
และวรรณกรรมพื้นบ้าน
๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบ  การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น
ต่างๆ
- สารคดี
- บันเทิงคดี
๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้ว
 การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น
นามาพัฒนางานเขียนของตนเอง
- แนวคิดของผู้เขียน


ชั้น

ตัวชี้วัด

๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิง
วิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง
๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาไป
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๘. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การใช้ถ้อยคา
- การเรียบเรียง
- สานวนโวหาร
- กลวิธีในการเขียน
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
 มารยาทในการเขียน


สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ชั้น

ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
๒. ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ


การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง เช่น
- เรื่องเล่าและสารคดีสาหรับเด็ก
- นิทาน
- การ์ตูน
- เรื่องขบขัน

ชั้น

ป.๒

ตัวชี้วัด
๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น
- การแนะนาตนเอง
- การขอความช่วยเหลือ
- การกล่าวคาขอบคุณ
- การกล่าวคาขอโทษ
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง เช่น
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
 มารยาทในการดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู้อื่น
 มารยาทในการพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใช้น้าเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูด
๑. ฟังคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน และ
 การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
ปฏิบัติตาม
๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
 การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
และความบันเทิง
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
๓. บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
และความบันเทิง เช่น
๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
- เรื่องเล่าและสารคดีสาหรับเด็ก
เรื่องที่ฟังและดู
- นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
- รายการสาหรับเด็ก
จากเรื่องที่ฟังและดู
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- เพลง
๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น
วัตถุประสงค์
- การแนะนาตนเอง
- การขอความช่วยเหลือ
- การกล่าวคาขอบคุณ

ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การกล่าวคาขอโทษ
- การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง เช่น
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
 มารยาทในการดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู้อื่น
 มารยาทในการพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใช้น้าเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูด
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย
๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
๒. บอกสาระสาคัญจากการฟังและการดู
และความบันเทิง เช่น
๓. ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
- เรื่องเล่าและสารคดีสาหรับเด็ก
เรื่องที่ฟงั และดู
- นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
- รายการสาหรับเด็ก
จากเรื่องที่ฟังและดู
- ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
- เพลง
๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
 การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น
วัตถุประสงค์
- การแนะนาตนเอง
- การแนะนาสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน
- การแนะนา/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน
ด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย
- การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน

ชั้น

ตัวชี้วัด

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด







ป.๔

๑. จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
ดู
๔. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดขอร้อง
การพูดทักทาย การกล่าวขอบคุณและขอ
โทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม
มารยาทในการฟัง เช่น
- ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด
- ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง
- ไม่ควรนาอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟัง
- ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว
- ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ
- ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง
มารยาทในการดู เช่น
- ตั้งใจดู
- ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผู้อื่น
มารยาทในการพูด เช่น
- ใช้ถ้อยคาและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใช้น้าเสียงนุ่มนวล
- ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูด
- ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือ
เสียหาย

การจาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู ในชีวิตประจาวัน
 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น
- เรื่องเล่า
- บทความสั้นๆ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น


ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ป.๕

ป.๖

ม.๑

๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง




การรายงาน เช่น
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลาดับเหตุการณ์
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น
- เรื่องเล่า
- บทความ
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
- โฆษณา
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
ในชีวิตประจาวัน
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  การรายงาน เช่น
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สนทนา
- การพูดลาดับเหตุการณ์
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ
 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์
จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่
๒. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
- สื่อสิ่งพิมพ์
จากเรื่องที่ฟังและดู
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อ
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
โฆษณา
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  การรายงาน เช่น
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สนทนา
- การพูดลาดับเหตุการณ์
๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และ
 การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
น่าเชื่อถือ
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงค์ด้านต่างๆ
- การโต้วาที
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑. พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟัง  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด
และดู
อย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
 การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เนื้อหาโน้มน้าว


ชั้น

ม.๒

ตัวชี้วัด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
๔. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ
ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑. พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟัง
และดู
๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ
๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผลเพื่อนาข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า

ม.๓

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่อง
จากการฟังและการดู
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
เพือ่ นาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา
๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
๕. พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐาน
ตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง



การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน และท้องถิ่นของตน

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู








การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดอวยพร
- การพูดโน้มน้าว
- การพูดโฆษณา
การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู
 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู




การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดโต้วาที
- การอภิปราย
- การพูดยอวาที
 การพูดโน้มน้าว


ชั้น

ตัวชี้วัด

น่าเชื่อถือ
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ม.๔-ม.๖ ๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู
๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และ
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีเหตุผล
๓. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกาหนด
แนวทางนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และดู
๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ
โต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่
ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู
 การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
 การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
 การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อกาหนดแนวทาง
นาไปประยุกต์ใช้


การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น
- การพูดต่อที่ประชุมชน
- การพูดอภิปราย
- การพูดแสดงทรรศนะ
- การพูดโน้มน้าวใจ
๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด


สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ชั้น

ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
ของคา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
 เลขไทย
 การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา
 การผันคา
 ความหมายของคา
๓. เรียบเรียงคาเป็นประโยคง่าย ๆ
 การแต่งประโยค
๔. ต่อคาคล้องจองง่ายๆ
 คาคล้องจอง
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
และเลขไทย
 เลขไทย
๒. เขียนสะกดคาและบอกความหมาย
 การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา
ของคา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม

ชั้น

ตัวชี้วัด

๓. เรียบเรียงคาเป็นประโยคได้ตรงตาม
เจตนาของการสื่อสาร
๔. บอกลักษณะคาคล้องจอง
๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

ป.๓

๑. เขียนสะกดคาและบอกความหมา
ของคา

๓. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค

๔. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา
๕. แต่งประโยคง่ายๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มาตรา
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
 คาที่มีตัวการันต์
 คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
 คาที่มีอักษรนา
 คาที่มีความหมายตรงข้ามกัน
 คาที่มี รร
 ความหมายของคา
 การแต่งประโยค
 การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ
 คาคล้องจอง
 ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น
การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา
 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา
 การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
 คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
 คาที่มีอักษรนา
 คาที่ประวิสรรชนีย์และคาทีไ
่ ม่ประวิสรรชนีย์
 คาที่มี ฤ ฤๅ
 คาที่ใช้ บัน บรร
 คาที่ใช้ รร
 คาที่มีตัวการันต์
 ความหมายของคา
 ชนิดของคา ได้แก่
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
 การใช้พจนานุกรม
 การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่
- ประโยคบอกเล่า
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคาถาม


ชั้น

ตัวชี้วัด

๖. แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ
๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

ป.๔

๑. สะกดคาและบอกความหมายของคาใน
บริบทต่างๆ

ป.๕

๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ประโยคขอร้อง
- ประโยคคาสั่ง
 คาคล้องจอง
 คาขวัญ
ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น


คาในแม่ ก กา
 มาตราตัวสะกด
 การผันอักษร
 คาเป็นคาตาย
 คาพ้อง
๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค  ชนิดของคา ได้แก่
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
- คาวิเศษณ์
๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคา  การใช้พจนานุกรม
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา  ประโยคสามัญ
- ส่วนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ ส่วน
- ประโยค ๓ ส่วน
๕. แต่งบทร้อยกรองและคาขวัญ
 กลอนสี่
 คาขวัญ
๖. บอกความหมายของสานวน
 สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
 ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่นได้
 ภาษาถิ่น

๒. จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น
๔. ใช้คาราชาศัพท์



ชนิดของคา ได้แก่
- คาบุพบท
- คาสันธาน
- คาอุทาน
 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
 ภาษาไทยมาตรฐาน
 ภาษาถิ่น
 คาราชาศัพท์


ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๖. แต่งบทร้อยกรอง
๗. ใช้สานวนได้ถูกต้อง

ป.๖

๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค

๒. ใช้คาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล
๓. รวบรวมและบอกความหมายของ
คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค

ม.๑

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 กาพย์ยานี ๑๑
 สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
ชนิดของคา
- คานาม
- คาสรรพนาม
- คากริยา
- คาวิเศษณ์
- คาบุพบท
- คาเชื่อม
- คาอุทาน
 คาราชาศัพท์
 ระดับภาษา
 ภาษาถิ่น
 คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ


กลุ่มคาหรือวลี
 ประโยคสามัญ
 ประโยครวม
 ประโยคซ้อน
๕. แต่งบทร้อยกรอง
 กลอนสุภาพ
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสานวนที่เป็น  สานวนที่เป็นคาพังเพย และสุภาษิต
คาพังเพย และสุภาษิต
๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย


๒. สร้างคาในภาษาไทย



การสร้างคา
- คาประสม คาซ้า คาซ้อน
- คาพ้อง
 ชนิดและหน้าที่ของคา

๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด
และภาษาเขียน
๕. แต่งบทร้อยกรอง



ภาษาพูด
 ภาษาเขียน
 กาพย์ยานี ๑๑

ชั้น

ม.๒

ตัวชี้วัด
๖. จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพย
และสุภาษิต
๑. สร้างคาในภาษาไทย
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน

ม.๓

๓. แต่งบทร้อยกรอง
๔. ใช้คาราชาศัพท์
๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ
คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๑. จาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้
ในภาษาไทย
๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
๓. วิเคราะห์ระดับภาษา
๔. ใช้คาทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

๕. อธิบายความหมายคาศัพท์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
๖. แต่งบทร้อยกรอง
ม.๔-ม.๖ ๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของ
ภาษา และลักษณะของภาษา

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต


การสร้างคาสมาส

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย
- ประโยคสามัญ
- ประโยครวม
- ประโยคซ้อน
 กลอนสุภาพ
 คาราชาศัพท์
 คาทีม
่ าจากภาษาต่างประเทศ




คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ประโยคซับซ้อน
 ระดับภาษา
 คาทับศัพท์
 คาศัพท์บัญญัติ
 คาศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ


โคลงสี่สุภาพ
 ธรรมชาติของภาษา
 พลังของภาษา
 ลักษณะของภาษา
- เสียงในภาษา
- ส่วนประกอบของภาษา
- องค์ประกอบของพยางค์และคา
๒. ใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยคตรงตาม  การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค
วัตถุประสงค์
- คาและสานวน
- การร้อยเรียงประโยค
- การเพิ่มคา
- การใช้คา
- การเขียนสะกดคา
๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ  ระดับของภาษา
และบุคคล รวมทั้งคาราชาศัพท์อย่าง
 คาราชาศัพท์


ชั้น

ตัวชี้วัด
เหมาะสม
๔. แต่งบทร้อยกรอง
๕. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
และภาษาถิ่น
๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคา
ในภาษาไทย
๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง


กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์



อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น



หลักการสร้างคาในภาษาไทย



การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๑

๑. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง


วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

เช่น

สาหรับเด็ก

- นิทาน
- เรื่องสั้นง่ายๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทร้องเล่น
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองตามความสนใจ



บทอาขยานและบทร้อยกรอง
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

ชั้น

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง


วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสาหรับเด็ก

การฟังวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อ

เช่น

นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

- นิทาน
- เรื่องสั้นง่ายๆ
- ปริศนาคาทาย
- บทอาขยาน
- บทร้อยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน

๒. ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น



บทร้องเล่นที่มีคุณค่า
- บทร้องเล่นในท้องถิ่น
- บทร้องเล่นในการละเล่นของเด็กไทย

๓. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ

ป.๓

ป.๔



บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ

- บทอาขยานตามที่กาหนด

สนใจ

- บทร้อยกรองตามความสนใจ

๑. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก
เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี
ที่อ่าน

วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน
- นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น
- เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคาทาย
- บทร้อยกรอง
- เพลงพื้นบ้าน
- เพลงกล่อมเด็ก
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
สนใจ
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือ
 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
นิทานคติธรรม
- นิทานพื้นบ้าน
๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อ
- นิทานคติธรรม
นาไปใช้ในชีวิตจริง
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
ความสนใจ


ชั้น

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ตัวชี้วัด
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เพลงพื้นบ้าน
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
ที่อ่าน
- นิทานพื้นบ้าน
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
- นิทานคติธรรม
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
- เพลงพื้นบ้าน
นาไปใช้ในชีวิตจริง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
ความสนใจ
วรรณกรรม
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี
 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น
หรือวรรณกรรมที่อ่าน
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่น
๒. เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง
- นิทานคติธรรม
และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
- เพลงพื้นบ้าน
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม
วรรณกรรมที่อ่านและนาไป
ความสนใจ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และ  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม  วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ที่อ่าน
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิตคาสอน
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง
- วรรณกรรมท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
ที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ
วรรณกรรม

ชั้น

ม.๒

ม.๓

ตัวชี้วัด
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิต คาสอน
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี
- บันทึกการเดินทาง
 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น


บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ
 วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น
เกี่ยวกับ
- ศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- สุภาษิตคาสอน
- เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
- บันเทิงคดี


ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๓. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๔. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กาหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้
อ้างอิง
ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์
เบื้องต้น

๒. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคม
ในอดีต
๓. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
๔. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
๕. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและ
อธิบายภูมิปัญญาทางภาษา
๖. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยาน
ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและนาไปใช้
อ้างอิง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรม



บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ

หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมเบื้องต้น
- จุดมุ่งหมายการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม
- การพิจารณารูปแบบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดี
และวรรณกรรม
- การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม
 การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต


การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม
- ด้านวรรณศิลป์
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม


วรรณกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึง
- ภาษากับวัฒนธรรม
- ภาษาถิ่น
 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
- บทอาขยานตามที่กาหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ


อภิธานศัพท์
กระบวนการเขียน
กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน
มี ๕ ขั้น ดังนี้
๑. การเตรี ย มการเขี ย น เป็ น ขั้ น เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะเขี ย นโดยเลื อ กหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ จ ะเขี ย น
บนพื้นฐานของประสบการณ์ กาหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการ
อ่านหนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะ
เขียนเป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดคร่าวๆ
๒. การยกร่า งข้อ เขี ยน เมื่ อเตรีย มหัว ข้ อ เรื่ อ งและความคิ ดรู ป แบบการเขีย นแล้ ว ให้ น า
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่กาหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยคานึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน จะใช้
ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อื่น จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร
ลาดับความคิดอย่างไร เชื่อมโยงความคิดอย่างไร
๓. การปรับปรุงข้อเขียน เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพิ่มเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา สานวนโวหาร นาไปให้เพื่อนหรื อผู้อื่นอ่าน นาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกครั้ง
๔. การบรรณาธิการกิจ นาข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคาผิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว
อ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน

๕. การเขียนให้ส มบูรณ์ นาเรื่องที่แก้ ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้ส มบูรณ์ จัดพิมพ์
วาดรูปประกอบ เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทาน
อีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนจัดทารูปเล่ม
กระบวนการคิด
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้ องเป็นผู้ฟัง ผู้พูด
ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานในการคิด บุคคลจะมี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า จะต้องมี
ความรู้แ ละประสบการณ์พื้ นฐานที่ นามาช่ว ยในการคิด ทั้ง สิ้ น การสอนให้คิ ดควรให้ ผู้เ รีย นรู้ จั ก
คัดเลือกข้อมูล ถ่ายทอด รวบรวม และจาข้อมูลต่างๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร
และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และสามารถนามาใช้อ้างอิง การเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน และผู้เขียน
ที่ดี จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้ อมูลข่าวสารที่ดีและเป็นนักคิดที่ดีด้วย กระบวนการสอนภาษาจึง
ต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด นาข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและ
การอ่านนามาสู่การฝึกทัก ษะการคิด นาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาสอนในรูปแบบ
บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การสังเคราะห์
การประเมิ นค่า การสร้า งสรรค์ ผู้เขี ยนจะนาความรู้และประสบการณ์สู่ก ารคิดและแสดงออกตาม
ความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพื่อรับรู้ข่าวสารที่จะนามาวิเคราะห์และสามารถแสดง
ทรรศนะได้
กระบวนการอ่าน
การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่า นจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคีย งกับภาษาที่ใ ช้ใ น
หนังสือที่อ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทาความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน กระบวนการ
อ่านมีดังนี้
๑. การเตรียมการอ่า น ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่ อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคานา
ให้ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่าน
เพื่อ หาความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมี
ความยากมากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้ อ่านประเภทใด เดาความว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สาหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่สาคัญขณะอ่าน
๒. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่าน
จะใช้ความรู้จากการอ่านคา ความหมายของคามาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย
การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดคาอ่านหรืออ่านย้อนไป
ย้อนมา ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคาแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคาเพื่อทาความเข้าใจเรื่องที่อ่าน

๓. การแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความสาคัญ หรือเขียนแสดง
ความคิ ด เห็ น ตี ค วามข้ อความที่ อ่า น อ่ า นซ้ าในตอนที่ ไ ม่เ ข้ า ใจเพื่ อ ท าความเข้ า ใจให้ ถู ก ต้ อ ง
ขยายความคิดจากการอ่าน จับคู่กับเพื่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน
ถ้าเป็นการอ่านบทกลอนจะต้องอ่านทานองเสนาะดังๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ
๔. การอ่านสารวจ ผู้อ่านจะอ่านซ้าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ ง ตรวจสอบคาและภาษา
ที่ ใ ช้ ส ารวจโครงเรื่ อ งของหนั ง สื อเปรีย บเทีย บหนัง สื อที่ อ่ า นกั บ หนัง สื อ ที่เ คยอ่ า น ส ารวจและ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ในเรื่องและการลาดับเรื่อง และสารวจคาสาคัญที่ใช้ในหนังสือ
๕. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่าของ
เรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกั บ ชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จัดทาโครงงานหลัก การอ่าน
เช่น วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอื่นๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง
อ่านเรื่องเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการในการเขียน
เช่น การเขียนเรียงความ นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย และบทร้อยกรอง การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผู้เ ขีย นจะต้อ งมีค วามคิด ดี มีจิน ตนาการดี มีค ลัง คาอย่า งหลากหลาย สามารถนาคามาใช้
ในการเขียน ต้องใช้เทคนิคการเขียน และใช้ถ้อยคาอย่างสละสลวย
การดู
การดูเป็นการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะได้จากการรับรู้สาร ตีความ
แปลความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าสารจากสื่อ เช่น การดูโทรทัศน์ การดู คอมพิวเตอร์ การดูละคร
การดูภาพยนตร์ การดูหนังสือการ์ตูน (แม้ไม่มีเสียงแต่มีถ้อยคาอ่านแทนเสียงพูด) ผู้ดูจะต้องรับรู้สาร
จากการดูและนามาวิเคราะห์ ตีค วาม และประเมินคุณค่าของสารที่เป็นเนื้อเรื่องโดยใช้หลัก การ
พิ จารณาวรรณคดี หรือการวิ เคราะห์วรรณคดี เบื้อ งต้น เช่น แนวคิ ดของเรื่อ ง ฉากที่ประกอบเรื่อ ง
สมเหตุสมผล กิริยาท่าทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง เพลง
แสง สี เสียง ที่ใช้ประกอบการแสดงให้อารมณ์แก่ผู้ดูสมจริงและสอดคล้องกับยุคสมัยของเหตุการณ์
ที่จาลองสู่บทละคร คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และคุณค่าทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้ดูหรือผู้ชม
ถ้าเป็นการดูข่าวและเหตุการณ์ หรือการอภิปราย การใช้ความรู้หรือเรื่องที่เป็นสารคดี การโฆษณา
ทางสื่อ จะต้อ งพิ จารณาเนื้ อหาสาระว่ าสมควรเชื่อ ถือ ได้ หรื อไม่ เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ หรื อไม่
ความคิดสาคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก และการดูละครเวที ละครโทรทัศน์ ดูข่าวทางโทรทัศน์

จะเป็นประโยชน์ได้รับความสนุกสนาน ต้องดูและวิเคราะห์ ประเมินค่า สามารถแสดงทรรศนะของตน
ได้อย่างมีเหตุผล
การตีความ
การตี ค วามเป็ น การใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ อ่ า นและการใช้ บ ริ บ ท ได้ แ ก่ ค าที่
แวดล้อมข้อความ ทาความเข้าใจข้อความหรือกาหนดความหมายของคาให้ถูกต้อง
พจนานุกรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรื อ
กาหนดความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่ งหมายเพื่อความ
ถูกต้อง
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คาคาหนึ่งในสมัยหนึ่งเขียนอย่างหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง
เขี ย นอี ก อย่ า งหนึ่ ง ค าว่ า ประเทศ แต่ เ ดิ ม เขี ย น ประเทษ ค าว่ า ปั ก ษ์ ใ ต้ แต่ เ ดิ ม เขี ย น ปั ก ใต้
ในปัจจุบันเขียน ปักษ์ใต้ คาว่า ลุ่มลึก แต่ก่อนเขียน ลุ่มฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความหมาย
และการเขียน บางครั้งคาบางคา เช่น คาว่า หล่อน เป็นคาสรรพนามแสดงถึงคาพูด สรรพนามบุรุษที่ ๓
ที่เป็นคาสุภาพ แต่เดี๋ยวนี้คาว่า หล่อน มีความหมายในเชิงดูแคลน เป็นต้น
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ คือ การรู้จักเลือกความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ ความคิ ด ใหม่ หรือ สิ่ ง แปลกใหม่ ที่มี คุ ณ ภาพและมี ประสิท ธิ ภ าพสู งกว่ า เดิ ม บุ ค คลที่ จ ะมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดอิสระอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่ นในตนเอง
มองโลกในแง่ดี คิดไตร่ตรอง ไม่ตัดสินใจสิ่งใดง่ายๆ การสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องกันกับ
ความคิด การพูด การเขียน และการกระทาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็น
พื้นฐาน
ความคิ ดเชิง สร้า งสรรค์ เป็นความคิดที่พั ฒนามาจากความรู้และประสบการณ์เดิม ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการพูด การเขียน และการกระทาเชิงสร้างสรรค์
การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกทางภาษาที่ใช้ภาษาขัดเกลาให้ไพเราะ
งดงาม เหมาะสม ถูกต้องตามเนื้อหาที่พูดและเขียน
การกระทาเชิงสร้างสรรค์เป็นการกระทาที่ไม่ซ้าแบบเดิมและคิดค้นใหม่แปลกไปจากเดิม และ
เป็นประโยชน์ที่สูงขึ้น
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้ อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง เรื่ อ งราว ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถ
สื่อความหมายด้วยการพูดบอกเล่า บันทึกเป็นเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถ่าย

บันทึกด้วยเสียงและภาพ บันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเก็บเรื่องราวต่างๆ บันทึกไว้เป็น
หลักฐานด้วยวิธีต่างๆ
ความหมายของคา
คาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหมายแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ
๑. ความหมายโดยตรง เป็นความหมายที่ใช้พูดจากันตรงตามความหมาย คาหนึ่งๆ นั้น อาจมี
ความหมายได้หลายความหมาย เช่น คาว่า กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใส่น้า หรืออาจหมายถึง
นกชนิดหนึ่ง ตัวสีดา ร้อง กา กา เป็นความหมายโดยตรง
๒. ความหมายแฝง คาอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรง มักเป็ นความหมาย
เกี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก เช่ น ค าว่ า ขี้ เ หนี ย ว กั บ ประหยั ด หมายถึ ง ไม่ ใ ช้ จ่ า ยอย่ า งสุ รุ่ ย สุ ร่ า ย เป็ น
ความหมายตรง แต่ความรู้สึกต่างกัน ประหยัดเป็นสิ่งดี แต่ขี้เหนียวเป็นสิ่งไม่ดี
๓. ความหมายในบริบท คาบางคามีความหมายตรง เมื่อร่วมกับคาอื่นจะมีความหมายเพิ่มเติม
กว้า งขึ้น หรือแคบลงได้ เช่ น ค าว่า ดี เด็ก ดี หมายถึง ว่านอนสอนง่าย เสียงดี หมายถึง ไพเราะ
ดิ น สอดี หมายถึ ง เขี ย นได้ ดี สุ ข ภาพดี หมายถึ ง ไม่ มี โ รค ความหมายบริ บ ทเป็ น ความหมาย
เช่นเดียวกับความหมายแฝง
คุณค่าของงานประพันธ์
เมื่อผู้อ่านอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมแล้วจะต้องประเมินงานประพันธ์ ให้เห็นคุณค่าของ
งานประพันธ์ ทาให้ผู้อ่านอ่านอย่างสนุก และได้รับประโยชน์จาการอ่านงานประพันธ์ คุณค่าของ
งานประพันธ์แบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ถ้าอ่านบทร้อยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแต่ง การเลือกเฟ้นถ้อยคา
มาใช้ได้ไพเราะ มีความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสะเทือนอารมณ์ ถ้าเป็นบทร้อยแก้วประเภทสาร
คดี รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนาเสนอน่าสนใจ เนื้อหามีความถูกต้อง ใช้
ภาษาสละสลวยชั ด เจน การน าเสนอมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ถ้ า เป็ น ร้ อ ยแก้ ว ประเภทบั น เทิ ง คดี
องค์ ป ระกอบของเรื่ อ งไม่ ว่ า เรื่ อ งสั้ น นวนิ ย าย นิ ท าน จะมี แ ก่ น เรื่ อ ง โครงเรื่ อ ง
ตัวละครมีความสัมพันธ์กัน กลวิธีก ารแต่งแปลกใหม่ น่าสนใจ ปมขัดแย้งในการแต่งสร้าง
ความสะเทือนอารมณ์ การใช้ถ้อยคาสร้างภาพได้ชัดเจน คาพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของ
ตัวละครมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับชีวิตและสังคม
๒. คุ ณ ค่ า ด้ า นสั ง คม เป็ น คุ ณ ค่ า ทางด้ า นวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะ
ชี วิตความเป็ น อยู่ ข องมนุษ ย์ และคุ ณค่ าทางจริย ธรรม คุณค่า ด้านสัง คม เป็นคุ ณค่าที่ผู้ อ่านจะ
เข้าใจชีวิตทั้งในโลกทัศน์และชีวทัศน์ เข้าใจการดาเนินชีวิตและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ดีขึ้น เนื้อหาย่อม
เกี่ยวข้องกับการช่วยจรรโลงใจแก่ผู้อ่าน ช่วยพัฒนาสังคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคุณค่าของชาติบ้านเมือง
และสนับสนุนค่านิยมอันดีงาม

โครงงาน
โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการค้นคว้า ลงมือปฏิบัติจริง
ในลักษณะของการสารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์
ทดสอบเพื่ อแก้ปัญหาข้องใจ ผู้เรียนจะนาความรู้จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหา
คาตอบ เป็นกระบวนการค้นพบนาไปสู่การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การจัดการ ผู้สอนจะเข้าใจผู้เรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู้ การคิด วิธีการทางานของผู้เรียน จากการ
สังเกตการทางานของผู้เรียน
การเรียนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบศึกษาค้นคว้า วิธีการหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาค้นคว้าที่
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุป
เรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ทางานอย่างมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไม่ใช่การศึกษาค้นคว้าจัดทา
รายงานเพียงอย่างเดียว ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผล
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือของ
การส่งสารและการรับสาร การส่งสาร ได้แก่ การส่งความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด
และการเขียน ส่วนการรับสาร ได้แก่ การรับความรู้ ความเชื่อ ความคิด ด้วยการอ่านและการฟัง
การฝึกทักษะการสื่อสารจึงเป็ นการฝึกทักษะการพูด การฟั ง การอ่าน และการเขีย น ให้สามารถ
รับสารและส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่สาคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได้ คือ ประการ
ที่หนึ่ง ทุก ภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้
อย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา
สื่อความหมายได้โดยไม่สิ้นสุด ประการที่สาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติ
ร่ ว มกั น และมี ก ารรั บ รู้ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ สมมติ ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจตรงกั น ประการที่ สี่
ภาษาสามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสาร ไม่จากัดเพศของผู้ส่งสาร ไม่ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่
สามารถผลัดกั นในการส่งสารและรับสารได้ ประการที่ห้า ภาษาพูดย่ อมใช้ไ ด้ทั้งในปัจจุบัน อดีต
และอนาคต ไม่ จากัดเวลาและสถานที่ ประการที่หก ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม
และวิชาความรู้นานาประการ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
แนวคิดในวรรณกรรม

แนวคิ ด ในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดส าคัญในการผูก เรื่องให้
ดาเนินเรื่องไปตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์
และสั ง คม เป็ น สารที่ ผู้ เ ขี ย นส่ ง ให้ ผู้ อ่ า น เช่ น ความดี ย่ อ มชนะความชั่ ว ท าดี ไ ด้ ดี ท าชั่ ว ได้ ชั่ ว
ความยุติธ รรมท าให้โลกสันติสุข คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่
ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อื่นทราบ เช่น ความดี ความยุติธรรม ความรัก เป็นต้น
บริบท
บริบทเป็นคาที่แวดล้อมข้อความที่อ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ มากาหนด
ความหมายหรือความเข้ าใจ โดยนาคาแวดล้อมมาช่วยประกอบความรู้และประสบการณ์ เพื่ อทา
ความเข้าใจหรือความหมายของคา

พลังของภาษา
ภาษาเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ภาษาเพื่อการดารงชีวิต
เป็ น เครื่ อ งมื อ ของการสื่ อ สารและสามารถพั ฒ นาภาษาของตนได้ ภาษาช่ ว ยให้ ค นรู้ จั ก คิ ด และ
แสดงออกของความคิดด้วยการพูด การเขียน และการกระทาซึ่งเป็นผลจากการคิด ถ้าไม่มีภาษา
คนจะคิดไม่ได้ ถ้าคนมีภาษาน้อย มีคาศัพท์น้อย ความคิดของคนก็จะแคบไม่กว้างไกล คนที่ใช้ภาษา
ได้ดีจะมี ค วามคิ ด ดี ด้ว ย คนจะใช้ ค วามคิ ดและแสดงออกทางความคิ ด เป็น ภาษา ซึ่งส่ง ผลไปสู่
การกระทา ผลของการกระทาส่งผลไปสู่ความคิด ซึ่งเป็นพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อ
มนุษ ย์ ช่ วยให้ม นุษ ย์ พั ฒนาความคิ ด ช่วยดารงสังคมให้มนุษ ย์ อยู่ ร่วมกั นในสังคมอย่ างสงบสุข
มีไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือกันด้วยการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกัน ช่วยให้คนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม ภาษาช่วยให้มนุษย์เกิดการพัฒนา ใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโต้แย้ง
เพื่อนาไปสู่ผลสรุป มนุษย์ใช้ภาษาในการเรียนรู้ จดบันทึกความรู้ แสวงหาความรู้ และช่วยจรรโลงใจ
ด้วยการอ่านบทกลอน ร้องเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพย่อมประกอบด้วยเสียงและ
ความหมาย การใช้ภาษาใช้ถ้อยคาทาให้เกิดความรู้สึกต่อผู้รับสาร ให้เกิดความจงเกลียดจงชังหรือเกิด
ความชื่นชอบ ความรักย่อมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ที่นาไปสู่ผลสรุปที่มีประสิทธิภาพ
ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวพื้นบ้านที่ใช้
พูดจากันในหมู่เหล่าของตน บางครั้งจะใช้คาที่มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่น บางครั้งคาที่ใช้
พูดจากันเป็นค าเดียว ความหมายต่างกันแล้วยั งใช้สาเนี ยงที่ต่างกัน จึงมีคากล่าวที่ว่า “สาเนีย ง
บอกภาษา” สาเนียงจะบอกว่า เป็นภาษาอะไร และผู้พูดเป็นคนถิ่นใด อย่างไรก็ตามภาษาถิ่นใน

ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ เพียงแต่
สาเนียงแตกต่างกันไปเท่านั้น
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเ รีย กว่า ภาษาไทยกลางหรือ ภาษาราชการ เป็นภาษาที่ใ ช้
สื่อสารกันทั่วประเทศและเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาราชการ
ในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ใช้ กันในเมืองหลวง ที่ใช้
ติดต่อกันทั้งประเทศ มีคาและสาเนียงภาษาที่เป็นมาตรฐาน ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคาได้ตามมาตรฐาน
ของภาษาไทย ภาษากลางหรื อ ภาษาไทยมาตรฐานมี ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น
วรรณคดีมี การถ่ายทอดกั นมาเป็นวรรณคดีประจาชาติจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานในการ
สร้างสรรค์งานประพันธ์ ทาให้วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได้
ภาษาพูดกับภาษาเขียน
ภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดจากัน ไม่เป็นแบบแผนภาษา ไม่พิถีพิถันในการใช้แต่ใช้สื่อสารกัน
ได้ดี สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง ใช้ในหมู่เพื่อนฝูง ในครอบครัว และติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการ การใช้ภาษาพูดจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองและสุภาพ ขณะเดียวกันก็คานึงว่าพูดกับบุค คลที่มี
ฐานะต่างกัน การใช้ถ้อยคาก็ต่างกันไปด้วย ไม่คานึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผนการใช้ภาษา
มากนัก
ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่ใช้เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคา และคานึงถึงหลักภาษา เพื่อใช้ในการ
สื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าพูด ต้องใช้ถ้อยคาที่สุภาพ เขียนให้เป็นประโยค เลือกใช้
ถ้อยคาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการสื่อสาร เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการต่างๆ เช่น การกล่าวรายงาน
กล่าวปราศรัย กล่าวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใช้คาที่ไม่จาเป็นหรือ
คาฟุ่มเฟือย หรือการเล่นคาจนกลายเป็นการพูดหรือเขียนเล่นๆ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกระบวนทัศน์
(Paradigm) ของคนในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด
แต่คนในท้องถิ่นจะสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติ เป็นความรู้ ความคิด ที่นามาใช้
ในท้ อ งถิ่ น ของตนเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ผู้ รู้ จึ ง กลายเป็ น
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษา ยารักษาโรคและการดาเนินชีวิตในหมู่บ้านอย่างสงบสุข
ภูมิปัญญาทางภาษา

ภูมิปัญญาทางภาษาเป็นความรู้ทางภาษา วรรณกรรมท้องถิ่น บทเพลง สุภาษิต คาพังเพย
ในแต่ละท้องถิ่น ที่ได้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางสังคม
ที่ต่างกัน โดยนาภูมิปัญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธีการต่างๆ การบันเทิงหรือการละเล่น
มีการแต่งเป็นคาประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนิทาน นิทานปรัมปรา ตานาน บทเพลง บทร้องเล่น
บทเห่กล่อม บทสวดต่างๆ บททาขวัญ เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจาถิ่น
ระดับภาษา
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์ และโอกาสที่ใช้
ภาษา บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ
ตาราแต่ละเล่มจะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์
การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้
๑. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๑.๑ ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการประชุม ในการ
กล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น
๑.๒ ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่ไม่ เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการสนทนา
การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ เป็นต้น
๒. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้เป็น
การแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้
๒.๑ ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาแบบแผน
๒.๒ ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เป็นภาษากึ่งแบบแผน
๒.๓ ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน
๓. การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น ๕ ระดับ คือ
๓.๑ ภาษาระดับพิธีการ เช่น การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน
๓.๒ ภาษาระดับทางการ เช่น การรายงาน การอภิปราย
๓.๓ ภาษาระดับกึ่งทางการ เช่น การประชุมอภิปราย การปาฐกถา
๓.๔ ภาษาระดับการสนทนา เช่น การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ
๓.๕ ภาษาระดับกันเอง เช่น การสนทนาพูดคุยในหมู่เพื่อนฝูงในครอบครัว
วิจารณญาณ

วิจารณญาณ หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด ทาความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
การมีวิจารณญาณต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินสารด้วยความรอบคอบ และอย่างชาญฉลาด
เป็นเหตุเป็นผล

คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายวินัย รอดจ่าย
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
นางเบญจลักษณ์ น้าฟ้า
นางภาวนี ธารงเลิศฤทธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทางานยกร่าง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ศาสตราจารย์กิตติคุณสุจริต เพียรชอบ
นางสุชาดา วัยวุฒิ
นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
นางสาวรัตนทิพย์ เอื้อชัยสิทธิ์
นางวนิดา เพ็ชรปัญญา
นางสาวสุรัตน์ ช่วงสูงเนิน
นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นางสิรี พึ่งจิตต์ตน

ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนศึกษานารี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางสมศิริ โพธิ์พุ่ม
นายวิศิษฐ์ มีศรี
นางสาวภิญญากร ผาพันธ์
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ
นางดรุณี จาปาทอง
นางสาวพูนศรี อิ่มประไพ
นางบุษบา ประภาสพงศ์
นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
โรงเรียนสารวิทยา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๑๙. นางมัทนา มรรคผล

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

๒๐. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

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

นางปราณี ปราบริปู
นางวนิดา เพ็ชรปัญญา
นางสาวสุรัตน์ ช่วงสูงเนิน
นางโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นางสมศิริ โพธิ์พุ่ม
นางภาวนี ธารงเลิศฤทธิ์
นางสาวรุ่งนภา นุตราวงศ์
นางดรุณี จาปาทอง
นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นางมัทนา มรรคผล
นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์
นางสาวกอบกุล สุกขะ

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ

คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายเลขานุการโครงการ
๑. นางสาวรุ่งนภา นุตราวงศ์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางสาวจันทรา ตันติพงศานุรักษ์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางดรุณี จาปาทอง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางเสาวภา ศักดา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๖. นางสาวกอบกุล สุกขะ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๗. นางสุขเกษม เทพสิทธิ์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๘. นายวีระเดช เชื้อนาม
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๙. ว่าที่ ร.ต. สุราษฏร์ ทองเจริญ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๐. นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๑. นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. นางปราณี ปราบริปู
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นางดรุณี จาปาทอง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๔. นางมัทนา มรรคผล
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๖. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

