โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา
พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สํานักงานเขตพื
กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ประกาศโรงเรียนบานเตาบา
เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
.............................................................
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเ รียน มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยมีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น
ชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบทายคําสัง่ นี้ แทน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่ นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเปนไปดังนี้
๑. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนทีม่ ีความพรอม ตามรายชื่อที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ
๑) ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
๒) ปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔
และ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๓) ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชัน้ เรียน
ทัง้ นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมกันทุกระดับชั้น และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๓ จึงประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

.................................................
(นายถนอม บุญเรียน)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

.................................................
(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่มคี วามเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูก ารปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ
นอกจากนัน้ ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม และจุดเนน
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ
จากเหตุผลที่กลาวมา โรงเรียนบานเตาบา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม
เขต ๒ จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่ วของเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ
และมีความเปนเอกภาพ อีกทัง้ ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา
ขอขอบคุณ ผูที่มีสว นรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา ชุมชน ตลอดจนผูปกครอง และ
นักเรียน ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐๔

ความนํา
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนแผน แนวทาง หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด มุง พัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุง หวังให
มีความสมบูรณ ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบไปดวย สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชุมชนทองถิน่ และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม โดยจัดเปนสาระการเรียนรู
รายวิชาพืน้ ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความสําคัญ
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํ หนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุ ตามจุดหมายของการจัดการ
ศึกษาแลว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว
ชุมชน องคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
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๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง พัฒนาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด
มีความรูสงู สุด ผูเรียนทุกคนมีความเขมแข็ง มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน มีทกั ษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจ และศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีต่ ัดสินใจแบบมีขอมูล เปนอิสระ และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ รียนในระดับประถม
ศึกษา โดยยึดองคประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สาระการเรียนรูท องถิ่น และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เปนกรอบในการจัด
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีก่ าํ หนด เหมาะสมกับสภาพชุมชน
และทองถิน่ และจุดเนนของสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตรดังนี้
๑. เปนหลักสูตรเฉพาะ ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖)
๒. มีความเปนเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับใหผสู อน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย โดยกําหนดให
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๒.๑ มีสาระการเรียนรูทสี่ ถานศึกษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ ฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญ
 หา ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒.๒ มีสาระการเรียนรูท ี่เสริมสรางความเปนมนุษย ศักยภาพการคิดและการทํางาน
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน สาระการเรียนรูท อ งถิ่น ความตองการของผูเ รียน และบริบท
ของสถานศึกษา
๒.๔ มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม เสริมสรางการเรียนรูน อกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ
๒.๕ มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ
เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตร
โรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานไวดงั นี้
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด เปนแนวทางในการตรวจ
สอบคุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสาํ หรับ
การประเมินตนเองเพื่อจัดทํารายงานประจําปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจาก
นี้ยงั เปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการสงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด
๓.๒ มีตัวชีว้ ดั ชั้นปเปนเปาหมายระบุสงิ่ ทีน่ ักเรียนพึงรูและปฏิบัติ รวมทัง้ คุณลักษณะ
ของผูเ รียนในแตละระดับชัน้ ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเปน
รูปธรรมนําไปใชในการกําหนดเนือ้ หา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน ความรู ทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนหลักในการเทียบโอนความรู และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟอ โดยอยูบนพืน้ ฐานของความพอดี ระหวางการเปนผูนาํ และผูต าม
การทํางานเปนทีม และการทํางานตามลําพัง การแขงขัน การรูจักพอ และการรวมมือกันเพื่อสังคม
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การรับวัฒนธรรมตางประเทศ และการอนุรักษวฒ
ั นธรรม
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ ปนองครวม
๔. มีความยืดหยุน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดตางๆ ขึน้ เอง โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนขอบขายการจัดทําจึงทําใหหลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิน่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผูเรียน
๕. การวัดและประเมินผล เนนหลักการพื้นฐานสองประการ คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพือ่ ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความ
กาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ ําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ

สมรรถนะของผูเ รียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร และประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผล
กระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ
เรียนรู การสือ่ สารการทํางาน การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวนิ ัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชาเพิม่ เติม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

เวลาเรียน
ป.๓ ป.๔
๒๐๐ ๑๖๐
๒๐๐ ๑๖๐
๘๐
๘๐
๑๒๐ ๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐ ๘๔๐
๑๒๐ ๑๒๐
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๑๒๐๑ การอาน ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๒
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๒๒๐๑ การอาน ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๓๒๐๑ การอาน ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๕
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๖
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๖
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาไทย เปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม กอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติ ใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เพื่อ
สรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวติ
รวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณ
จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และ
สรางสรรค ใหทันตอการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอด
จนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพ ใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสือ่ แสดงภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรกั ษ
และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป

พันธกิจกลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ภาษาไทยเปนทักษะที่ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพือ่ การสื่อสาร การ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง
การอาน การอานออกเสียงคํา ประโยค การอานบทรอยแกว คําประพันธชนิดตาง ๆ
การอานในใจเพื่อสรางความเขาใจ และการคิดวิเคราะห สังเคราะหความรูจากสิง่ ที่อา น เพื่อนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน
การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใชถอยคํา และรูปแบบตาง ๆ
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยอความ รายงานชนิดตาง ๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะหวิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค
การฟง การดู และการพูด การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิด
เห็น ความรูสกึ พูดลําดับเรือ่ งราวตาง ๆ อยางเปนเหตุเปนผล การพูดในโอกาสตาง ๆ ทัง้ เปนทาง
การและไมเปนทางการ และการพูดเพื่อโนมนาวใจ
หลักการใชภาษาไทย ธรรมชาติ และกฎเกณฑของภาษาไทย การใชภาษาใหถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแตงบทประพันธประเภทตางๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๔
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วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อศึกษาขอมูล แนวความคิด
คุณคาของงานประพันธ ความเพลิดเพลิน การเรียนรูแ ละทําความเขาใจบทเห บทรองเลนของเด็ก
เพลงพื้นบานที่เปนภูมิปญญาที่มีคุณคาของไทยซึง่ ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน
บรรพบุรุษที่ไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบนั

สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุง ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ ๕ ประการ
ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจา
ตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคม และสิง่ แวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวด
ลอม และการรูจักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพึงประสงคทสี่ งผลกระทบตอตนเองและผูอ่นื
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณ
ุ ธรรม

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คุณภาพผูเ รียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
[-] อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง
คลองแคลว เขาใจความหมายของคํา และขอความทีอ่ าน ตัง้ คําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ
คาดคะเนเหตุการณ สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อา น ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อา น
ได เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อานหนังสืออยางสม่ําเสมอและ
มีมารยาทในการอาน
[-] มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการ
เขียน
[-] เลารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถามตอบคําถาม รวมทัง้ พูดแสดงความคิด
ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง และดู พูดสื่อสารเลาประสบการณ และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวนให
ผูอื่นปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟง ดู และพูด
[-] สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา ความแตกตางของคําและพยางค หนาทีข่ อง
คํา ในประโยค มีทักษะการใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายของคํา แตงประโยคงาย ๆ แตงคํา
คลองจอง แตงคําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
[-] เขาใจและสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพืน้ บาน เพลงกลอมเด็ก ซึ่งเปน
วัฒนธรรมของทองถิ่น รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิน่ ทองจําบทอาขยานและบทรอยกรอง ที่มี
คุณคาตามความสนใจได
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
[-] อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถกู ตอง อธิบายความ
หมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ขอความ สํานวนโวหารจากเรื่องที่อาน เขาใจ
คําแนะนํา คําอธิบายในคูม ือตาง ๆ แยกแยะขอคิดเห็น และขอเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อา นและนําความรู ความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอาน และเห็นคุณคาสิ่งที่อา น
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

[-] มีทักษะการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา แตงประโยค
และเขียนขอความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพ โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบ
รายการตางๆ เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรคและ
มีมารยาทในการเขียน
[-] พูดแสดงความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ งและดู เลาเรื่องยอ หรือสรุปจากเรื่องทีฟ่ ง
และดู ตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟง และดู รวมทัง้ ประเมินความนาเชื่อถือจากการฟงและดู
โฆษณาอยางมีเหตุผล พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องตางๆ อยางชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นคนควา
จากการฟง การดู การสนทนา และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด
[-] สะกดคําและเขาใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพย และสุภาษิต รูและเขาใจ
ชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยคและคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยใชคําราชาศัพท
และคําสุภาพไดอยางเหมาะสม แตงประโยค แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และ
กาพยยานี ๑๑
[-] เขาใจและเห็นคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน เลานิทานพืน้ บาน รองเพลงพื้น
บานของทองถิ่น นําขอคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ านไปประยุกตใชในชีวิตจริง และทองจําบทอาขยานตาม
ที่กําหนดได

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง
สาระที่ ๑ การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน
การดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอาน
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง
และขอความสั้นๆ
๒. บอกความหมายของคํา และ
ขอความที่อา น

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การอานออกเสียง และบอกความหมายของคํา
คําคลองจอง และขอความที่ประกอบดวย คํา
พื้นฐานคือ คําที่ใชในชีวิตประจําวันไมนอยกวา
๖๐๐ คํา รวมทั้งคําที่ใชเรียนรูใน กลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
๓. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา น การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน
- นิทาน
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่
- เรื่องสั้นๆ
อาน
- บทรองเลนและบทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและกลุม สาระการเรียนรูอ ื่น
การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่อง - หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
ที่อาน
วัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๗. บอกความหมายของ
การอานเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณสําคัญ ประกอบดวย
ที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน
- เครือ่ งหมายสัญลักษณตางๆ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
- เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและ
แสดงอันตราย
๘. มีมารยาท ในการอาน
มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ ื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของ
ขอความ และบทรอยกรองงายๆ
คํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรอง
ไดถูกตอง
งายๆ ที่ประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป. ๑
๒. อธิบายความหมายของคําและ ไมนอยกวา ๘๐๐ คํา รวมทัง้ คําที่ใชเรียนรูใ น
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
ขอความที่อา น
- คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มพี ยัญชนะและสระที่ไมออกเสียง
การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
- นิทาน
๔. ระบุใจความสําคัญและ
- เรื่องเลาสัน้ ๆ
รายละเอียดจากเรื่องที่อาน
- บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ
๕. แสดงความคิดเห็นและคาด
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการ
คะเนเหตุการณจากเรื่องที่อา น
เรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
อาน
วัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบาย และ
การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- การใชสถานที่สาธารณะ
- คําแนะนําการใชเครื่องใชที่จําเปนในบาน
และในโรงเรียน
๘. มีมารยาทในการอาน
มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ ื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอาน
ขณะที่ผูอื่นกําลังอานอยู
๑. อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่อง การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
สั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ได
คํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรอง
ถูกตอง คลองแคลว
งายๆ ที่ประกอบดวยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒
๒. อธิบายความหมายของคําและ ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่เรียนรูใน
ขอความที่อา น
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มพี ยัญชนะและสระไมออกเสียง
- คําพอง
- คําพิเศษอื่นๆ เชน คําทีใ่ ช ฑ ฤ ฤๅ
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิน่
๔. ลําดับเหตุการณและคาดคะเน
เหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุ

- เรื่องเลาสัน้ ๆ
- บทเพลงและบทรอยกรอง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

เหตุผลประกอบ
- บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่ - ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน
อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ทองถิน่ และชุมชน
๖. อานหนังสือตามความสนใจ
การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
อาน
วัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและ
การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- คําแนะนําตางๆ ในชีวิตประจําวัน
- ประกาศ ปายโฆษณา และคําขวัญ
๘. อธิบายความหมายของขอมูล การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ แผนภูมิ
๙. มีมารยาทในการอาน
มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ ื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอาน
ขณะที่ผูอื่นกําลังอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองไดถูกตอง
บทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
๒. อธิบายความหมายของคํา
- คําที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน
ประโยค และสํานวนจากเรือ่ งที่อาน - คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
- คําประสม
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคทีม่ ีสํานวนเปนคําพังเพย สุภาษิต
ปริศนาคําทาย และเครื่องหมายวรรคตอน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ

๓. อานเรื่องสัน้ ๆตามเวลาทีก่ ําหนด การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- เรือ่ งสั้น ๆ
และตอบคําถามจากเรื่องทีอ่ าน
- เรือ่ งเลาจากประสบการณ
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
- นิทานชาดก
จากเรื่องที่อาน
- บทความ
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่
- บทโฆษณา
อานโดยระบุเหตุผลประกอบ
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
๖. สรุปความรูแ ละขอคิดจากเรื่องที่
อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความ การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
สนใจอยางสม่าํ เสมอและแสดงความ - หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
วัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๘. มีมารยาทในการอาน
มารยาทในการอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองไดถูกตอง
บทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย
๒. อธิบายความหมายของคํา
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
ประโยคและขอความที่เปนการ
บรรยาย และการพรรณนา
- คําที่มีตัวการันต
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
๓. อธิบายความหมายโดยนัย
จากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย
- ขอความที่เปนการบรรยายและพรรณนา
- ขอความที่มีความหมายโดยนัย
การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
จากเรื่องที่อาน
- วรรณคดีในบทเรียน
๕. วิเคราะหและแสดงความคิดเห็น
- บทความ
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่ านเพื่อนําไปใชใน
- บทโฆษณา
การดําเนินชีวติ
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสัง่ ขอแนะนํา
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม
และปฏิบัติตาม เชน
- การใชพจนานุกรม
- การใชวัสดุอุปกรณ
- การอานฉลากยา
- คูมือและเอกสารของโรงเรียนทีเ่ กี่ยวของ
กับนักเรียน
- ขาวสารทางราชการ
๗. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความ การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
สนใจอยางสม่าํ เสมอและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน
วัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
๘. มีมารยาทในการอาน
มารยาทในการอาน
๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและ การอานออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทรอยกรองไดถูกตอง
บทรอยแกวและบทรอยกรองประกอบดวย
๒. อธิบายความหมายของคํา
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
ประโยคและขอความทีเ่ ปนโวหาร
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- วัน เดือน ปแบบไทย
- ขอความที่เปนโวหารตางๆ
- สํานวนเปรียบเทียบ
การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ
๓. อานเรื่องสัน้ ๆ อยางหลากหลาย การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
โดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับเรื่องที่
- เรื่องสั้น ๆ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
อาน
๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องที่อาน
๕. อธิบายการนําความรูและความ
คิด จากเรื่องทีอ่ านไปตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- นิทานและเพลงพืน้ บาน
- บทความ

- พระบรมราโชวาท
- สารคดี
- เรื่องสั้น
- งานเขียนประเภทโนมนาว
- บทโฆษณา
- ขาว และเหตุการณสําคัญ
การอานเร็ว
๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสัง่ ขอแนะนํา
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม
และปฏิบัติตาม
- การใชพจนานุกรม
- การปฏิบัติตนในการอยูร วมกันในสังคม
- ขอตกลงในการอยูรวมกันในโรงเรียน และ
การใชสถานที่สาธารณะในชุมชนและทองถิ่น
๗. อธิบายความหมายของขอมูล การอานขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
จากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ กราฟ
และกราฟ
๘. อานหนังสือตามความสนใจและ การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อธิบายคุณคาที่ไดรับ
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ
วัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกําหนด
รวมกัน
๙. มีมารยาทในการอาน
มารยาทในการอาน
๘. วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากการ การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
อานงานเขียนอยางหลากหลายเพื่อ
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
นําไปใชแกปญ
 หาในชีวิต

๙. มีมารยาทในการอาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
วัย
- หนังสืออานที่ครูและนักเรียนกําหนด
รวมกัน
มารยาทในการอาน

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารดวยคําและประโยค การเขียนสื่อสาร
งายๆ
- คําที่ใชในชีวิตประจําวัน
- คําพื้นฐานในบทเรียน
- คําคลองจอง
- ประโยคงายๆ
๓. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอา นงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกีย่ วกับ
การเขียนเรื่องสั้นๆ เกีย่ วกับประสบการณ
ประสบการณ
๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๔. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอา นงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอนื่ หรือทําใหผูอนื่
เสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย
๒ เขียนบรรยายเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่ง
การเขียนบรรยายเกีย่ วกับลักษณะของ คน สัตว
หนึง่ ไดอยางชัดเจน
สิ่งของ สถานที่
๓. เขียนบันทึกประจําวัน
การเขียนบันทึกประจําวัน
๔. เขียนจดหมายลาครู
การเขียนจดหมายลาครู
๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคํา ภาพ
และหัวขอทีก่ าํ หนด
๖. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอา นงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอนื่ หรือทําใหผูอนื่
เสียหาย
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง การเขียนสื่อสาร เชน
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําขวัญ
- คําแนะนํา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
แผนภาพความคิดเพื่อใชพฒ
ั นางาน ความคิดไปพัฒนางานเขียน
เขียน
๔. เขียนยอความจากเรื่องสัน้ ๆ
การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ จดหมาย
คําสอน
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดา การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
มารดา
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงาน
การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
จากการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควา
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
และครึ่งบรรทัด
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง การเขียนสื่อสาร เชน
- คําขวัญ
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําอวยพร
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงขั้นตอน
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
แผนภาพความคิดเพื่อใชพฒ
ั นา
ความคิดไปพัฒนางานเขียน
งานเขียน
๔. เขียนยอความจากเรื่องทีอ่ าน
การเขียนยอความจากสื่อตางๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ แจงความ
แถลงการณ จดหมาย คําสอน โอวาท คํา
ปราศรัย
๕. เขียนจดหมายถึงผูปกครองและ การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
ญาติ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๘

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๖. เขียนแสดงความรูสกึ และความ
คิดเห็นไดตรงตามเจตนา
๗. กรอกแบบรายการตางๆ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น

การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
และครึ่งบรรทัด
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง การเขียนสื่อสาร เชน
ชัดเจน และเหมาะสม
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- ประกาศ
๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
แผนภาพความคิดเพื่อใชพฒ
ั นา
ความคิด
งานเขียน
๔. เขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความ
๕. เขียนยอความจากเรื่องทีอ่ าน
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

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สรางสรรค
๙. มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- แบบคํารองตางๆ
- ใบสมัครศึกษาตอ
- แบบฝากสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค
มารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. ฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และ
ปฏิบัติตาม
๒. ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟง
และดู ทั้งที่เปนความรูและความ
บันเทิง
๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู

๔. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค

๕. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสั่งงายๆ
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน
- การตูน
- เรื่องขบขัน
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคําขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ
มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะทีฟ่ ง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

๑. ฟงคําแนะนํา คําสั่งที่ซับซอน
และปฏิบัติตาม
๒. เลาเรื่องทีฟ่ งและดูทั้งที่เปน
ความรูและความบันเทิง
๓. บอกสาระสําคัญของเรื่องทีฟ่ ง
และดู
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ งและดู
๕. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู
๖. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ง
มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอนื่
มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สภุ าพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสัง่ ที่
ซับซอน
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู ทั้งที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- เพลง
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคําขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การพูดขอรองในโอกาสตางๆ
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
๗. มีมารยาทในการฟง การดู และ มารยาทในการฟง เชน
การพูด
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะทีฟ่ ง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมพูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ง
มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอนื่
มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สภุ าพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอนื่ ไดรับความอับอาย
หรือเสียหาย
๑. เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและ
ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดูทั้งที่เปนความรู
บันเทิง
และความบันเทิง เชน
๒. บอกสาระสําคัญจากการฟงและ - เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
การดู
- นิทาน การตูน เรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถาม
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ งและดู
- เพลง
๔. พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู
๕. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตาม
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
วัตถุประสงค
- การแนะนําตนเอง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

๖. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การแนะนําสถานที่ในโรงเรียนและใน
ชุมชน
- การแนะนํา/เชิญชวนเกีย่ วกับการปฏิบัติ
ตนในดานตางๆ เชน การรักษาความสะอาด
ของรางกาย
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
- การพูดในโอกาสตางๆ เชน การพูดขอรอง
การพูดทักทาย การกลาวขอบคุณและขอโทษ
การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม
มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะทีฟ่ ง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน โห ฮา
หาว
- ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ง
มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอนื่
มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สภุ าพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- ไมพูดลอเลียนใหผูอนื่ ไดรับความอับอาย
หรือเสียหาย

ป.๔

๑. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็น
จากเรื่องทีฟ่ งและดู
๒. พูดสรุปความจากการฟงและดู
๓. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น
และความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ ง
และดู
๔. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องทีฟ่ งและดู

การจําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟงและดู ในชีวิตประจําวัน
การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรือ่ งทีฟ่ งและดู จากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความสั้นๆ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
- เรื่องราวจากบทเรียนกลุม สาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น
การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
มารยาทในการฟง การดู และการพูด

ป.๕

๕. รายงานเรือ่ งหรือประเด็นที่
ศึกษาคนควาจากการฟง การดู
และการสนทนา
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด
๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องทีฟ่ งและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจาก
เรื่องทีฟ่ งและดูอยางมีเหตุผล

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่

การจับใจความ และการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรือ่ งทีฟ่ งและดู จากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟง และ
ดูในชีวิตประจําวัน
การรายงาน เชน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
ศึกษาคนควาจากการฟง การดู
และการสนทนา
๕. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด
๑. พูดแสดงความรู ความเขาใจ
จุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู
๒. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องทีฟ่ งและดู
๓. วิเคราะหความนาเชื่อถือจาก
การฟงและดูสอื่ โฆษณาอยางมี
เหตุผล
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาคนควาจากการฟง การดู
และการสนทนา
๕. พูดโนมนาวอยางมีเหตุผล และ
นาเชื่อถือ
๖. มีมารยาทในการฟง การดู และ
การพูด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
มารยาทในการฟง การดู และการพูด
การพูดแสดงความรู ความเขาใจในจุดประสงค
ของเรื่องทีฟ่ งและดูจากสื่อตางๆ ไดแก
- สื่อสิ่งพิมพ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
การวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดู
สื่อโฆษณา
การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
การพูดโนมนาวในสถานการณตางๆ เชน
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
- การรณรงคดานตางๆ
- การโตวาที
มารยาทในการฟง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ชั้น
ป.๑

ตัวชี้วัด
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคําและบอก
ความหมายของคํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เลขไทย
การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๒

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ
๔. ตอคําคลองจองงายๆ
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต และเลขไทย
๒. เขียนสะกดคําและบอก
ความหมาย ของคํา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตามมาตรา
การผันคํา
ความหมายของคํา
การแตงประโยค
คําคลองจอง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เลขไทย

การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
คําที่มีตัวการันต
คําที่มพี ยัญชนะควบกล้ํา
คําที่มีอักษรนํา
คําที่มีความหมายตรงขามกัน
คําที่มี รร
ความหมายของคํา
๓. เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรง การแตงประโยค
ตามเจตนาของการสื่อสาร
การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสัน้ ๆ
๔. บอกลักษณะคําคลองจอง
คําคลองจอง
๕. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาถิน่
๑. เขียนสะกดคําและบอก
การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
ความหมายของคํา
มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
คําที่มพี ยัญชนะควบกล้ํา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คําที่มีอักษรนํา
คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย
คําที่มี ฤ ฤๅ
คําที่ใช บัน บรร
คําที่ใช รร
คําที่มีตัวการันต
ความหมายของคํา
๓. ระบุชนิดและหนาที่ของคําใน
ชนิดของคํา ไดแก
ประโยค
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
๔. ใชพจนานุกรมคนหาความหมาย การใชพจนานุกรม
ของคํา
๕. แตงประโยคงายๆ
การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร ไดแก
- ประโยคบอกเลา
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคําถาม
- ประโยคขอรอง
- ประโยคคําสั่ง
๖. แตงคําคลองจองและคําขวัญ
คําคลองจอง
คําขวัญ
๗. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาถิน่
๑. สะกดคําและบอกความหมาย คําในแม ก กา
ของคําในบริบทตางๆ
มาตราตัวสะกด
การผันอักษร
คําเปนคําตาย
คําพอง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ระบุชนิดและหนาที่ของคําใน
ประโยค

๓ ใชพจนานุกรมคนหาความหมาย
ของคํา
๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลัก
ภาษา

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ชนิดของคํา ไดแก
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ
การใชพจนานุกรม

ประโยคสามัญ
- สวนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ สวน
- ประโยค ๓ สวน
๕. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ
กลอนสี่
คําขวัญ
๖. บอกความหมายของสํานวน
สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาถิ่นได
ภาษาถิน่
๑. ระบุชนิดและหนาที่ของคําใน
ชนิดของคํา ไดแก
ประโยค
- คําบุพบท
- คําสันธาน
- คําอุทาน
๒. จําแนกสวนประกอบของ
ประโยคและสวนประกอบของประโยค
ประโยค
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาถิ่น
ภาษาถิน่
๔. ใชคําราชาศัพท
คําราชาศัพท
คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
๕. บอกคําภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย
๖. แตงบทรอยกรอง
กาพยยานี ๑๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชั้น

ตัวชี้วัด
๗. ใชสํานวนไดถูกตอง

สาระการเรียนรูแกนกลาง
สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต

ป.๖

๑. วิเคราะหชนิดและหนาทีข่ องคํา
ในประโยค

ชนิดของคํา
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ
- คําบุพบท
- คําเชื่อม
- คําอุทาน
คําราชาศัพท
ระดับภาษา
ภาษาถิน่
คําที่มาจากภาษาตางประเทศ

๒. ใชคาํ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล
๓. รวบรวมและบอกความหมาย
ของคําภาษาตางประเทศทีใ่ ชใน
ภาษาไทย
๔. ระบุลักษณะของประโยค

๕. แตงบทรอยกรอง
๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบ
สํานวนที่เปนคําพังเพย และ
สุภาษิต

กลุมคําหรือวลี
ประโยคสามัญ
ประโยครวม
ประโยคซอน
กลอนสุภาพ
สํานวนที่เปนคําพังเพย และสุภาษิต

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

๑. บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือ วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
การฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอย เชน
กรองสําหรับเด็ก
- นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- บทรองเลน
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
๒. ทองจําบทอาขยานตามที่
บทอาขยานและบทรอยกรอง
กําหนด และบทรอยกรองตาม
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
ความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอานหรือ วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก
การฟงวรรณกรรมสําหรับเด็ก เพื่อ เชน
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน
- นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
๒. รองบทรองเลนสําหรับเด็กใน
บทรองเลนทีม่ คี ุณคา
ทองถิน่
- บทรองเลนในทองถิ่น
- บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย
๓. ทองจําบทอาขยานตามที่
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
กําหนด และบทรอยกรองที่มคี ุณคา - บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
ตามความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. ระบุขอคิดที่ไดจากการอาน
วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพื้นบาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

- นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น
วรรณกรรมเพือ่ นําไปใชใน
- เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาคําทาย
ชีวิตประจําวัน
- บทรอยกรอง
๒. รูจักเพลงพืน้ บานและเพลง
- เพลงพื้นบาน
กลอมเด็ก เพือ่ ปลูกฝงความชื่นชม
- เพลงกลอมเด็ก
วัฒนธรรมทองถิ่น
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตามความสนใจ
วรรณคดี ที่อา น
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่
กําหนดและบทรอยกรองที่มคี ุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
ตามความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๕. รูจกั ประวัติความเปนมา
ตํานานและภูมิปญญาในทองถิ่น
๑. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบาน
วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
หรือนิทานคติธรรม
- นิทานพื้นบาน
๒. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อ
- นิทานคติธรรม
นําไปใชในชีวติ จริง
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
๓. รองเพลงพืน้ บาน
เพลงพื้นบาน
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
กําหนด และบทรอยกรองที่มคี ุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
ตามความสนใจ
- บทรอยกรองตามความสนใจ
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อาน
๒. ระบุความรูแ ละขอคิดจากการ
อานวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถนําไปใชในชีวิตจริง

วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบาน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่
กําหนดและบทรอยกรองที่มคี ุณคา
ตามความสนใจ
๑. แสดงความคิดเห็นจาก
วรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อาน
๒. เลานิทานพื้นบานทองถิน่
ตนเอง และนิทานพืน้ บานของ
ทองถิน่ อืน่
๓. อธิบายคุณคาของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อานและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง
๔. ทองจําบทอาขยานตามที่
กําหนด และบทรอยกรองที่มคี ุณคา
ตามความสนใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตามความสนใจ
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและทองถิ่น
อื่น
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชีว้ ดั /มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (๒๒ ตัวชีว้ ัด)
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง และขอความสั้น ๆ (ท ๑.๑ ป.๑/๑)
๒. บอกความหมายของคํา และขอความทีอ่ าน (ท ๑.๑ ป.๑/๒)
๓. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๑/๓)
๔. เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๑/๔)
๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๑/๕)
๖. อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๑/๖)
๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน (ท ๑.๑ ป.๑/๗)
๘. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๑/.๘)
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๑/๑)
๑๐. เขียนสื่อสารดวยคําและประโยคงาย ๆ (ท ๒.๑ ป.๑/๒)
๑๑. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๑/๓)
๑๒. ฟงคําแนะนํา คําสั่งงาย ๆ และปฏิบัตติ าม (ท ๓.๑ ป.๑/๑)
๑๓. ตอบคําถามและเลาเรื่องที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง (ท ๓.๑ ป.๑/๒)
๑๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๑/๓)
๑๕. พูดสื่อสารไดตามวัตถุประสงค (ท ๓.๑ ป.๑/๔)
๑๖. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๑/๕)
๑๗. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย (ท ๔.๑ ป.๑/๑)
๑๘. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๑/๒)
๑๙. เรียบเรียงคําเปนประโยคงาย ๆ (ท ๔.๑ ป.๑/๓)
๒๐. ตอคําคลองจองงาย ๆ (ท ๔.๑ ป.๑/๔)
๒๑. บอกขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก (ท ๕.๑ ป.๑/๑)
๒๒. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๑/๒)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (๒๗ ตัวชีว้ ัด)
๑. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ และบทรอยกรองงายๆ ไดถกู ตอง (ท ๑.๑ ป.๒/๑)
๒. อธิบายความหมายของคําและขอความทีอ่ าน (ท ๑.๑ ป.๒/๒)
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๒/๓)
๔. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๒/๔)
๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อา น (ท ๑.๑ ป.๒/๕)
๖. อานหนังสือตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๒/๖)
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา (ท ๑.๑ ป.๒/๗)
๘. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๒/๘)
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๒/๑)
๑๐. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ (ท ๒.๑ ป.๒/๒)
๑๑. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ (ท ๒.๑ ป.๒/๓)
๑๒. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๒/๔)
๑๓. ฟงคําแนะนํา คําสั่งที่ซบั ซอน และปฏิบัติตาม (ท ๓.๑ ป.๒/๑)
๑๔. เลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง (ท ๓.๑ ป.๒/๒)
๑๕. บอกสาระสําคัญของเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๒/๓)
๑๖. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๒/๔)
๑๗. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๒/๕)
๑๘. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค (ท ๓.๑ ป.๒/๖)
๑๙. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๒/๗)
๒๐. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย (ท ๔.๑ ป.๒/๑)
๒๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๒/๒)
๒๒. เรียบเรียงคําเปนประโยคไดตรงตามเจตนาของการสื่อสาร (ท ๔.๑ ป.๒/๓)
๒๓. บอกลักษณะคําคลองจอง (ท ๔.๑ ป.๒/๔)
๒๔. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ (ท ๔.๑ ป.๒/๕)
๒๕. ระบุขอ คิดที่ไดจากการอาน การฟงวรรณกรรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ท ๕.๑ ป.๒/๑)
๒๖. รองบทรองเลนสําหรับเด็กในทองถิ่น (ท ๕.๑ ป.๒/๒)
๒๗. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๒/๓)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (๓๒ ตัวชีว้ ัด)
๑. อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องสั้นๆ และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว (ท ๑.๑ ป.๓/๑)
๒. อธิบายความหมายของคําและขอความทีอ่ าน (ท ๑.๑ ป.๓/๒)
๓. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๓/๓)
๔. ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อา นโดยระบุเหตุผลประกอบ (ท ๑.๑ ป.๓/๔)
๕. สรุปความรูแ ละขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ท ๑.๑ ป.๓/๕)
๖. อานหนังสือตามความสนใจ อยางสม่ําเสมอและนําเสนอเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๓/๖)
๗. อานขอเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือขอแนะนํา (ท ๑.๑ ป.๓/๗)
๘. อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ (ท ๑.๑ ป.๓/๘)
๙. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๓/๙)
๑๐. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๓/๑)
๑๑. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางชัดเจน (ท ๒.๑ ป.๓/๒)
๑๒. เขียนบันทึกประจําวัน (ท ๒.๑ ป.๓/๓)
๑๓. เขียนจดหมายลาครู (ท ๒.๑ ป.๓/๔)
๑๔. เขียนเรื่องตามจินตนาการ (ท ๒.๑ ป.๓/๕)
๑๕. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๓/๖)
๑๖. เลารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง (ท ๓.๑ ป.๓/๑)
๑๗. บอกสาระสําคัญจากการฟงและการดู (ท ๓.๑ ป.๓/๒)
๑๘. ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๓/๓)
๑๙. พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๓/๔)
๒๐. พูดสื่อสารไดชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค (ท ๓.๑ ป.๓/๕)
๒๑. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๓/๖)
๒๒. เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๓/๑)
๒๓. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๓/๒)
๒๔. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๓/๓)
๒๕. แตงประโยคงายๆ (ท ๔.๑ ป.๓/๔)
๒๖. แตงคําคลองจองและคําขวัญ (ท ๔.๑ ป.๓/๕)
๒๗. เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นไดเหมาะสมกับกาลเทศะ (ท ๔.๑ ป.๓/๑)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๕

โรงเรียนบานเตาบา

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ระบุขอ คิดที่ไดจากการอานวรรณกรรมเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ท ๕.๑ ป.๓/๑)
รูจักเพลงพื้นบานและเพลงกลอมเด็กเพื่อปลูกฝงความชื่นชมวัฒนธรรมทองถิ่น (ท ๕.๑ ป.๓/๒)
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อาน (ท ๕.๑ ป.๓/๓)
ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๓/๔)
รูจักประวัติความเปนมา ตํานาน และภูมิปญญาทองถิ่น (ท ๕.๑ ป.๓/๕)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (๓๓ ตัวชีว้ ัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง (ท ๑.๑ ป.๔/๑)
อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๔/๒)
อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๔/๓)
แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๔/๔)
คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ (ท ๑.๑ ป.๔/๕)
สรุปความรูแ ละขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ท ๑.๑ ป.๔/๖)
อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
(ท ๑.๑ ป.๔/๗)
๘. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๔/๘)
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๔/๑)
๑๐. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม (ท ๒.๑ ป.๔/๒)
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน (ท ๒.๑ ป.๔/๓)
๑๒. เขียนยอความจากเรื่องสั้นๆ (ท ๒.๑ ป.๔/๔)
๑๓. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา (ท ๒.๑ ป.๔/๕)
๑๔. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา (ท ๒.๑ ป.๔/๖)
๑๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ (ท ๒.๑ ป.๔/๗)
๑๖. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๔/๘)
๑๗. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๔/๑)
๑๘. พูดสรุปความจากการฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๔/๒)
๑๙. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๔/๓)
๒๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๔/๔)
๒๑. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา (ท ๓.๑ ป.๔/๕)
๒๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๔/๖)
๒๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทตางๆ (ท ๔.๑ ป.๔/๑)
๒๔. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๔/๒)
๒๕. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา (ท ๔.๑ ป.๔/๓)
๒๖. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา (ท ๔.๑ ป.๔/๔)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๒๗. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ (ท ๔.๑ ป.๔/๕)
๒๘. บอกความหมายของสํานวน (ท ๔.๑ ป.๔/๖)
๒๙. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได (ท ๔.๑ ป.๔/๗)
๓๐. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรม (ท ๕.๑ ป.๔/๑)
๓๑. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง (ท ๕.๑ ป.๔/๒)
๓๒. รองเพลงพื้นบาน (ท ๕.๑ ป.๔/๓)
๓๓. ทองจําบทอาขยานตามทีก่ ําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๔/๔)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ (๓๓ ตัวชีว้ ัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง (ท ๑.๑ ป.๕/๑)
อธิบายความหมายของคํา ประโยค และขอความที่เปนการบรรยายและการพรรณนา (ท ๑.๑ ป.๕/๒)
อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย (ท ๑.๑ ป.๕/๓)
แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๕/๔)
วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต (ท ๑.๑ ป.๕/๕)
อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัตติ าม (ท ๑.๑ ป.๕/๖)
อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยางสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
(ท ๑.๑ ป.๕/๗)
๘. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๕/๘)
๙. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๕/๑)
๑๐. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม (ท ๒.๑ ป.๕/๒)
๑๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน (ท ๒.๑ ป.๕/๓)
๑๒. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน (ท ๒.๑ ป.๕/๔)
๑๓. เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ (ท ๒.๑ ป.๕/๕)
๑๔. เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นไดตรงตามเจตนา (ท ๒.๑ ป.๕/๖)
๑๕. กรอกแบบรายการตางๆ (ท ๒.๑ ป.๕/๗)
๑๖. เขียนเรื่องตามจินตนาการ (ท ๒.๑ ป.๕/๘)
๑๗. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๕/๙)
๑๘. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และความรูสึกจากเรือ่ งที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๕/๑)
๑๙. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๕/๒)
๒๐. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล (ท ๓.๑ ป.๕/๓)
๒๑. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา (ท ๓.๑ ป.๕/๔)
๒๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๕/๕)
๒๓. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๕/๑)
๒๔. จําแนกสวนประกอบของประโยค (ท ๔.๑ ป.๕/๒)
๒๕. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น (ท ๔.๑ ป.๕/๓)
๒๖. ใชคําราชาศัพท (ท ๔.๑ ป.๕/๔)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย (ท ๔.๑ ป.๕/๕)
แตงบทรอยกรอง (ท ๔.๑ ป.๕/๖)
ใชสํานวนไดถูกตอง (ท ๔.๑ ป.๕/๗)
สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน (ท ๕.๑ ป.๕/๑)
ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริง (ท ๕.๑
ป.๕/๒)
๓๒. อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม (ท ๕.๑ ป.๕/๓)
๓๓. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๕/๔)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ท ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (๓๔ ตัวชีว้ ัด)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง (ท ๑.๑ ป.๖/๑)
อธิบายความหมายของคํา ประโยคและขอความที่เปนโวหาร (ท ๑.๑ ป.๖/๒)
อานเรื่องสั้นๆ อยางหลากหลาย โดยจับเวลาแลวถามเกีย่ วกับเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๖/๓)
แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน (ท ๑.๑ ป.๖/๔)
อธิบายการนําความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต (ท ๑.๑
ป.๖/๕)
๖. อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสั่ง ขอแนะนํา และปฏิบัตติ าม (ท ๑.๑ ป.๖/๖)
๗. อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ (ท ๑.๑ ป.๖/๗)
๘. อานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ (ท ๑.๑ ป.๖/๘)
๙. มีมารยาทในการอาน (ท ๑.๑ ป.๖/๙)
๑๐. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด (ท ๒.๑ ป.๖/๑)
๑๑. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม (ท ๒.๑ ป.๖/๒)
๑๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน (ท ๒.๑ ป.๖/๓)
๑๓. เขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ป.๖/๔)
๑๔. เขียนยอความจากเรื่องที่อาน (ท ๒.๑ ป.๖/๕)
๑๕. เขียนจดหมายสวนตัว (ท ๒.๑ ป.๖/๖)
๑๖. กรอกแบบรายการตางๆ (ท ๒.๑ ป.๖/๗)
๑๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค (ท ๒.๑ ป.๖/๘)
๑๘. มีมารยาทในการเขียน (ท ๒.๑ ป.๖/๙)
๑๙. พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๖/๑)
๒๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู (ท ๓.๑ ป.๖/๒)
๒๑. วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล (ท ๓.๑ ป.๖/๓)
๒๒. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา (ท ๓.๑ ป.๖/๔)
๒๓. พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ (ท ๓.๑ ป.๖/๕)
๒๔. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ท ๓.๑ ป.๖/๖)
๒๕. วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๖/๑)
๒๖. ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล (ท ๔.๑ ป.๖/๒)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๑

โรงเรียนบานเตาบา

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รวบรวมและบอกความหมายของคําภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย (ท ๔.๑ ป.๖/๓)
ระบุลักษณะของประโยค (ท ๔.๑ ป.๖/๔)
แตงบทรอยกรอง (ท ๔.๑ ป.๖/๕)
วิเคราะหและเปรียบเทียบสํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต (ท ๔.๑ ป.๖/๖)
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน (ท ๕.๑ ป.๖/๑)
เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทานพื้นบานของทองถิ่นอื่น (ท ๕.๑ ป.๖/๒)
อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง (ท ๕.๑ ป.๖/๓)
ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ (ท ๕.๑ ป.๖/๔)

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คําอธิบายรายวิชา
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
อานคําพืน้ ฐาน บอกความหมายของคํา คําคลองจอง ขอความสัน้ ๆ คําที่มวี รรณยุกต
คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมตรงตามมาตรา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มีอักษรนํา เครื่อง
หมาย สัญลักษณตาง ๆ ที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน จับใจความสําคัญของเรื่อง ตอบคําถาม คาด
คะเน เหตุการณจากเรื่องทีอ่ าน มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการฟง การดู การพูด มีทักษะใน
การพูดออกเสียงชัดเจน ถอยคําสุภาพ ฟง ดู สิ่งทีเ่ ปนความรูและความบันเทิง พูดแสดงความคิด
เห็น ความรูสกึ จากเรื่องทีฟ่ ง และดู พูดแนะนําตนเอง การขอความชวยเหลือ การกลาวคําขอบคุณ
การกลาวคําขอโทษ เขาใจและสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรม รอยแกว
และรอยกรองสําหรับเด็ก นิทาน เรื่องสั้นงายๆ และประวัติผูนาํ ชุมชน หรือบุคคลสําคัญในทองถิ่น
ปริศนาคําทาย ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองตามความสนใจ เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย มี
ความรูความเขาใจหลักการเขียน เขียนสือ่ สารดวยคําและประโยคงาย ๆ อานเขียน พยัญชนะ สระ
และเลขไทย เขียนสะกดคํา การอานเปนคํา การผันคํา เรียบเรียงคําเปนประโยคงายๆ ตอคําคลอง
จองงาย ๆ
มีมารยาทและนิสัยรักการอาน และนิสัยรักการเขียน มีมารยาทในการฟงการดู และการ
พูด มีทกั ษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการเขียน รักความเปนไทย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗, ป.๑/๘
ท ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ท ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕
ท ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ท ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
รวมทัง้ หมด ๒๒ ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการอาน ความหมายของคํา ประโยค ขอความ สามารถ
เลือกอานหนังสือประเภทความรู ความบันเทิง คําที่มตี ัวการันต อักษรควบ อักษรนํา อานในใจ
ประโยค ขอความ จับใจความ คาดคะเนเหตุการณ
มีทักษะในการอานในใจ อานออกเสียง อานคําพืน้ ฐาน แจกลูก สะกดคําในมาตราตัว
สะกดตาง ๆ ผันวรรณยุกต ตั้งคําถาม ตอบคําถาม อานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรอง ทํานอง
เสนาะ บทอาขยาน การเขียนโดยใชกระบวนการเขียน พัฒนางานเขียนของตนเอง การคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย เขียนเรื่องสัน้ เกีย่ วกับประสบการณ สถานที่
สําคัญในทองถิ่นตามจินตนาการ ฟง ดู สิ่งที่เปนความรู ความบันเทิง จับใจความสําคัญ ตั้งคําถาม
ตอบคําถาม พูดเลาเรื่องประสบการณแสดงความรูและความคิด มีทกั ษะในการพูดออกเสียงชัดเจน
และเหมาะสม บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต ใชคําตรงความหมายในการเขียนประโยค
ขอความสั้น ๆ คําคลองจอง ใชภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับกาลเทศะ อาน
นิทาน เรื่องสัน้ วรรณกรรม รอยแกว และรอยกรองสําหรับเด็ก บทรองเลน ทองจําบทอาขยานที่
กําหนด
มีมารยาท และนิสัยรักการอาน การฟง ดู พูด และนําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันอยาง
เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
ท ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ท ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗
ท ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ท ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๒๗ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐๐ ชัว่ โมง
เขาใจ และสามารถสรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคดี และวรรณกรรมเพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน รูจักเพลงพืน้ บาน เพลงกลอมเด็ก ซึง่ เปน
วรรณกรรมทองถิน่ รูจักประวัติความเปนมา ตํานาน และภูมิปญญาทองถิ่น ทองจําบทอาขยาน
และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ ความแตกตางของคํา และพยางค หนาที่ของคําใน
ประโยค อานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ เรื่องสั้น และบทรอยกรองงาย ๆ ไดถูกตอง
คลองแคลว เขาใจความหมายของคําและขอความที่อา น ตัง้ คําถามเชิงเหตุผลและลําดับเหตุการณ
คาดคะเนเหตุการณ สรุปขอคิดจากเรื่องที่อาน
ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อาน เขาใจความหมายของขอมูลจากแผนภาพ
แผนที่และแผนภูมิ มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน
เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ เลารายละเอียด และบอกสาระสําคัญ ตั้งคําถาม
ตอบคําถาม พูดแสดงความคิด ความรูส ึกเกี่ยวกับเรือ่ งทีฟ่ งและดู พูดสื่อสารไดชัดเจน สะกดคํา
และเขาใจความหมายของคํา มีทักษะการใชพจนานุกรม คนหาความหมายของคํา แตงประโยค
งาย ๆ แตงคําคลองจอง แตงคําขวัญ และเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิน่ ไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
มีมารยาทในการอาน ฟง ดู พูด มีมารยาทในการเขียน นําขอคิดไปใชในชีวิตประจําวัน
อยางมีคุณคา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘, ป.๓/๙
ท ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖
ท ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
รวมทัง้ หมด ๓๒ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
ฝกอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง อธิบายความหมายของคํา ประโยคและ
สํานวนจากเรือ่ งที่อาน อานเรื่องสัน้ ๆ ตามเวลาทีก่ ําหนด และตอบคําถามจากเรื่องที่อาน แยกขอ
เท็จจริง และขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อาน โดยระบุเหตุผลประกอบ
สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อาน เพื่อนําไปใชในชีวติ ประจําวัน เลือกอานหนังสือที่มีคุณคาตาม
ความสนใจอยางสม่าํ เสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา น มีมารยาทในการอานฝกคัด
ลายมือ ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร โดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน และ
เหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เพื่อใชพัฒนางานเขียน เขียนยอความ
จากเรื่องสัน้ ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและมารดา เขียนบันทึก และเขียนรายงานจากการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียนฝก
ทักษะการฟง การดูและการพูด จําแนกขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเรื่องที่ฟง และดู พูดสรุปจากการ
ฟงและดู พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องทีฟ่ งและดู ตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟง และดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นทีศ่ ึกษาคนควาจากการฟง การดู
และการสนทนา มีมารยาทในการฟง การดูและการพูดฝกเขียนตามหลักการเขียน เขียนสะกดคํา
และบอกความหมายของคําในบริบทตาง ๆ ระบุชนิด และหนาที่ของคําในประโยค ใชพจนานุกรม
คนหาความหมายของคํา แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา แตงบทรอยกรองและคําขวัญ บอก
ความหมายของสํานวน เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได
ระบุขอคิดจากนิทานพืน้ บานหรือนิทานคติธรรม อธิบายขอคิดจากการอาน เพื่อนําไปใช
ในชีวิตจริง รองเพลงพืน้ บาน ทองจําบทอาขยานตามที่กาํ หนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตาม
ความสนใจ
โดยใชกระบวนการอาน กระบวนการเขียน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการ
กลุม กระบวนการคิดวิเคราะหและสรุปความ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสื่อ
ความ กระบวนการแกปญหา การฝกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก การตั้งคําถาม ตอบคําถาม ใชทักษะ
การฟง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสรางความคิดรวบยอด เพื่อใหเกิด
ความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารไดถูกตอง รักการเรียนภาษาไทย เห็นคุณคาของการอนุรกั ษ
ภาษาไทยและตัวเลขไทย สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๖

โรงเรียนบานเตาบา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ท ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ท ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
ท ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒,
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ป.๔/๓,
ป.๔/๓,
ป.๔/๓,
ป.๔/๓,
ป.๔/๓,

ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔,
ป.๔/๔

ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,
ป.๔/๕,

ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
ป.๔/๖
ป.๔/๖, ป.๔/๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
อธิบายความหมายของคํา ประโยค และขอความที่ใชในการบรรยายพรรณนา ความ
หมายโดยนัย แยกขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย วิเคราะหแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อาน เพือ่ นําไปใชในการดําเนินชีวิต วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องทีฟ่ ง ดู
อยางมีเหตุผล ระบุชนิด หนาที่ของคําในประโยค จําแนกสวนประกอบของประโยค เปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่ ใชคาํ ราชาศัพท บอกคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ระบุ
ความรู ขอคิดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรม ประวัติบุคคลสําคัญที่สามารถนําไปใชไดในชีวิต
จริง อธิบายคุณคาของวรรณคดี วรรณกรรม
อานออกเสียงบทรอยแกว รอยกรองไดถูกตอง แยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเรือ่ ง
ที่อาน อานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสัง่ ขอแนะนํา ปฏิบัติตาม อานหนังสือที่มีคณ
ุ คา ตามความ
สนใจอยางสม่าํ เสมอ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีอ่ าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ
ครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร โดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม เขียนแผนภาพ โครงเรื่องและแผน
ภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน เขียนยอความจากเรื่องที่อา น จดหมายถึงผูป กครองและญาติ
เขียนแสดงความคิดเห็นความรูสึกไดตรงเจตนา กรอกแบบรายการตางๆ เขียนเรื่องตามจินตนา
การ พูดแสดงความรู ความคิดเห็น ตัง้ คําถามตอบคําถามเชิงเหตุผล ความรูสกึ จากเรื่องทีฟ่ ง ดู
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาคนควาจากกากรฟง ดู สนทนา ใชสํานวนแตงบทรอยกรอง สรุป
เรื่องจากวรรณคดี วรรณกรรม ทองจําบทอาขยานทีก่ ําหนด และบทรอยกรองทีม่ ีคุณคาตามความ
สนใจ
มีมารยาทในการอาน เขียน ฟง ดู พูด เห็นคุณคาวรรณคดี วรรณกรรม นิทานพื้นบาน
นําขอคิดเห็นไปประยุกตใชในชีวิตจริง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
ท ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙
ท ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ท ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗
ท ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชัว่ โมง
มีความรูความเขาใจจุดประสงคของเรื่องทีฟ่ งและดู สามารถพูดแสดงความรู ตัง้ คําถาม
ตอบคําถาม จากเรื่องทีฟ่ งและดูสถานทีส่ ําคัญในทองถิ่น วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟง และ
ดูสื่อโฆษณาอยางมีเหตุผล พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง ดู สนทนา
และพูดโนมนาวไดอยางมีเหตุผล วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ชนิดและลักษณะของ
ประโยค เขาใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพย สุภาษิต ภาษาถิ่น และภาษาตางประเทศที่
ใชในภาษาไทย
อานออกเสียงบทรอยแกว และรอยกรองเปนทํานองเสนาะ อธิบายความหมายของคํา
ประโยค ขอความ สํานวนโวหาร จากเรือ่ งที่อาน และความหมายของขอมูล จากการอานแผนผัง
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ เขาใจคําแนะนํา คําอธิบาย คําสัง่ ตาง ๆ แยกแยะขอคิดเห็น และขอ
เท็จจริง จับใจความของเรื่องที่อาน และนําความรูความคิดจากเรื่องที่อา นไปตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวติ เลือกหนังสืออานตามความสนใจ มีทักษะในการคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใชถอยคําชัดเจนเหมาะสม ใชแผนภาพโครงเรือ่ ง และแผนภาพ
ความคิด เพือ่ พัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ยอความ จดหมายสวนตัว กรอกแบบรายงาน
ตางๆ เขียนเรื่องตามจินตนาการอยางสรางสรรค เลานิทานพืน้ บาน รองเพลงพื้นบานของทองถิ่น
และทองจําบทอาขยานตามที่กาํ หนด ใชคําราชาศัพทและคําสุภาพไดอยางเหมาะสม แตงประโยค
แตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ
เขาใจ และเห็นคุณคาวรรณคดี และวรรณกรรมที่อาน นําขอคิดเห็นจากเรื่องที่อานไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง มีมารยาท และนิสัยรักการอาน เห็นคุณคาสิง่ ที่อา น มีมารยาทในการเขียน
มารยาทในการฟง ดู และพูด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ท ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ท ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๑
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ท ๑.๑ ป.๑/๑, ๔๐
๒๐
ป.๑/๒, ป.๑/๓,
ป.๑/๔, ป.๑/๕,
ป.๑/๖, ป.๑/๗,
ป.๑/๘
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

การอาน
[-] อานออกเสียง
[-] อานสะกดคํา อานคํา และความหมายคํา
[-] การผันวรรณยุกต ตัวเลขไทย ประโยคสั้น ๆ
คําคลองจอง อักษรนํา คําทีม่ ีตัวการันต เครื่อง
หมายวรรคตอน
[-] อานบทรอยกรองสัน้ ๆ และบทอาขยาน
[-] อภิปรายซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน การตั้ง
คําถาม การตอบคําถาม การเลาเรื่อง การคาด
คะเน ฝกอานเรื่องเพื่อความบันเทิง
***ศึกษาสถานที่สาํ คัญในทองถิ่น ไดแก
หมูบาน อําเภอ จังหวัด ศึกษาประวัติผนู าํ ชุมชน
หรือบุคคลสําคัญในทองถิ่น ***
[-] มีมารยาทในการอาน
การเขียน
ท ๒.๑ ป.๑/๑,
***รูจักคําศัพทที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
ป.๑/๒, ป.๑/๓
พอเพียง***
[-] หลักเกณฑการเขียน
[-] เขียนตามคําบอก และเขียนบันทึก
[-] บการเขียน เชิงสรางสรรค
[-] หลักการเขียนเพื่อเพิม่ พูนความรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

๒๐

๖๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
[-] นิสัยรักการเขียน
[-] มารยาทในการเขียน
[-] นําการเขียนไปใชประโยชนในชีวิตจริง
[-] การมีนิสยั ที่ดีในการเขียน
[-] รักการเขียน
การฟง การดู และการพูด
[-] การพูดแสดงความรู ประสบการณ และความ
รูสึก
[-] หลักการฟง การดู และการพูด
[-] การจับใจความสําคัญสิ่งที่ฟง และดู การพูด
[-] การพูดแนะนําตัวการเลาเรื่องจากประสบ
การณ
[-] มารยาททีด่ ีในการฟง การดู และการพูด
[-] การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟง และ
พูด
[-] มารยาทในการฟง การดู และการพูดทีด่ ี
หลักการใชภาษา
[-] คําศัพท
[-] การสะกดคําและแจกลูก
[-] การประสมคํา
[-] การอานคํา คําสุภาพ
[-] การเขียนคํา การเรียงลําดับคํา
[-] การผันวรรณยุกต
[-] กลุมคําตามชนิด

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ท ๓.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒, ป.๑/๓

๔๐

๒๐

ท ๔.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒, ป.๑/๓,
ป.๑/๔

๔๐

๒๐

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

[-] หนาที่ ประโยค การเรียงประโยคตามลําดับ
เหตุการณ
[-] การพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
[-] การสนทนา การแสดงความคิดเห็น การ
สนทนาดวยภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทย
มาตรฐาน
[-] ภาษาถิน่ คําคลองจอง และการแตงคําคลอง
จอง 2 พยางค ปริศนาคําทาย บทรอเลน ตัวเลข
ไทย การใชภาษาทีเ่ หมาะสมกับกาลเทศะ และ
บุคคล
[-] อานนิทาน เรื่องสั้น บทรอยกรอง คําขวัญ
บทอาขยาน รูคุณคาของวรรณกรรม วรรณคดี
[-] ใชหลักการทางภาษาไทยไปใชในชีวิต
ประจําวัน
[-] หลักการใชภาษาพูดและภาษาเขียน
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑ ป.๑/๑,
[-] วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ป.๑/๒
[-] บทอาขยานและบทรอยกรอง
รวม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๒๐๐

๑๐๐

๖๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ท ๑๒๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๒
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
การอาน
๒๐
ท ๑.๑ ป.๒/๑, ๔๐
[-] การอานออกเสียงและการบอกวามหมายของ ป.๒/๒, ป.๒/๓,
คํา คําคลองจอง ขอความและบทรอยกรองงายๆ ป.๒/๔, ป.๒/๕,
ที่ประกอบดวยคําพืน้ ฐานเพิ่มจาก ป. ๑ ไมนอย ป.๒/๖, ป.๒/๗,
กวา ๘๐๐ คํา รวมทัง้ คําที่ใชเรียนรู ในกลุมสาระ ป.๒/๘
การเรียนรูอนื่ ประกอบดวย
- คําที่มีรูปวรรณยุกตและไมมีรูปวรรณยุกต
- คําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มพี ยัญชนะและสระที่ไมออกเสียง
[-] การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- นิทาน
- เรื่องเลาสัน้ ๆ
- บทเพลงและบทรอยกรองงายๆ
- เรื่องราวจากบทเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๓

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

[-] การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกับวัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
[-] การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัตติ าม
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- การใชสถานที่สาธารณะ
- คําแนะนําการใชเครื่องใชที่จําเปนในบาน
และในโรงเรียน
[-] มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ ื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกําลังอานอยู
*** ศึกษาและคนควาคําศัพทและความหมาย
ของคําศัพทในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ***
การเขียน
ท ๒.๑ ป.๒/๑
[-] การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
[-] การเขียนเรือ่ งสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ
ป.๒/๔
[-] การเขียนเรือ่ งสั้นๆ ตามจินตนาการ
[-] มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอา นงาย สะอาด ไมขีดฆา
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอนื่ หรือทําใหผูอนื่ เสียหาย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๖๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การฟง การดู และการพูด
[-] การฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา คําสัง่ ที่
ซับซอน
[-] การจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดู ทัง้ ทีเ่ ปนความรู
และความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และเรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- เพลง
[-] การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การขอความชวยเหลือ
- การกลาวคําขอบคุณ
- การกลาวคําขอโทษ
- การพูดขอรองในโอกาสตางๆ
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
[-] มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะทีฟ่ ง
- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมพูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ง
[-] มารยาทในการดู เชน

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ท ๓.๑ ป.๒/๑, ๔๐
๒๐
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔, ป.๒/๕,
ป.๒/๖, ป.๒/๗
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๕

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
[-] มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สภุ าพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอนื่ ไดรับความอับอาย
หรือเสียหาย
ท ๔.๑ ป.๒/๑,
หลักการใชภาษา
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
[-] พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
[-] เลขไทย
ป.๒/๔, ป.๒/๕
[-] การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
[-] มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
[-] การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
[-] คําที่มีตัวการันต
[-] คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
[-] คําที่มีอักษรนํา
[-] คําที่มีความหมายตรงขามกัน
[-] คําที่มี รร
[-] ความหมายของคํา
[-] การแตงประโยค

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๖๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

[-] การเรียบเรียงประโยคเปนขอความสัน้ ๆ
[-] คําคลองจอง
[-] ภาษาไทยมาตรฐาน
[-] ภาษาถิน่
ท ๕.๑ ป.๒/๑,
วรรณคดีและวรรณกรรม
[-] วรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔,
เชน
- นิทาน
- เรื่องสั้นงายๆ
- ปริศนาคําทาย
- บทอาขยาน
- บทรอยกรอง
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
[-] บทรองเลนที่มีคุณคา
- บทรองเลนในทองถิ่น
- บทรองเลนในการละเลนของเด็กไทย
[-] บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
***ศึกษาและคนควาสถานที่สําคัญในทองถิน่ ***
รวม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๒๐๐

๑๐๐

๖๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ท ๑๓๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๓
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

ชื่อหนวยการเรียนรู
การอาน
[-] การอานออกเสียงและการบอกความ หมาย
ของคํา คําคลองจอง ขอความและบทรอยกรอง
งายๆ ที่ประกอบดวยคําพื้น ฐานเพิม่ จาก ป.๒
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่เรียนรูใ น
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ประกอบดวย
- คําที่มีตัวการันต
- คําที่มี รร
- คําที่มพี ยัญชนะและสระไมออกเสียง
- คําพอง
- คําพิเศษอื่นๆ เชน คําทีใ่ ช ฑ ฤ ฤๅ
[-] การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับทองถิน่
- เรื่องเลาสัน้ ๆ
- บทเพลงและบทรอยกรอง
- บทเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่น
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวันใน
ทองถิน่ และชุมชน
[-] การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ท ๑.๑ ป.๓/๑, ๔๐
๒๐
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔, ป.๓/๕,
ป.๓/๖, ป.๓/๗,
ป.๓/๘, ป.๓/๙,
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

[-] การอานขอเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัตติ าม
คําสั่งหรือขอแนะนํา
- คําแนะนําตางๆ ในชีวิตประจําวัน
- ประกาศ ปายโฆษณา และคําขวัญ

๒

[-] การอานขอมูลจากแผนภาพ แผนที่ และ
แผนภูมิ
[-] มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดังรบกวนผูอ ื่น
- ไมเลนกันขณะที่อาน
- ไมทําลายหนังสือ
- ไมควรแยงอานหรือชะโงกหนาไปอานขณะที่
ผูอื่นกําลังอาน
*** ศึกษาประวัติตํานาน และภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอและ
จังหวัด***
การเขียน
[-] การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย
[-] การเขียนบรรยายเกีย่ วกับลักษณะของ คน
สัตว สิ่งของ สถานที่
[-] การเขียนบันทึกประจําวัน
[-] การเขียนจดหมายลาครู
[-] การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการจากคํา ภาพ
และหัวขอทีก่ าํ หนด
[-] มารยาทในการเขียน เชน
- เขียนใหอา นงาย สะอาด ไมขีดฆา

ท ๒.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔, ป.๓/๕,
ป.๓/๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

๒๐

๖๙

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใชภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่
และบุคคล
- ไมเขียนลอเลียนผูอนื่ หรือทําใหผูอนื่ เสียหาย
การฟง การดู และการพูด
[-] การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่องทีฟ่ งและดูทั้งที่เปน
ความรูและความบันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดีสําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน เรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณในชีวิตประจําวัน
- เพลง
[-] การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การแนะนําสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน
- การแนะนํา/เชิญชวนเกีย่ วกับการปฏิบัติตน
ในดานตางๆ
- การเลาประสบการณในชีวิตประจําวัน
- การพูดในโอกาสตางๆ เชน การพูดขอรอง
การพูดทักทาย การกลาวขอบคุณและขอโทษ
การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม
[-] มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะทีฟ่ ง

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๓.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔, ป.๓/๕,
ป.๓/๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๗๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

- ไมควรนําอาหารหรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสม เชน โห
ฮา หาว ใหเกียรติผูพูดดวยการปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรกขณะทีฟ่ ง
[-] มารยาทในการดู เชน
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิ
ของผูอื่น
[-] มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่สภุ าพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกในขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอนื่ ไดรับความอับอาย
หรือเสียหาย
๔

หลักการใชภาษา
[-] การสะกดคํา การแจกลูก และการอานเปนคํา
[-] มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไมตรง
ตามมาตรา
[-] การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ํา
[-] คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
[-] คําที่มีอักษรนํา
[-] คําที่ประวิสรรชนียและคําที่ไมประวิสรรชนีย
[-] คําที่มี ฤ ฤๅ

ท ๔.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔, ป.๓/๕,
ป.๓/๖, ป.๓/๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

๒๐

๗๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
[-] คําที่ใช บัน บรร
[-] คําที่ใช รร
[-] คําที่มีตัวการันต
[-] ความหมายของคํา
[-] ชนิดของคํา ไดแก
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
[-] การใชพจนานุกรม
[-] การแตงประโยคเพื่อการสื่อสาร ไดแก
- ประโยคบอกเลา
- ประโยคปฏิเสธ
- ประโยคคําถาม
- ประโยคขอรอง
- ประโยคคําสั่ง
[-] คําคลองจอง
[-] คําขวัญ
[-] ภาษาไทยมาตรฐาน
[-] ภาษาถิน่
วรรณคดีและวรรณกรรม
[-] วรรณคดี วรรณกรรม และเพลงพืน้ บาน
- นิทานหรือเรื่องในทองถิ่น
- เรื่องสั้นงายๆ ปริศนาคําทาย
- บทรอยกรอง
- เพลงพื้นบาน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๕.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๐

๗๒

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- เพลงกลอมเด็ก
- วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
[-] บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
รวม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๒๐๐

๑๐๐

๗๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๔
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๒๐
การอาน
ท ๑.๑ ป.๔/๑, ๓๐
[-] การอานออกเสียงและการบอกความหมาย ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ของบทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖, ป.๔/๗,
- คําที่มี ร ล เปนพยัญชนะตน
ป.๔/๘
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
- คําที่มีอักษรนํา
- คําประสม
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ประโยคทีม่ ีสํานวนเปนคําพังเพย สุภาษิต
ปริศนาคําทาย และเครื่องหมายวรรคตอน
[-] การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ
[-] การอานจับใจความจากสื่อตางๆ เชน
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเลาจากประสบการณ
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- สารคดีและบันเทิงคดี
[-] การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๒

๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
[-] มารยาทในการอาน
การเขียน
[-] การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
[-] การเขียนสือ่ สาร เชน คําขวัญ คําแนะนํา
[-] การนําแผนภาพโครงเรือ่ งและแผนภาพ
ความคิดไปพัฒนางานเขียน
[-] การเขียนยอความจากสือ่ ตางๆ เชน นิทาน
ความเรียงประเภทตางๆ ประกาศ จดหมาย
คําสอน
[-] การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา
[-] การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาคนควา
[-] การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
[-] มารยาทในการเขียน
***เขียนเรียงความแบบงายๆเกี่ยวกับทรัพยากร
สําคัญในทองถิ่น***
การฟง การดู และการพูด
[-] การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
[-] มารยาทในการฟง การดู และการพูด
***บอกเลาหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ท ๒.๑ ป.๔/๑, ๔๐
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖, ป.๔/๗,
ป.๔/๘

ท ๓.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๐

๒๕

๒๐

๗๕

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
หลักการใชภาษา
[-] คําในแม ก กา
[-] มาตราตัวสะกด
[-] การผันอักษร
[-] คําเปนคําตาย
[-] คําพอง
[-] ชนิดของคํา ไดแก
- คํานาม
- คําสรรพนาม
- คํากริยา
- คําวิเศษณ
[-] การใชพจนานุกรม
[-] ประโยคสามัญ
- สวนประกอบของประโยค
- ประโยค ๒ สวน
- ประโยค ๓ สวน
[-] กลอนสี่
[-] คําขวัญ
[-] สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
[-] ภาษาไทยมาตรฐาน
[-] ภาษาถิน่
วรรณคดีและวรรณกรรม
[-] วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพืน้ บาน
- นิทานคติธรรม

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ท ๔.๑ ป.๔/๑, ๔๐
๒๕
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖, ป.๔/๗
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๕.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

๑๐

๗๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
[-] เพลงพื้นบาน
[-] บทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคา
- บทอาขยานตามทีก่ ําหนด
- บทรอยกรองตามความสนใจ
รวม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๑๖๐

๑๐๐

๗๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๕
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๒๐
การอาน
ท ๑.๑ ป.๕/๑, ๓๐
[-] การอานออกเสียงและการบอกความหมาย ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ของบทรอยแกวและบทรอยกรองที่ประกอบดวย ป.๕/๔, ป.๕/๕,
- คําที่มพี ยัญชนะควบกล้าํ
ป.๕/๖, ป.๕/๗,
ป.๕/๘
- คําที่มีอักษรนํา
- คําที่มีตัวการันต
- อักษรยอและเครื่องหมายวรรคตอน
- ขอความที่เปนการบรรยายและพรรณนา
- ขอความที่มีความหมายโดยนัย
[-] การอานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะ
[-] การอานจับใจความจากสื่อตาง ๆ เชน
วรรณคดีในบทเรียน
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- การอานงานเขียนเชิงอธิบาย คําสัง่
ขอแนะนํา และปฏิบัติตาม เชน
- การใชพจนานุกรม
- การใชวัสดุอุปกรณ
- การอานฉลากยา
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๘

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
[-] การอาน คูม ือและเอกสารของโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับนักเรียน
- ขาวสารทางราชการ
[-] การอานหนังสือตามความสนใจ เชน
- หนังสือทีน่ ักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย
- หนังสือทีค่ รูและนักเรียนกําหนดรวมกัน
[-] มารยาทในการอาน
การเขียน
[-] การคัดลายมือเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
[-] การเขียนสือ่ สาร เชน
- คําขวัญ
- คําอวยพร
- คําแนะนําและคําอธิบายแสดงขั้นตอน
[-] การนําแผนภาพโครงเรือ่ งและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน
[-] การเขียนยอความจากสือ่ ตาง ๆ ประกาศ
แจงความ แถลงการณ จดหมาย คําสอน
โอวาท คําปราศรัย
[-] การเขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ
[-] การเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็น
การกรอกแบบรายการ
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน
- ธนาณัติ
- แบบฝากสงพัสดุไปรษณียภัณฑ

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๒.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔, ป.๕/๕,
ป.๕/๖, ป.๕/๗,
ป.๕/๘, ป.๕/๙

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๔๐

๒๕

๗๙

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
[-] การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
- มารยาทในการเขียน
***เขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่สาํ คัญและ
ประวัติบุคคลสําคัญในทองถิ่น***
การฟง การดู และการพูด
[-] การจับใจความและการพูดแสดงความรู
ความคิดในเรือ่ งทีฟ่ งและดูจากสื่อตาง ๆ เชน
- เรื่องเลา
- บทความ
- ขาวและเหตุการณประจําวัน
- โฆษณา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส
[-] การวิเคราะหความนาเชือ่ ถือจากเรื่องที่ฟง
และดูในชีวิตประจําวัน
[-] การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ
[-] มารยาทในการฟง การดู และการพูด
***บอกเลาหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกเพื่อนและบุคคลอื่นได ***
หลักการใชภาษา
[-] ชนิดและหนาที่ของคํา ไดแก
- คําบุพบท
- คําสันธาน
- คําอุทาน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ท ๓.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔, ป.๕/๕

๓๐

๒๐

ท ๔.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔, ป.๕/๕,
ป.๕/๖, ป.๕/๗

๔๐

๒๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๐

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
[-] ประโยคและสวนประกอบของประโยค
[-] ภาษาไทยมาตรฐาน
[-] ภาษาถิน่
* คําราชาศัพท
* คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
* กาพยยานี ๑๑
* สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
วรรณคดีและวรรณกรรม
[-] วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบาน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ
ตามความสนใจ
[-] หลักสูตรทองถิ่น
รวม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๕.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

๒๐

๑๐

๑๖๐

๑๐๐

๘๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ท ๑๖๑๐๑ ชื่อวิชาภาษาไทย ๖
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
การอาน
- การอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอย
กรอง
- การบอกความหมายของคํา ประโยค
ขอความ
- อานเรื่องสั้น การแยกขอเท็จจริง และ
ขอคิดเห็น จากเรื่องที่อา น
- การอานเร็ว
- การอานงานเขียนเชิงอธิบาย
- การอานขอมูล แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ
- การอานหนังสือตามความสนใจ
- มารยาทการอาน
การเขียน
- การคัดลายมือ
- การเขียนสื่อสาร คําขวัญ คําอวยพร
ประกาศ
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด
- การเขียนเรียงความ
- การเขียน ยอความ
- การเขียนจดหมาย
- การกรอกแบบรายการ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๒๐
ท ๑.๑ ป.๖/๑, ๓๐
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖, ป.๖/๗,
ป.๖/๘, ป.๖/๙
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ท ๒.๑ ป.๖ /๑,
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖, ป.๖/๗,
ป.๖/๘, ป.๖/๙

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

๒๕

๘๒

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๓

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
- มารยาทในการเขียน
การฟง การดู และการพูด
- การพูดแสดงความรู ความเขาใจใน
จุดประสงคของเรื่องที่ฟง และดู จากสื่อตาง ๆ
เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
- การตั้งคําถาม ตอบคําถาม
- การวิเคราะหความนาเชือ่ ถือจากสื่อโฆษณา
- การรายงาน
- การพูดโนมนาว ไดแก การโตวาที
การรณรงค การเลือกตั้ง
- มารยาทในฟง การดู การพูด
***บอกเลาหลักการของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกเพื่อนและบุคคลอื่นและ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน***
หลักการใชภาษา
- วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคํา
- ใชคําไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
- คําที่มาจากภาษาตางประเทศ
- ลักษณะของประโยค
- แตงบทรอยกรอง
- สํานวนที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต
*** บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สาํ คัญ
ประวัติบุคคลสําคัญและแหลงเรียนรูในทองถิ่น
ชุมชน และจังหวัด ***

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

เวลา/ น้ําหนัก
ชั่วโมง คะแนน
(๑๐๐)

ท ๓.๑ ป.๖/๑,
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖

๓๐

๒๐

ท ๔.๑ ป.๖/๑,
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖

๔๐

๒๕

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๓

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรม เชน
- นิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและทองถิ่น
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบาน
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน
- ทองจําบทอาขยาน และบทรอยกรองที่มี
คุณคา
รวม

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ท ๕.๑ ป.๖/๑, ๒๐
๑๐
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๖๐

๑๐๐

๘๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองอยูบ นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึง่ เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความ
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดับไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ และสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผา นตัวชีว้ ัดใหมกี าร
สอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพฒ
ั นาการความกาวหนาใน
การเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสงิ่ ที่
จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนีย้ งั เปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเ รียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม
ทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนินการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ
เพื่อใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล ที่จาํ แนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทัว่ ไป
กลุมผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนทีม่ ีปญหา
ดานวินัย และพฤติกรรม กลุม ผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปี ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุมพิการทางรางกาย และสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา
ในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทนั ทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ
สําเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทเี่ ปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาผูเ รียนแตละคนเปนหลักและตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทัง้ สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนด
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเ รียนตองไดรับการประเมิน มีผลการประเมินผานตามเกณฑท่สี ถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การพิจารณาเลื่อนชัน้ ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนา และสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ ได ทั้งนี้ใหคาํ นึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนตัวเลข ตัวอักษร รอยละ
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จะตองพิจารณาทัง้ เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัตกิ ิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสาร ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึง่ สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผูเ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน จํานวน ๘๘๐ ชัว่ โมงตอป และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐานผานทุกรายวิชา
๒.๒ ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน และผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
๒.๕ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
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อภิธานศัพท
กระบวนการเขียน
กระบวนการเขียน เปนการคิดเรื่องที่จะเขียน และรวบรวมความรูในการเขียน กระบวนการ
เขียนมี ๕ ขั้น ดังนี้
๑. การเตรียมการเขียน เปนขั้นเตรียมพรอมที่จะเขียนโดยเลือกหัวขอเรื่องที่จะเขียน บน
พื้นฐานของประสบการณ กําหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใชวิธกี ารอาน
หนังสือ สนทนา จัดหมวดหมูความคิด โดยเขียนเปนแผนภาพความคิดจดบันทึกความคิดทีจ่ ะเขียน
เปนรูปหัวขอเรื่องใหญ หัวขอยอย และรายละเอียดคราวๆ
๒. การยกรางขอเขียน เมื่อเตรียมหัวขอเรือ่ ง และความคิดรูปแบบการเขียนแลว ใหนาํ
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่กาํ หนดเปนการยกรางขอเขียน โดยคํานึงถึงวาจะเขียนใหใครอานจะ
ใชภาษาอยางไรใหเหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผูอนื่ จะเริ่มตนเขียนอยางไร มีหวั ขอเรื่องอยางไร
ลําดับความคิดอยางไร เชื่อมโยงความคิดอยางไร
๓. การปรับปรุงขอเขียน เมื่อเขียนยกราง แลวอานทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่
เขียนเพิ่มเติมความคิดใหสมบูรณ แกไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปใหเพื่อน หรือผูอื่นอาน นําขอ
เสนอแนะมาปรับปรุงอีกครั้ง
๔. การบรรณาธิการกิจ นําขอเขียนที่ปรับปรุง แลวมาตรวจทานคําผิด แกไขใหถูกตอง
แลวอานตรวจทานแกไขขอเขียนอีกครั้ง แกไขขอผิดพลาดทั้งภาษา ความคิดและการเวนวรรคตอน
๕. การเขียนใหสมบูรณ นําเรื่องที่แกไขปรับปรุงแลว มาเขียนเรื่องใหสมบูรณ จัดพิมพ
วาดรูปประกอบ เขียนใหสมบูรณดวยลายมือที่สวยงามเปนระเบียบ เมื่อพิมพหรือเขียนแลว ตรวจ
ทานอีกครั้งใหสมบูรณกอนจัดทํารูปเลม
กระบวนการคิด
การฟง การพูด การอาน และการเขียนเปนกระบวนการคิด คนที่จะคิดไดดีตองเปนผูฟง
ผูพูด ผูอาน และผูเขียนทีด่ ี บุคคลที่จะคิดไดดีจะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานในการคิด
บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาจะ
ตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานทีน่ าํ มาชวยในการคิดทั้งสิ้น การสอนใหคิดควรใหผูเรียนรูจัก
คัดเลือกขอมูล ถายทอด รวบรวม และจําขอมูลตางๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบริโภคขอมูลขาวสาร
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และสามารถแปลความขอมูลขาวสาร และสามารถนํามาใชอางอิง การเปนผูฟ ง ผูพ ูด ผูอาน และ
ผูเขียนที่ดีตองสอนใหเปนผูบ ริโภคขอมูลขาวสารที่ดี และเปนนักคิดทีด่ ีดวย กระบวนการสอนภาษา
จึงตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรูขอมูลขาวสาร และมีทักษะการคิด นําขอมูลขาวสารที่ไดจากการฟง
และการอานนํามาสูก ารฝกทักษะการคิด นําการฟง การพูด การอาน และการเขียน มาสอนในรูป
แบบบูรณาการทักษะ เชน การเขียนเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห การแยกแยะ การสังเคราะห
การประเมินคา การสรางสรรค ผูเขียนจะนําความรูและประสบการณสูการคิด และแสดงออกตาม
ความคิดของตนเสมอ ตองเปนผูอา นและผูฟงเพื่อรับรูข าวสารที่จะนํามาวิเคราะหและสามารถแสดง
ทรรศนะได
กระบวนการอาน
การอานเปนกระบวนการ ซึง่ ผูอานสรางความหมายหรือพัฒนา การตีความระหวางการ
อานผูอานจะตองรูหัวขอเรือ่ ง รูจุดประสงคของการอาน มีความรูท างภาษาที่ใกลเคียงกับภาษาที่ใช
ในหนังสือที่อา นโดยใชประสบการณเดิมเปนประสบการณทําความเขาใจกับเรื่องทีอ่ าน กระบวนการ
อานมีดงั นี้
๑. การเตรียมการอาน ผูอานจะตองอานชื่อเรื่อง หัวขอยอยจากสารบัญเรื่อง อานคํานํา
ใหทราบจุดมุงหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงคของการอานจะอานเพื่อความเพลิดเพลินหรืออาน
เพื่อหาความรู วางแผนการอานโดยอานหนังสือตอนใดตอนหนึ่งวา ความยากงายอยางไร หนังสือมี
ความยากมากนอยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเปนอยางไร เหมาะกับผูอานประเภทใด เดาความวา
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สําหรับจดบันทึกขอความหรือเนื้อเรื่องที่สําคัญขณะอาน
๒. การอาน ผูอานจะอานหนังสือใหตลอดเลมหรือเฉพาะตอนที่ตองการอาน ขณะอาน
ผูอานจะใชความรูจากการอานคํา ความหมายของคํามาใชในการอาน รวมทัง้ การรูจักแบงวรรคตอน
ดวย การอานเร็วจะมีสว นชวยใหผูอา นเขาใจเรื่องไดดีกวาผูอานชา ซึง่ จะสะกดคําอานหรืออานยอน
ไปยอนมา ผูอ านจะใชบริบทหรือคําแวดลอมชวยในการตีความหมายของคําเพื่อทําความเขาใจเรื่อง
ที่อาน
๓. การแสดงความคิดเห็น ผูอ านจะจดบันทึกขอความทีม่ ีความสําคัญ หรือเขียนแสดง
ความคิดเห็น ตีความขอความที่อา น อานซ้ําในตอนที่ไมเขาใจ เพื่อทําความเขาใจใหถูกตอง ขยาย
ความคิดจากการอาน จับคูก ับเพื่อนสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตั้งขอสังเกตจากเรื่องที่อา น ถา
เปนการอานบทกลอนจะตองอานทํานองเสนาะดังๆ เพือ่ ฟงเสียงการอาน และเกิดจินตนาการ
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๔. การอานสํารวจ ผูอา นอานซ้ําโดยเลือกอานตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบคําและภาษา
ที่ใช สํารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อา นกับหนังสือที่เคยอาน สํารวจและเชื่อมโยง
เหตุการณในเรื่องและการลําดับเรื่อง และสํารวจคําสําคัญที่ใชในหนังสือ
๕. การขยายความคิด ผูอานจะสะทอนความเขาใจในการอานบันทึกขอคิดเห็น คุณคา
ของเรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวติ จริง ความรูสึกจากการอาน จัดทําโครงงานหลักการอาน
เชน วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอาน อานเรื่องอื่นๆ ที่ผูเขียนคนเดียวกันแตง
อานเรื่องเพิ่มเติม เรื่องที่เกีย่ วโยงกับเรื่องที่อาน เพื่อใหไดความรูที่ชัดเจนและกวางขวางขึน้
การเขียนเชิงสรางสรรค
การเขียนเชิงสรางสรรคเปนการเขียนโดยใชความรู ประสบการณ และจินตนาการในการ
เขียนเชน การเขียนเรียงความ นิทาน เรือ่ งสั้น นวนิยาย และบทรอยกรอง การเขียนเชิงสรางสรรค
ผูเขียนจะตองมีความคิดดี มีจินตนาการดี มีคลังคําอยางหลากหลาย สามารถนําคํามาใชในการ
เขียน ตองใชเทคนิคการเขียน และใชถอยคําอยางสละสลวย
การดู
การดูเปนการรับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรับรูสาร ตีความ
แปลความ วิเคราะห และประเมินคุณคาสารจากสื่อ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดู
ละคร การดูภาพยนตร การดูหนังสือการตูน (แมไมมีเสียงแตมีถอยคําอานแทนเสียงพูด) ผูดูจะตอง
รับรูสาร จากการดูและนํามาวิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาของสารที่เปนเนื้อเรื่อง โดยใช
หลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน เชน แนวคิดของเรื่อง ฉากที่ประกอบ
เรื่องสมเหตุสมผล กิริยาทาทาง และการแสดงออกของตัวละครมีความสมจริงกับบทบาท โครงเรื่อง
เพลง แสง สี เสียง ที่ใชประกอบการแสดงใหอารมณแกผูดูสมจริง และสอดคลองกับยุคสมัยของ
เหตุการณที่จาํ ลองสูบทละคร คุณคาทางจริยธรรม คุณธรรม และคุณคาทางสังคมที่มีอิทธิพลตอผู
ดูหรือผูชม ถาเปนการดูขาวและเหตุการณ หรือการอภิปราย การใชความรู หรือเรื่องที่เปนสารคดี
การโฆษณาทางสื่อจะตองพิจารณาเนื้อหาสาระวาสมควรเชื่อถือไดหรือไม เปนการโฆษณาชวนเชื่อ
หรือไม ความคิดสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนรูมากและการดูละครเวที ละครโทรทัศน ดูขาวทาง
โทรทัศนจะเปนประโยชนไดรับความสนุกสนาน ตองดูและวิเคราะห ประเมินคา สามารถแสดงทรรศนะ
ของตนไดอยางมีเหตุผล
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การตีความ
การตีความเปนการใชความรู และประสบการณของผูอานและการใชบริบท ไดแก คําที่
แวดลอมขอความ ทําความเขาใจขอความหรือกําหนดความหมายของคําใหถูกตอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ใหความหมายวา การตีความหมาย ชี้
หรือกําหนดความหมาย ใหความหมายหรืออธิบาย ใชหรือปรับใหเขาใจเจตนา และความมุง หมาย
เพื่อความถูกตอง
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คําคําหนึง่ ในสมัยหนึง่ เขียนอยางหนึง่ อีกสมัย
หนึ่งเขียนอีกอยางหนึ่ง คําวา ประเทศ แตเดิมเขียน ประเทษ คําวา ปกษใต แตเดิมเขียน ปกใต
ในปจจุบันเขียน ปกษใต คําวา ลุมลึก แตกอนเขียน ลุม ฦก ภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งความ
หมายและการเขียน บางครั้งคําบางคํา เชน คําวา หลอน เปนคําสรรพนามแสดงถึงคําพูด สรรพนาม
บุรุษที่ ๓ ที่เปนคําสุภาพ แตเดี๋ยวนี้คําวา หลอน มีความหมายในเชิงดูแคลน เปนตน
การสรางสรรค
การสรางสรรค คือ การรูจักเลือกความรู ประสบการณที่มีอยูเดิมมาเปนพืน้ ฐาน ในการ
สรางความรู ความคิดใหมหรือสิ่งแปลกใหมทมี่ ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม บุคคลที่จะมี
ความสามารถในการสรางสรรค จะตองเปนบุคคลที่มีความคิดอิสระอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มองโลกในแงดี คิดไตรตรอง ไมตัดสินใจสิ่งใดงาย ๆ การสรางสรรคของมนุษยจะเกีย่ วเนื่องกัน กับ
ความคิด การพูด การเขียน และการกระทําเชิงสรางสรรคซึ่งตองมีการคิดเชิงสรางสรรคเปนพื้นฐาน
ความคิดเชิงสรางสรรคเปนความคิดทีพ่ ัฒนามาจากความรูและประสบการณเดิม ซึง่ เปน
ปจจัยพืน้ ฐานของการพูด การเขียน และการกระทําเชิงสรางสรรค
การพูดและเขียนเชิงสรางสรรค เปนการแสดงออกทางภาษาที่ใชภาษาขัดเกลาใหไพเราะ
งดงาม เหมาะสม ถูกตองตามเนื้อหาทีพ่ ูดและเขียน
การกระทําเชิงสรางสรรคเปนการกระทําที่ไมซ้ําแบบเดิม และคิดคนใหมแปลกไปจากเดิม
และเปนประโยชนที่สูงขึน้
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ขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศ หมายถึง เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ สื่อ
ความหมายดวยการพูดบอกเลา บันทึกเปนเอกสาร รายงาน หนังสือ แผนที่ แผนภาพ ภาพถาย
บันทึกดวยเสียง และภาพ บันทึกดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนการเก็บเรื่องราวตางๆ บันทึกไวเปน
หลักฐานดวยวิธีตางๆ
ความหมายของคํา
คําที่ใชในการติดตอสื่อสารมีความหมายแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. ความหมายโดยตรง เปนความหมายที่ใชพูดจากันตรงตามความหมาย คําหนึง่ ๆ นั้น
อาจมีความหมายไดหลายความหมาย เชน คําวา กา อาจมีความหมายถึง ภาชนะใสนา้ํ หรืออาจ
หมายถึง นกชนิดหนึ่ง ตัวสีดํา รอง กา กา เปนความหมายโดยตรง
๒. ความหมายแฝง คําอาจมีความหมายแฝงเพิ่มจากความหมายโดยตรงมักเปนความ
หมายเกีย่ วกับความรูสึก เชน คําวา ขี้เหนียวกับประหยัด หมายถึง ไมใชจายอยางสุรุยสุราย เปน
ความหมายตรง แตความรูสึกตางกัน ประหยัดเปนสิ่งดี แตขี้เหนียวเปนสิ่งไมดี
๓. ความหมายในบริบท คําบางคํามีความหมายตรง เมื่อรวมกับคําอืน่ จะมีความหมาย
เพิ่มเติมกวางขึ้น หรือแคบลงได เชน คําวา ดี เด็กดี หมายถึง วานอนสอนงาย เสียงดี หมายถึง
ไพเราะ ดินสอดี หมายถึง เขียนไดดี สุขภาพดี หมายถึง ไมมีโรค ความหมายบริบทเปนความหมาย
เชนเดียวกับความหมายแฝง
คุณคาของงานประพันธ
เมือ่ ผูอานอานวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลว ตองประเมินงานประพันธ ใหเห็นคุณคาของ
งานประพันธ ทําใหผอู านอานอยางสนุก และไดรับประโยชนจาการอานงานประพันธ คุณคาของ
งานประพันธแบงไดเปน ๒ ประการ คือ
๑. คุณคาดานวรรณศิลป ถาอานบทรอยกรองก็จะพิจารณากลวิธีการแตง การเลือกเฟน
ถอยคํามาใชไดไพเราะ มีความคิดสรางสรรค ใหความสะเทือนอารมณ ถาเปนบทรอยแกวประเภท
สารคดี รูปแบบการเขียนจะเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง วิธีการนําเสนอนาสนใจ เนื้อหามีความถูกตองใช
ภาษาสละสลวยชัดเจน การนําเสนอมีความคิดสรางสรรค รอยแกวประเภทบันเทิงคดี องคประกอบ
ของเรื่องไมวาเรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน จะมีแกนเรื่องโครงเรื่อง ตัวละครมีความสัมพันธกัน กลวิธี
การแตงแปลกใหม นาสนใจ ปมขัดแยงในการแตงสรางความสะเทือนอารมณ การใชถอ ยคํา
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สรางภาพไดชัดเจน คําพูดในเรื่องเหมาะสมกับบุคลิกของ ตัวละครมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับชีวิต
และสังคม
๒. คุณคาดานสังคม เปนคุณคาทางดานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ชีวิต
ความเปนอยูของมนุษย และคุณคาทางจริยธรรม คุณคาดานสังคม เปนคุณคาที่ผูอา นจะเขาใจ
ชีวิตทัง้ ในโลกทัศนและชีวทัศน เขาใจการดําเนินชีวิต เขาใจเพื่อนมนุษยดีขึ้น เนือ้ หายอมเกี่ยวของ
กับการชวยจรรโลงใจแกผูอาน ชวยพัฒนาสังคม ชวยอนุรักษสงิ่ มีคุณคาของชาติบานเมือง และ
สนับสนุนคานิยมอันดีงาม
โครงงาน
โครงงานเปนการจัดการเรียนรูวิธหี นึ่งที่สง เสริมใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา ลงมือปฏิบตั ิ
จริง ในลักษณะของการสํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล นํามา
วิเคราะห ทดสอบเพื่อแกปญ
 หาของใจ ผูเรียนนําความรูจากชัน้ เรียนมาบูรณาการในการแกปญ
 หา
คนหาคําตอบ เปนกระบวนการคนพบนําไปสูการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ ื่น
ทักษะการจัดการ ผูสอนจะเขาใจผูเรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู การคิด วิธกี ารทํางานของผูเรียนจาก
การสังเกตการทํางานของผูเรียน
การเรียนแบบโครงงานเปนการเรียนแบบศึกษาคนควาวิธีการหนึง่ เปนการศึกษาคนควา
ที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาใชในการแกปญหา เปนการพัฒนาผูเ รียนใหเปนคนมีเหตุผล
สรุปเรื่องราวอยางมีกฎเกณฑ ทํางานอยางมีระบบ การเรียนแบบโครงงาน ไมใชการศึกษาคนควา
จัดทํารายงานเพียงอยางเดียว ตองมีการวิเคราะหขอมูลและมีการสรุปผล
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารไดแก ทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ซึ่งเปนเครื่องมือ
ของการสงสารและการรับสาร การสงสาร ไดแก การสงความรู ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกดวย
การพูด และการเขียน สวนการรับสาร ไดแก การรับความรู ความเชือ่ ความคิด ดวยการอานและ
การฟง การฝกทักษะการสือ่ สารจึงเปนการฝกทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน ให
สามารถรับสารและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ
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ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาที่สําคัญมีคุณสมบัติพอสรุปได คือ ประการ
ที่หนึ่ง ทุกภาษาจะประกอบดวย เสียง และความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑในการใช
อยางเปนระบบ ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรูสิ้นสุด หมายถึง มนุษยสามารถใชภาษา
สื่อความหมายไดโดยไมสิ้นสุด ประการทีส่ าม ภาษาเปนเรื่องของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติ
รวมกัน และมีการรับรูสัญลักษณหรือสมมติรวมกัน เพือ่ สรางความเขาใจตรงกัน ประการที่สี่ ภาษา
สามารถใชภาษาพูดในการติดตอสื่อสาร ไมจํากัดเพศของผูสงสาร ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ
สามารถผลัดกันในการสงสาร และรับสารได ประการที่หา ภาษาพูดยอมใชไดทั้งในปจจุบัน อดีต
และอนาคตไมจํากัดเวลาและสถานที่ ประการที่หก ภาษาเปนเครื่องมือการถายทอดวัฒนธรรมและ
วิชาความรูนานาประการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสรางสรรคสิ่งใหม
แนวคิดในวรรณกรรม
แนวคิดในวรรณกรรม หรือแนวเรื่องในวรรณกรรม เปนความคิดสําคัญในการผูกเรื่องให
ดําเนินเรื่องไปตามแนวคิดหรือเปนความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ แนวคิดยอมเกีย่ วของกับมนุษย
และสังคม เปนสารที่ผเู ขียนสงใหผูอาน เชน ความดียอ มชนะความชั่ว ทําดีไดดีทําชัว่ ไดชั่ว ความ
ยุติธรรมทําใหโลกสันติสุข คนเราพนความตายไปไมได เปนตน ฉะนั้นแนวคิดเปนสารที่ผเู ขียนตอง
การสงใหผูอื่นทราบ เชน ความดี ความยุติธรรม ความรัก เปนตน
บริบท
บริบทเปนคําที่แวดลอมขอความที่อา นผูอา นจะใชความรูส ึกและประสบการณมากําหนด
ความหมาย หรือความเขาใจ โดยนําคําแวดลอมมาชวยประกอบความรู และประสบการณ เพื่อทํา
ความเขาใจหรือความหมายของคํา
พลังของภาษา
ภาษาเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจงึ สามารถเรียนรูภาษา เพือ่ การ
ดํารงชีวิต เปนเครื่องมือของการสื่อสารและสามารถพัฒนาภาษาของตนได ภาษาชวยใหคนรูจกั คิด
และแสดงออกของความคิดดวยการพูด การเขียนและการกระทําซึง่ เปนผลจากการคิด ถาไมมีภาษา
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คนจะคิดไมได ถาคนมีภาษานอย มีคาํ ศัพทนอย ความคิดของคนก็จะแคบไมกวางไกล คนที่ใช
ภาษาไดดีจะมีความคิดดีดว ย คนจะใชความคิดและแสดงออกทางความคิดเปนภาษา ซึ่งสงผลไปสู
การกระทํา ผลของการกระทําสงผลไปสูความคิด ซึง่ เปนพลังของภาษา ภาษาจึงมีบทบาทสําคัญ
ตอมนุษย ชวยใหมนุษยพฒ
ั นาความคิด ชวยดํารงสังคมใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
มีไมตรีตอกัน ชวยเหลือกันดวยการใชภาษาติดตอสื่อสารกัน ชวยใหคนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของ
สังคม ภาษาชวยใหมนุษยเกิดการพัฒนา ใชภาษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายโต
แยงเพื่อนําไปสูผลสรุป มนุษยใชภาษาในการเรียนรู จดบันทึกความรู แสวงหาความรู ชวยจรรโลงใจ
ดวยการอานบทกลอน รองเพลง ภาษายังมีพลังในตัวของมันเอง เพราะภาพยอมประกอบดวยเสียง
และความหมาย การใชภาษาใชถอยคํา ทําใหเกิดความรูสึกตอผูรับสาร ใหเกิดความจงเกลียดจงชัง
หรือเกิด ความชื่นชอบ ความรักยอมเกิดจากภาษาทั้งสิ้น ทีน่ ําไปสูผ ลสรุปที่มีประสิทธิภาพ
ภาษาถิน่
ภาษาถิ่นเปนภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใชในทองถิน่ ซึง่ เปนภาษาดั้งเดิมของชาวพืน้ บาน
ที่ใชพูดจากันในหมูเ หลาของตน บางครั้งจะใชคําที่มีความหมายตางกันไปเฉพาะถิน่ บางครั้งคําทีใ่ ช
พูดจากันเปนคําเดียว ความหมายตางกันแลวยังใชสําเนียงที่ตา งกัน จึงมีคาํ กลาวที่วา สําเนียงบอก
ภาษา สําเนียงจะบอกวาเปนภาษาอะไร และผูพูดเปนคนถิน่ ใด อยางไรก็ตามภาษาถิ่นในประเทศ
ไทยไมวา จะเปนภาษาถิน่ เหนือ ถิน่ อีสาน ถิ่นใต สามารถสื่อสารเขาใจกันได เพียงแตสาํ เนียงแตก
ตางกันไปเทานั้น
ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาไทยมาตรฐานหรือบางทีเรียกวา ภาษาไทยกลางหรือภาษาราชการ เปนภาษาทีใ่ ช
สื่อสารกันทั่วประเทศ และเปนภาษาที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อใหคนไทยสามารถใชภาษาราชการใน
การติดตอสื่อสารสรางความเปนชาติไทย ภาษาไทยมาตรฐานก็คือ ภาษาที่ใชกนั ในเมืองหลวง ที่ใช
ติดตอกันทั้งประเทศ มีคําและสําเนียงภาษาทีเ่ ปนมาตรฐานตองพูดใหชัดถอยชัดคําไดตามมาตรฐาน
ของภาษาไทย ภาษากลาง หรือภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญ ในการสรางความเปนปกแผน
วรรณคดี มีการถายทอดกันมาเปนวรรณคดีประจําชาติ จะใชภาษาที่เปนภาษาไทยมาตรฐานในการ
สรางสรรคงานประพันธ ทําใหวรรณคดีเปนเครื่องมือในการศึกษาภาษาไทยมาตรฐานได
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ภาษาพูดกับภาษาเขียน
ภาษาพูดเปนภาษาที่ใชพูดจากัน ไมเปนแบบแผนภาษา ไมพถิ ีพถิ นั ในการใชแตใชสื่อ
สารกันไดดี สรางความรูสึกที่เปนกันเอง ใชในหมูเพื่อนฝูง ในครอบครัว และติดตอสื่อสารกันอยาง
ไมเปนทางการ การใชภาษาพูดจะใชภาษาทีเ่ ปนกันเองและสุภาพ ในขณะเดียวกันก็คํานึงวาพูดกับ
บุคคลที่มีฐานะตางกัน การใชถอยคําก็ตา งกันไปดวย ไมคํานึงถึงหลักภาษาหรือระเบียบแบบแผน
การใชภาษามากนัก
สวนภาษาเขียนเปนภาษาที่ใชเครงครัดตอการใชถอยคํา และคํานึงถึงหลักภาษา เพือ่ ใช
ในการสื่อสารใหถูกตองและใชในการเขียนมากกวาพูด ตองใชถอยคําที่สุภาพ เขียนใหเปนประโยค
เลือกใชถอยคําที่เหมาะสมกับสถานการณในการสื่อสาร เปนภาษาทีใ่ ชในพิธกี ารตาง ๆ เชน การ
กลาวรายงาน กลาวปราศรัย กลาวสดุดี การประชุมอภิปราย การปาฐกถา จะระมัดระวังการใชคํา
ที่ไมจําเปนหรือ คําฟุมเฟอย หรือการเลนคําจนกลายเปนการพูดหรือเขียนเลนๆ
ภูมิปญญาทองถิน่
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) บางครั้งเรียกวา ภูมิปญญาชาวบานเปนกระบวน
ทัศน (Paradigm) ของคนในทองถิน่ ทีม่ ีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ เพื่อความ
อยูรอด แตคนในทองถิ่นจะสรางความรูจ ากประสบการณและจากการปฏิบัติ เปนความรู ความคิด
ที่นาํ มาใชในทองถิ่นของตนเพื่อการดํารงชีวิตที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติ ผูรูจึงกลายเปน
ปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับภาษา ยารักษาโรค และการดําเนินชีวิตในหมูบา นอยางสงบสุข
ภูมิปญญาทางภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา เปนความรูท างภาษา วรรณกรรมทองถิน่ บทเพลง สุภาษิต คํา
พังเพยในแตละทองถิ่น ที่ไดใชภาษาในการสรางสรรคผลงานตางๆ เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมทาง
สังคมที่ตางกัน โดยนําภูมปิ ญญาทางภาษาในการสั่งสอนอบรมพิธกี ารตางๆ การบันเทิงการละเลน
มีการแตงเปนคําประพันธในรูปแบบตางๆ ทัง้ นิทาน นิทานปรัมปรา ตํานาน บทเพลง บทรองเลน
บทเหกลอม บทสวดตาง ๆ บททําขวัญ เพื่อประโยชนทางสังคม และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
ประจําถิน่
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ระดับภาษา
ภาษาเปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะตองใชภาษาใหถูกตองกับสถานการณและโอกาสที่
ใชภาษา บุคคล และประชุมชน การใชภาษาจึงแบงออกเปนระดับของการใชภาษาไดหลายรูปแบบ
ตําราแตละเลมจะแบงระดับภาษาแตกตางกันตามลักษณะสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ
การแบงระดับภาษาประมวลไดดังนี้
๑. การแบงระดับภาษาที่เปนทางการและไมเปนทางการ
๑.๑ ภาษาที่ไมเปนทางการหรือภาษาทีเ่ ปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการประชุม
ในการกลาวสุนทรพจน เปนตน
๑.๒ ภาษาที่ไมเปนทางการ หรือภาษาที่ไมเปนแบบแผน เชน การใชภาษาในการ
สนทนา การใชภาษาในการเขียนจดหมายถึงผูคุนเคย การใชภาษาในการเลาเรื่องหรือประสบการณ
เปนตน
๒. การแบงระดับภาษาที่เปนพิธีการกับระดับภาษาที่ไมเปนพิธกี าร การแบงภาษาแบบนี้
เปนการแบงภาษาตามความสัมพันธระหวางบุคคลเปนระดับ ดังนี้
๒.๑ ภาษาระดับพิธีการ เปนภาษาแบบแผน
๒.๒ ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เปนภาษากึง่ แบบแผน
๒.๓ ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ เปนภาษาไมเปนแบบแผน
๓. การแบงระดับภาษาตามสภาพแวดลอม โดยแบงระดับภาษาระดับยอยเปน ๕ ระดับ
คือ
๓.๑ ภาษาระดับพิธีการ เชน การกลาวปราศรัย การกลาวเปดงาน
๓.๒ ภาษาระดับทางการ เชน การรายงาน การอภิปราย
๓.๓ ภาษาระดับกึ่งทางการ เชน การประชุมอภิปราย การปาฐกถา
๓.๔ ภาษาระดับการสนทนา เชน การสนทนากับบุคคลอยางเปนทางการ
๓.๕ ภาษาระดับกันเอง เชน การสนทนาพูดคุยในหมูเพื่อนฝูงในครอบครัว
วิจารณญาณ
วิจารณญาณ หมายถึง การใชความรู ความคิด ทําความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึง่ อยางมี
เหตุผล การมีวิจารณญาณตองอาศัยประสบการณในการพิจารณาตัดสินสาร ดวยความรอบคอบ และ
อยางชาญฉลาดเปนเหตุเปนผล
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