
 
 

 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 สาระสำคัญของสาระการเรียนรู้  

 ความสำคัญของสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การใช้ภาษาไทยเป็นสมรรถนะที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้สามารถสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะ และมีมารยาท รวมทั้งสามารถใช้เรียนรู้ได้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 สาระการเรียนรู ้น ี ้ มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ                                       
2) อ่านด้วยความเข้าใจ 3) เขียนแสดงความเข้าใจ และ 4) เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
  สมรรถนะเฉพาะทั้ง 4 สมรรถนะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักทั้ง 6 สมรรถนะ 
และบูรณาการกันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้น 10 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่วงชั้นนี้  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 ทั้ง 10 ข้อ นำไปกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
โดยต้องคำนึงถึงการบูรณาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้วย เพื่อให้เมื ่อผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์  
การเรียนรู้ชั้นปีแล้ว จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ช่วงชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 
 ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ หรือบริบท 
ใกล้ตัวของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน  

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะการฟังจากการฟังสิ่งต่าง ๆ และการดูภาพ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ 
และสร้างความเข้าใจเรื ่องราว ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการพูดสนทนา  และการเล่าเรื ่อง  
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกกาลเทศะ บุคคล และมีมารยาท 

ในขณะเดียวกัน นักเรียนก็ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจากการอ่านบทอ่านประเภทต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถอ่านออกและเข้าใจเนื้อหาสาระของบทอ่านไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสมรรถนะการเขียน 
เพื่อให้สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเขียนข้อความแสดงความรู้ความเข้าใจ 
ความคิด ความรู้สึก โดยใช้คำและประโยคได้อย่างถูกหลักการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย เพื่อสื่อสาร 
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมารยาทในการอ่านและการเขียน ทั้งนี้ วิธีการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูก
สะกดคำ และอ่านตามครู ยังคงเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน  
สามารถอ่านออกและเขียนได้ 

จุดเน้นการพัฒนา 
การสอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้

หลักภาษาไทยและโครงสร้างภาษาไทยพื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษา  
เพ่ือสื่อสารในบริบทต่าง ๆ และเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1 เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยคำนึงพัฒนาการการเรียนรู้
ภาษาของนักเรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นวัยที่เพิ่งก้าวออกมาจากระดับปฐมวัย หรือครอบครัว นักเรียนจึงมี  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านการใช้ภาษา การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน และการใช้ชีวิตกับผู้อื่นที่ไม่ใช่  
คนในครอบครัว ในเบื้องต้นครูควรจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้และการเรียนรู้  
ของนักเรียน ปรับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนฐาน ของ
สถานการณ์ หรือบริบทใกล้ตัวของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น การใช้ภาษาพูดเพื่อสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 
เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการอ่านและการเขียนโดยใช้วิธีการสอน  
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ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ เข้าใจโครงสร้างและความหมายของคำ ประโยค และ
ข้อความ โดยใช้บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยและหนังสือเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั ้งบทอ่านอื ่น ๆ  
ในชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายโฆษณา ประกาศ นิทาน หรือกวีนิพนธ์ เป็นต้น 

การนำไปใช้ในชีวิตจริง 
 การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทยในช่วงชั้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียน  
ได้ฝึกการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างภาษาไทย
พื้นฐานจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในบริบทต่าง ๆ  และเกิดสมรรถนะ
การใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งนี้ การสอนอ่านเขียนในเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียน
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ยังคงเน้นการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำเป็นหลัก จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้
เกี ่ยวกับการเข้าใจความหมายของคำ การนำไปใช้การแต่งประโยคง่าย ๆ ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ทั้งการเรียนในชั้นเรียนและทุกเวลาที่ต้องมี  
การปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับผู้อื่น นักเรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการรับสารต่าง ๆ ทั้งจากการฟัง ดู และ

การอ่าน เพื่อให้สามารถส่งสาร คือ การเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ด้วยเหตุนี้ 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจำเป็นต้องเชื่อมโยงบนฐานของสถานการณ์ หรือบริบท
ใกล้ตัวแล้ว ยังต้องมีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น  
  คณิตศาสตร์  อ่านและเขียนแผนภาพแผนภูมิ แผนผัง ฟัง ดู และอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ ตีความ แก้ปัญหา 
พูดนำเสนอ แสดงวิธีคิด เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ การหาร แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน
ที่เป็นรูปธรรม รับฟังและอธิบายให้เหตุผลความสัมพันธ์ของจำนวน 

ภาษาอังกฤษ  เรียนรู้ ฟัง ดู และพูดคำศัพท ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ  วาดภาพประกอบคำ ประโยค เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดูภาพจิตรกรรม

ฝาผนังแล้วบอกได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยงกับนิทานชาดกที่เคยอ่าน เขียนภาพลายไทย แล้วเขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับภาพที่ตนวาดขึ้นมา ร้องเพลง 

สุขศึกษาและพลศึกษา  พูดนำเสนอเป้าหมายการเรียนรู้ ฟัง ดู และสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคลิป
สถานการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น อาหารขยะ โรคภัย ฟัง ดู และอ่านวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ฉลาก 
ต่าง ๆ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัย อ่านสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนในโรงเรียน และชุมชน 
 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม  อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชน                     
ที่ตนเองอยู่ อ่าน และเขียนบันทึกรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้เรื่องราวจากบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ               
วันสำคัญประเพณีและวัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น สภาพแวดล้อม ศาสนา พิธีกรรม ประวัติของท้องถิ่น นิทาน    
ในท้องถิ่น เพลงพ้ืนบ้าน อ่านข้อมูลจากโบรชัวร์สินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพอากาศ แผนที่การเดินทาง  

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ   สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที ่ต ้องการศึกษาได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ  หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ สังเกต พูด เขียน หรือวาดภาพเกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ที่มีในท้องถิ่นสรุปความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ ธรรมชาติ สถานการณ์ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น จดบันทึกแผนที่ความคิดอินโฟกราฟิกส์ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ 

สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะหลัก 

1. ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ 
1.1 
 
1.2 

ฟัง และดูเพ่ือทำความเข้าใจข้อความ หรือเรื่องที่ได้ฟัง และดู  
หรือมีผู้อ่านให้ฟัง  
พูดสื่อสารให้ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจ 

2. การคิดขั้นสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1.๓ ส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ 
ประสบการณ์กับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจ 
และเคารพในความแตกต่าง 

1.๔ สะท้อนการพูดของตนเองตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม 
2. อ่านด้วยความเข้าใจ 
2.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรอง

ง่าย ๆ อย่างคล่องแคล่ว   
2. การคิดข้ันสูง 
3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 2.2 เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

2.3 ฝึกฝนการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
2.4 ตั้งคำถามและตอบคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 
2.5 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
3. เขียนแสดงความเข้าใจ 
3.1 คัดลายมือตามรูปแบบ และคัดลอกคำ หรือข้อความอย่างถูกต้อง 2. การคิดขั้นสูง 

3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

3.2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ  
3.3 เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการและปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ 
4. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
4.1 เข้าใจและใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 2. การคิดขั้นสูง 

3. การสื่อสาร 
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

4.2 สะกดคำ เข้าใจความหมาย และนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ 
4.3 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค และนำคำไปแต่งประโยคง่าย ๆ 

ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.4 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้นที่ 1 

1. ตั้งใจฟังและดูเพ่ือทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ และกล้าแสดงออกถึงความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจ 
อย่างเหมาะสม 

2. พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
4. ตั้งใจอ่าน และอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว 
5. เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน และสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากการอ่านสื่อต่าง ๆ 
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6. อ่านเรื่องตามความสนใจ และมีนิสัยรักการอ่าน 
7. เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างอิสระ 

และมีจินตนาการ 
8. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
9. ใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

10. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

1. ตั้งใจฟังและดูเพ่ือทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ และกล้าแสดงออกถึงความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจอย่างเหมาะสม  
2. พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

1.1 ฟัง และดูเพื่อทำความเข้าใจข้อความ หรือเรื่องท่ีได้ฟัง และดู หรือมีผู้อ่านให้ฟัง 

- มีสมาธิจดจ่อกับการฟัง จับสาระ
ของเรื่องราวได้ 

- จดจำข้อมูลและคำสำคัญ เพ่ือนำไป  
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

- สร้างคลังคำศัพท ์และเข้าใจ 
ความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

- ออกเสียงคำ วลี ข้อความ ประโยค  
ได้ถูกต้อง 

- อธิบายความหมายโดยนัยและใช้ 
ภาษาในการสื่อสารความหมายได้ 

- ฟังอย่างตั้งใจ และฟังอย่างไม่ตัดสิน 
- สร้างสรรค์ผลงานจากการฟัง และ

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ 

 

- ฟังเรื่องราวอย่างหลากหลายทั้งจากนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก  
บทกวี บทเพลง ฯลฯ ที่เรียบเรียงภาษาได้อย่างไพเราะ  
มีภาพประกอบที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการได้อย่างหลากหลาย  
มีรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่าง 

- ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังคำศัพท์จากนิทานพ้ืนบ้าน  
นิทานชาดก บทกวี บทเพลง ฯลฯ ทำสมุดบันทึกคำศัพท์ 

- ครูอ่านวรรณกรรม นิทาน ข่าว เรื่องเล่า สารคดี วรรณคดี หรือ 
บทความให้นักเรียนฟัง หรือนักเรียนสลับกันอ่าน นักเรียนอ่าน 
ให้เพ่ือนฟัง เป็นต้น เพ่ือขยายขอบเขต คลังคำศัพท์ และ 
การออกเสียงให้ถูกต้อง 

- ครูชวนสนทนาเหตุการณ์จาการฟัง หรือการดู เช่น ความคิด  
ความรู้สึก จากการฟัง คำศัพท์ยาก คำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนไม่เข้าใจ  
มีตัวละครอะไรบ้าง เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เกิดข้ึนที่ไหน  
ทำไมตัวละครนั้นจึงแสดงออกแบบนั้นเพราะเหตุใด ถ้านักเรียน 
เป็นตัวละครนั้นจะทำอย่างไร เพราะเหตุใด 

- แบ่งกลุ่มนักเรียน 4 – 5 คน อภิปรายแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อ 
ที่กำหนด และสรุปความเข้าใจของตนเองในรูปแบบอิสระ  

1. ฟัง ดู และพูดด้วยความเข้าใจ 
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- ฟังโจทย์คณิตศาสตร์จากครู จากเพ่ือน เพ่ือเข้าใจโจทย์ ตีความจาก 
โจทย์ในการคิดแก้ปัญหาฟัง และดูเพ่ือนที่นำเสนอ หรือแสดงวิธีคิด 
บนกระดาน และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

- นักเรียนร่วมกันสังเกตสิ่งของที่ครูนำมา เพ่ือนนำมา หรือชิ้นงาน 
ที่ทำเสร็จ และรับฟังสิ่งที่เพ่ือนนำเสนอแลกเปลี่ยนกัน 

- ฟัง และดูเรื่องราวจากคลิปสถานการณ์ท่ีครูให้ ฟังเรื่องเล่า ฟังโจทย์  
เงื่อนไข สถานการณ์การเรียนรู้และร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนอ 
ความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ดูร่วมกัน 

- นำคลังคำท่ีบันทึกไว้ไปสร้างนิทานเรื่องใหม่ของตนเอง แล้วนำมา 
บอกเล่าให้เพ่ือนได้ฟัง วาดภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความเข้าใจ 
จากคำไปสู่ภาพ 

 
 

1.2 พูดสื่อสารให้ผู้ฟังได้ยินและเข้าใจ 

- พูดสื่อสารแสดงออกถึงความต้องการ 
และความรู้สึกของตนเองให้ผู้อ่ืน
รับรู้และเข้าใจ 

- ใช้ภาษาพูดในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

- ใช้ภาษากายที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับประเด็นที่พูดสื่อสาร 

 

- เจ้าของผลงานนำเสนอผลงานการพากย์เสียงประกอบนิทาน สื่อสาร
น้ำเสียงของตัวละครออกมาให้ผู้อ่านได้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของ 
ตัวละครแต่ละตัว 

- ครูนำเสนอเหตุการณ์ที่อาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่อง แต่สามารถ
ตีความได้จากบริบทในเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนตีความและพูดอภิปราย
ค้นหาสิ่งอ้างอิงจากเรื่อง โดยใช้คำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร ทำไม นักเรียนคิดใคร่ครวญและเขียนลงในสมุด 

- แบ่งกลุ่มให้นักเรียนพูดสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเอง 
ในกลุ่มย่อย โดยให้นักเรียนเลือกหัวข้อในการพูดสื่อสารให้เพ่ือน
เข้าใจ คนละไม่เกิน 3 นาที จากวรรณกรรมที่อ่านวางแผน ฝึกซ้อม
และนำเสนอครูและเพ่ือน สะท้อนให้ข้อแนะนำเพ่ือ ปรับใช้ในครั้งต่อไป 

- พูดอภิปรายเพ่ือหาทางเลือกในการแก้ปัญหาจากโจทย์คณิตศาสตร์  
พูดความรู้สึก ความคิดจากโจทย์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำเสนอวิธีการ
คิดแก้ปัญหาของตนเอง ระบุความเหมือนและความต่างในวิธีคดิของ
ตนเองกับของเพ่ือน 

- พูดนำเสนอความเข้าใจจากโจทย์ หรือกิจกรรมที่ได้ทำ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขของตนเอง ในสิ่งที่แก้ได้ และไม่ได้  

- พูดแสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม และนำเสนอชิ้นงานให้ครู 
และเพ่ือน เสนอแนะให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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1.3 มีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและเคารพในความแตกต่าง 

- ร่วมสนทนา ให้ข้อเสนอแนะ  
  และสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก 
  ของตน และรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก 
  ของผู้ที่กำลังร่วมสนทนาได้ 
- วิเคราะห์ สนทนา สรุปความเข้าใจ 
  เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน  
  บริบทของตัวละคร และนำมา 
  ปรับใช้ชีวิต 
- แสดงความคิดเห็น และรับฟัง 
  ความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน 
 

- ครูจัดกิจกรรมบอกอารมณ์ ให้ผู้เรียนเลือกภาพที่ตรงกับอารมณ์ 
ความรู้สึกของแต่ละคนในวันนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสื่อสาร 
อารมณ์และเรื่องราวของตนให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ผ่านการอุปมาโดยใช้
ภาพต่าง ๆ เพื่อให้เพ่ือนและครูได้มีโอกาสรับรู้ความรู้สึก และ
ช่วยเหลือให้คลี่คลาย ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนวิธีการของเพ่ือน  
ในการทำให้อุปสรรคผ่านพ้นไปได้ 

- ครูยกตัวอย่างคำ หรือประโยคในเรื่องเพ่ือชวนสนทนา แล้วตั้งคำถาม
เพ่ือเทียบเคียงกับตนเอง เช่น 
o สะท้อนสังคมอย่างไร ทั้งความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม 
o สะท้อนวิถีชีวิตของคนในช่วงเวลานั้นอย่างไร 

  นักเรียนคิดใคร่ครวญคนเดียวและเขียนลงในสมุด หลังจากนั้น 
  เข้ากลุ่มย่อย 4 - 5 คน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน นักเรียน 
  แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการพูดคุยและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่น่าสนใจ   
  ของกลุ่มให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง 
 

 
 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สนทนา สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ 
  เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน บริบทของตัวละคร และระบุสิ่งที่จะนำมา 
  ปรับใช้ชีวิตของตนเอง 
- นักเรียนร่วมกันพูดอภิปรายเพ่ือหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
  จากโจทย์ใหม่ สถานการณ์ใหม่ และนำเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา 

ของตนเอง สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 
- วิเคราะห์และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนจากโจทย์จากสถานการณ์ 

เพ่ือเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของตนเองและผู้อื่น และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ที่เหมือน หรือคล้ายกับโจทย์ที่ครูให้   
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1.4 สะท้อนความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนต่อการพูด 
และการแสดงออกของตนเอง ตามความเป็นจริง อย่างเหมาะสม 

- แก้ไขปรับปรุงการพูดของตนเอง  
  เมื่อได้รับผลสะท้อนจากเพ่ือน 
  และครู 
- พูดสื่อสารตามความเป็นจริง  
  และสะท้อนผลการปฏิบัติ 
  เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
- เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น  
  และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  โดยไม่ตัดสิน 

- จัดให้มีกิจกรรมการพูดนำเสนอผลงานเจ้าของผลงาน และ
ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการพูดให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และ
ฝึกซ้อมให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ 

- ทำการประเมินผลหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลงด้วยเครื่องมือ   
  AAR (After Action Review) 
- ครูเปิดคลิปวีดีโอตัวอย่างการพูดท่ีน่าสนใจ ให้นักเรียนวิเคราะห์

จุดเด่น จุดที่ควรปรับร่วมกัน เช่น น้ำเสียง ท่าที การใช้ภาษา  
ความมั่นใจ เนื้อหาหรือหัวข้อ ด้วยการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 

- เลือกหัวข้อในการพูดสื่อสารให้เพ่ือนฟัง คนละไม่เกิน 3 นาที  
จากวรรณกรรมท่ีอ่าน วางแผน ฝึกซ้อม และนำเสนอ (ครูอาจจะ 
ขออนุญาตบันทึกวีดีโอไว้ให้นักเรียนได้ดูเพ่ือสะท้อนตนเอง) 

- เขียนสะท้อนตนเองจากการพูดในมิติของจุดเด่น สิ่งที่ทำได้ 
ตามเป้าหมาย และสิ่งที่จะพัฒนา ครูและเพ่ือนสะท้อนให้คำแนะนำ
เพ่ือปรับใช้ในครั้งต่อไป โดยพูด หรือเขียนสะท้อนตนเองในกลุ่มย่อย 
และกลุ่มใหญ่ หลังจากทำกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ 
เช่น ได้ทำอะไร รู้สึกอย่างไร เจอปัญหาอะไร หรือแก้ไขอย่างไร  
เกิดความเข้าใจอะไรใหม่ จะนำไปปรับใช้ จะดีกว่านี้ ถ้า...  
หรือการแก้ปัญหาจากโจทย์ ทั้งสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนา  

- พูดระบุปัญหาในการนำเสนอชิ้นงาน ขั้นตอนการทำงาน วิธีคิด 
แก้โจทย์ต่าง ๆ เช่น การพูดเร็ว ช้า การพูดติดขัด พูดวกวนไปมา 

- พูดนำเสนอเป้าหมายการเรียนรู้คืออะไร บอกได้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน 
จะมีวิธีไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

4. ตั้งใจอ่าน และอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว 
5. เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ตั้งคำถามและตอบคำถามสรุปความรู้และข้อคิด ชื่นชม  
    แสดงความคิดเห็นจากการอ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัล และสืบค้นความรู้จากแหล่งความรู้ 
    ที่หลากหลาย 
6. อ่านเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพลงพ้ืนบ้าน และเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่นตามความสนใจ  
    และมีนิสัยรักการอ่าน 
 

2. อ่านด้วยความเข้าใจ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

2.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อย่างคล่องแคล่ว 

- อ่านออกเสียงชัดเจนและเข้าใจ 
  ความหมายของเรื่องที่อ่าน 
- อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง  
  ข้อความ เรื่องสั้น ๆ และ 
  บทร้อยกรองง่าย ๆ ถูกต้อง  
  และคล่องแคล่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย (อ่านภาษากาย) แสดงท่าทาง 
ตามคำที่ครูเลือกมา แล้วพูดสนทนาเก่ียวข้องกับเรื่องที่จะอ่าน 
ต่อไป  

- อ่านภาษาท่าทางของเพ่ือน ว่าเหมือน หรือแตกต่างจากท่าทาง 
ของตนเองอย่างไร และพูดคุยกันว่า เหตุใดแต่ละคนจึงเลือก 
ทำท่าทางเช่นนั้น 

- อ่านภาษากายที่เพ่ือนเลือกมานำเสนอ โดยใช้ภาพที่ครูเตรียมไว้ให้  
- คาดเดาจากภาพหน้าปกว่า เรื่องที่จะได้อ่าน น่าจะเกี่ยวข้องกับ 
  เรื่องใด 
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2.2 เข้าใจความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

- อธิบายความหมายของคำ หรือ 
  ข้อความที่ไม่รู้จักด้วยการคาดเดา 
  จากความรู้เดิมของตน การ
สอบถาม 
  จากผู้อื่น และการค้นคว้าจาก 
  แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 
- เข้าใจความหมายโดยนัยของคำ หรือ 
  ประโยค ข้อความที่อ่าน 
- ตีความความหมายของคำ และ 
  ข้อความของเรื่องที่อ่าน และอธิบาย 
  ไดส้อดคล้องกับประสบการณ์ 
  และบริบทของตนเอง 
 

- จัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการอ่านนิทานร้อยแก้ว อ่านนิทาน 
คำกลอน อ่านทำนองเสนาะ อ่านบทกวี ฯลฯ เพื่อซึมซับความงาม 
ทางภาษา อย่างละเมียดละไม ในสภาพแวดล้อมที่สงบ สวยงาม  
เมื่ออา่นจบช่วงหนึ่งแล้วจัดให้มีการสนทนา ตีความเรื่องที่ได้อ่าน 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียน 

- สนทนาถึงความหมายของคำที่น่าสนใจ สถานการณ์ท่ีมีความกำกวม  
เปรียบเทียบกับคำท่ีมีความชัดเจน ที่พบจากเรื่องที่อ่าน และค้นหา
ความหมายเพ่ิมเติมจากพจนานุกรม 

- ครูนำเสนอเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่องจากเรื่องที่อ่าน  
แต่สามารถตีความได้จากบริบทในเรื่อง นักเรียนคิดใคร่ครวญ 
ตีความ และหาสิ่งอ้างอิงจากเรื่องแลกเปลี่ยนกัน (อาจเป็นกลุ่มใหญ่ 
หรือกลุ่มย่อย) และสรุปความเข้าใจในรูปแบบอิสระ 

- อ่านและวิเคราะห์โจทย์ได้ว่า เห็นอะไร โจทย์บอกอะไร โจทย์ไม่ได้ 
  บอกอะไร โจทย์ต้องการหาอะไร จะหาคำตอบได้อย่างไร และ 
  แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
- อ่านตีความจากบทความ ข่าว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ครูกำหนดให้ 
- สืบค้น หาแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ  
  หรือได้ตรงตามสถานการณ์ หรือข้อความที่กำหนดให้ 

2.3 ฝึกฝนการอ่านจากสื่อต่าง ๆ ท้ังหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสืบค้นความรู้  
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 

- อ่านข้อความ อ่านภาพ และ 
  เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ได้อย่าง 
  หลากหลาย 
- อ่านจับใจความเรื่องที่อ่าน และ 
  ตอบคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน  
  อย่างไร เมื่อไร ทำไม  
- เรียบเรียงเรื่องราวและลำดับ 
  เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  
- อ่านหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล  
  และสืบค้นความรู้ จากแหล่งความรู้ 
  อย่างสม่ำเสมอ 
 

- ดูภาพแล้วเล่าเรื่องประกอบภาพ (อ่านภาษาภาพ) เล่าถึงความหมาย 
ที่ภาพกำลังนำเสนอออกมาได้ 

- ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วบอกได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยงกับ
นิทานชาดกท่ีเคยอ่าน  

- เชื่อมโยงประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องที่อ่าน เข้ากับประสบการณ์ 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างหลากหลาย 

- อ่านเรื่อง บทความ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 
จับประเด็นเรื่องที่อ่านและตอบคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 
เมื่อไร ทำไม  

- ครูชวนสนทนาจากสิ่งที่อ่าน เช่น คำศัพท์ใหม่ คำศัพท์ยาก 
ประเด็นที่สารนั้นต้องการสื่อความคืออะไร มีคำศัพท์อ่ืนอีกหรือไม่
ทีส่ามารถใช้แทน หรือมีความหมายโดยนัยเหมือนกัน นักเรียน
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย และนำเสนอในกลุ่มใหญ่  

- อ่านข้อมูลจากโบรชัวร์สินค้า หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น สภาพ 
อากาศ แผนที่การเดินทาง และพูดแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากสิ่งที่ได้
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อ่าน เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง เชื่อมโยง
สู่การใช้ชีวิตประจำวัน 

- อ่านแผนผังโรงเรียน แผนผังหมู่บ้าน ชุมชน ที่ตนเองอยู่ เพ่ือเข้าใจ
ตำแหน่ง ที่ตั้ง ที่ตั้ง ระยะทาง และทิศทางของสิ่งต่าง ๆ 

- อ่าน และใช ้Google Earth คน้หาตำแหน่งที่บ้าน เห็นสภาพภูมิศาสตร์   
 ของหมู่บ้าน จงัหวัด ประเทศ และสิ่งแวดล้อม 

2.4 ตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 

-  เข้าใจเรื่องท่ีอ่าน และสรุปความ  
   ย่อความ หรือขยายความเรื่องที่อ่าน 
- ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล 
  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
- จับใจความ สรุปข้อคิดจากเรื่อง 
  ที่อ่าน และนำไปปรับใช้ในชีวิต 
- วิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านได้หลากหลาย 
  มุมมอง และสมเหตุสมผล 

 

- ครูชวนสนทนา อ่านจบเรื่องแล้วรู้สึกอย่างไร มีความคิดอะไรเกิดข้ึน  
  นักเรียนตอบคำถามต่อความเข้าใจเรื่อง ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  ทำไมจึงทำอย่างนั้น 
- อ่านเรื่องราวข่าวสาร ข้อมูลหลากชนิด แล้วสรุปความ ย่อความ 

หรือขยายความ พร้อมทั้งจัดทำผังความคิด จัดทำภาพประกอบ
เพ่ือสรุป หรือขยายความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น 

- ตอบคำถามสู่ความเข้าใจเรื่อง เช่น ครูตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละคน 
  คิด แสดงความคิด และรับฟังเพ่ือรับรู้แง่มุมที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
  เรื่องท่ีอ่าน  
- แลกเปลี่ยน และตอบคำถาม คำตอบคืออะไร มีวิธีคิดอย่างไร 

เพ่ือนคิดอย่างไรกับวิธีนี้ อยากปรับแก้ หรือเพ่ิมเติมในวิธีคิดของ
เพ่ือนอย่างไร วิธีคิดของตนเองแตกต่างจากเพ่ือนตรงไหน และ 
มีวิธีไหนทำง่ายที่สุด จะรู้ได้อย่างไรว่า คำตอบนั้นเป็นคำตอบ 
ที่ถูกต้อง 

- อ่านบทความ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม จัดกระทำข้อมูล และร่วมกัน 
  วิเคราะห์จากบทความที่อ่าน ค้นหาความรู้หลัก  
- แบ่งกลุ่มนักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือตอบคำถาม ข้อสงสัย 

และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง 

2.5 สรุปความรู้และข้อคิด ชื่นชม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก  
เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กในท้องถิ่น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

- แก้ไขปรับปรุงการอ่านของตนเอง    
  เมื่อได้รับผลสะท้อนจากเพ่ือน 
  และครู 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน  
  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
  ข้อคิดท่ีได้เรียนรู้จากเรื่องที่อ่าน  
  และนำไปใช้ในชีวิต 

- จัดช่วงเวลาให้ได้ฟังการอ่านของนักอ่านมืออาชีพ หรือฟังจากเสียง 
ของครูที่ฝึกซ้อมการอ่านในเรื่องนั้นมาอย่างดี เพ่ือรับรู้แบบแผน 
การอ่านที่ถูกต้อง 

- จัดช่วงเวลาให้ผู้เรียนทุกคนได้อ่านออกเสียง อ่านในใจ ทั้งอ่าน
ด้วยกันและอ่านเดี่ยว จัดมุมหนังสือให้เลือกอ่านในช่วงเวลาอิสระ 
อย่างหลากหลาย ตามความสนใจ หนังสือควรมีสภาพสมบูรณ์ 
สะอาด และทำการหมุนเวียนรายการหนังสืออยู่เสมอ 

- ผู้เรียนตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการอ่านให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
จากการได้รับฟังวิธีอ่านของนักอ่านมืออาชีพ และการนำ 
ข้อสะท้อนคิดท่ีได้รับจากเพ่ือนและครูไปพัฒนาการอ่านของตน 
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- ครูนำเสนอเหตุการณ์ท่ีอาจเกิด หรือไม่เกิดในเรื่อง แต่สามารถ
ตีความได้จากบริบทในเรื่อง นักเรียนคิดใคร่ครวญ ตีความ ค้นหา
สิ่งอา้งอิงจากเรื่อง และแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 

- เขียนสรุปความเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร และข้อคิดที่ได้
เรียนรู้จากวรรณกรรม 

 

 
 

- จับคู่ พูดคุยกัน และจดบันทึกสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร อะไร
คือความเข้าใจใหม่ สิ่งนั้นมีวิธีการ หลักการอย่างไร 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความเข้าใจใหม่ ร่วมกันทั้งห้อง 
- สรุปความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ และโจทย์ 

ที่กำหนดให้ผ่านชุดคำถาม ได้ทำอะไร และรู้สึกอย่างไร เจอปัญหา
อะไร หรือแก้ไขอย่างไร เกิดความเข้าใจอะไรใหม่ จะนำไปปรับใช้ 
จะดีกว่านี้ ถ้า... ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น จดบันทึก
แผนที่ความคิด การ์ตูนช่อง อินโฟกราฟิกส์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

7. เขียนคำ ประโยค และเรื่องราวสั้น ๆ ที่แสดงออกถึงความสนใจ ความคิด ความรู้สึก อย่างอิสระ 
    และมีจินตนาการ  
8. เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

๓. เขียนแสดงความเข้าใจ 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

3.1 คัดลายมือตามแบบ และคัดลอกคำ หรือข้อความ อย่างถูกต้อง 

- คัดลอกคำ หรือข้อความถูกต้อง 
  ด้วยลายมือตามรูปแบบการเขียน 
  ตัวอักษรไทย สวยงาม และอ่าน 
  เข้าใจง่าย  
- เข้าใจความหมายของคำศัพท์ และ 
  ขยายคลังคำศัพท ์จากการค้นคว้า 
  จากพจนานุกรม หรือแหล่ง 
  การเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ  

- ทำกิจกรรมเขียนคำจากภาพ  เขียนภาพวรรณรูป 
- นำลายมือแบบต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนเลือกไปเขียนข้อความตามหัวข้อ 

ประจำวันที่ครูจัดมาให้เรียนรู้ หากคำใดสะกดไม่ได้ให้ค้นคว้าจาก 
พจนานุกรม เขียนคัดลอกข้อมูลที่ค้นคว้าและศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
อ่านเข้าใจง่าย และคัดลายมือลงในสมุด 
 

 
 

- ครูให้เรียนอ่านหรือดู นิทาน วรรณกรรม ข่าว เรื่องเล่า สารคดี หรือ 
  บทความให้นักเรียนฟัง เช่น ครูอ่านให้ฟัง นักเรียนสลับกันอ่าน  
  นักเรียนอ่านเอง เป็นต้น 
- เลือกคำประทับใจ คำยาก หรือคำที่ไม่คุ้นเคย แล้วนำคำที่เลือก 
  มาหาความหมาย แต่งประโยค แต่งเรื่อง เพื่อสร้างคลังคำศัพท์  
- เขียนโจทย์ปัญหาตามที่ครูกำหนดให้ได้ถูกต้อง ชัดเจน และแลกเปลี่ยน 

โจทย์กับเพ่ือนได้ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย 
- เขียนสรุปความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ อ่านเข้าใจง่าย  
  ตรงประเดน็ เช่น จดบันทึก แผนที่ความคิด อินโฟกราฟิกส์ 

๓.๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ 

- เขียนคำท่ีพบบ่อยถูกต้องด้วยตนเอง  
  และเขียนคำที่ต้องการเขียนถูกต้อง 
  ด้วยการค้นคว้าจากพจนานุกรม  
  อย่างเข้าใจความหมาย 
- เขียนคำ หรือข้อความถูกต้อง และ 
  ตรงตามความหมายที่ต้องการสื่อ 
- เลือกใช้คำได้หลากหลาย สื่อสาร 
  ถูกต้อง ตรงประเด็น 
- จัดลำดับความคิดและเขียน 
  เรียบเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักภาษา  
  และสื่อความชัดเจน 

- จัดแสดงชิ้นงานที่เขียนขึ้นมาด้วยลายมือที่สวยงาม สะอาด
เรียบร้อยสะกดคำถูกต้อง เรียบเรียงภาษาได้ดี มาแบ่งปันให้เพ่ือน 
ได้ร่วมเรียนรู้ 

- ครูแนะนำให้แต่ละคนแก้ไขชิ้นงานให้สมบูรณ์ จากนั้นนำไปจัดแสดง 
เพ่ิมเติม โดยแสดงตั้งแต่ชิ้นแรกจนกระทั่งถึงชิ้นล่าสุด เพ่ือแสดง 
ให้เห็นว่าทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ ถ้ามีความเพียร
พยายาม เป็นการให้คุณค่ากับผู้มีความเพียรในการฝึกหัดพัฒนา
ตนเอง 

- จัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องเล่า นิทาน  
คำคล้องจอง คำกลอน บทกวี ฯลฯ เพื่อซึมซับความงามทางภาษา
อย่างละเมียดละไม ในสภาพแวดล้อมท่ีสงบ สวยงาม 

- เลือกฉาก หรือตอนที่ประทับใจจากกการอ่าน และให้เหตุผลอ้างอิง 
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- วิเคราะห์ และตีความ เพื่อเข้าใจ 
  คำ หรือประโยค ข้อความของเรื่อง 
  ทีไ่ม่ได้บอกโดยตรง 

- ครูให้โจทย์นักเรียนเขียน หรือวาดภาพสื่อสารข้อความ หรือประโยค  
ฉาก หรือตอนที่ประทับใจ นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
และครู 

- เขียนบันทึกรายรบั - รายจ่ายในครัวเรือน  
- เขียนแผนภูมิ แผนผัง แผนภาพ เพื่ออธิบายความเข้าใจ  

การแก้ปัญหาจากโจทย์ 
- เขียนสรุปกระบวนการเรยีนรู ้และกิจกรรมที่ทำ เช่น การเขียนวิธีการ 

ออกแบบและเลี้ยงสตัว์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การทำน้ำยา 
ทำความสะอาดบ้านที่ปลอดภัย ออกแบบอาหารใหส้ัตว์เลี้ยงกนิแล้ว
ปลอดภัย ออกแบบการจดัสภาพแวดล้อมให้สัตวเ์ลี้ยงอยู่ได้อย่าง 
ถูกสุขลักษณะ 

๓.๓ เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

- เข้าใจเรื่องที่เขียน สรุปความ  
  ย่อความ หรือขยายความเรื่องที่ตน 
  เขียนได้ 
- พัฒนาการเขียนของตนเอง เมื่อได้รับ 
  แรงบันดาลใจ และได้รับผลสะท้อน 
  จากเพ่ือนและครู 
- จัดลำดับความคิด ลำดับเหตุการณ์ 
  และเขียนสื่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจน  
  เหมาะสมและน่าสนใจ 
- เลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะ 
  ทั้งด้านเสียงและความหมาย  
  เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ    
  ซาบซึ้ง และประทับใจ 
- เขียนข้อความ ภาพ ผังมโนทัศน์  
  และเชื่อมโยงกับความเข้าใจ 
  ของตนได้อย่างหลากหลาย 
 

-  นำเรื่องราวข่าวสาร ข้อมูลหลากชนิด มาเขียนสรุปความ ย่อความ  
 หรือขยายความ พร้อมทั้งเขียนผังความคิด เพ่ือสรุปความเข้าใจ 
 ให้ชัดเจนขึ้น  

-  เรียนรู้วิธีการเขียนงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ จาก 
 บทสัมภาษณ์ 

-  นักเขียนที่อยู่ในสื่อต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ หรือ 
 สื่ออ่ืน ๆ 
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-  ตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการเขียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
   จากการได้รับฟังวิธีการเขียนของนักเขียนมืออาชีพ หรือครู และ 
   นำข้อสะท้อนคิดจากเพ่ือนและครูไปพัฒนาการเขียนของตน 
- ทำการประเมินผลหลังจากท่ีได้ทำกิจกรรมเสร็จสิ้นลงด้วยเครื่องมือ 

AAR (After Action Review) 
- ครูชวนสนทนาจากวรรณกรรมท่ีอ่าน เพ่ือเชื่อมโยงประสบการณ์

เดิมของนักเรียน นักเรียนแลกเปลี่ยนกับคุณครูและเพ่ือน 
คิดใคร่ครวญ เขียนเรื่องจากประสบการณ์ หรือจินตนาการ และ
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ร่างเค้าโครงเรื่องที่จะนำเสนอครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแก้ไข  
ต่อเติมเค้าโครงเรื่องให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนลงมือเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ หรือจินตนาการ ตามท่ีวางแผนไว้ นำเสนอให้ครู
และเพ่ือนสะท้อนคิด 

- เขียนการ์ตูนช่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หรือความเข้าใจ
จากเรื่องที่ได้เรียนรู ้นำเสนอชิน้งานให้ครูและให้เพ่ือนเสนอแนะ  
ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

- เขียนบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหา 
จากโจทย์ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทาน  
การ์ตูนช่อง บทเพลง 

- ดูภาพแล้วเขียนคำอธิบายประกอบภาพ เขียนเรื่องราวแล้วเขียน 
   ภาพ และผังมโนทัศน์ ประกอบ 
- เขียนภาพลายไทย แล้วเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ตนวาดขึ้น 
   รู้จักความงดงามในแบบของศิลปะไทย และชื่นชมความงาม 
   ของลายไทย 

 
- ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเขียนอธิบายได้ว่าเป็นตอนใด เชื่อมโยง 
  กับนิทานชาดกที่เคยอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือจบช่วงชั้น 

9. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักการใช้ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียน 
    ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
10. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

๔. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและการใช้ภาษาไทย 
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ความรู้และสมรรถนะท่ีเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างสถานการณ์ กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้สำหรับนักเรียน 

๔.๑ เข้าใจและใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

- พูดและเขียนสะกดคำถูกต้อง  
  ตรงตามความหมาย และ 
  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
- เลือกใช้คำ ประโยค และข้อความ 
  ในการพูดและการเขียนได้ถูกต้อง  
  เหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ 
- เลือกรูปแบบงานเขียนที่เหมาะสม 
  กับวัตถุประสงค์ 
- จัดลำดับความคิดและเขียน 
  เรียบเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  ทางภาษา และสื่อความได้ชัดเจน 
 

- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงเพ่ือเรียนรู้จังหวะการหายใจ วรรคตอน  
  และการเปล่งเสียงคำที่ถูก นักเรียนอ่านตามเพ่ือน ต่อจากเรื่องที่ครู 
  นำอ่าน นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน  
- ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น เมื่ออ่านจบแล้วมีความรู้สึก 
  อย่างไร  มีความคิดอะไรเกิดขึ้น นักเรียนตอบคำถามต่อความเข้าใจ 
  เรื่องที่อ่าน ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ทำไมจึงทำอย่างนั้น  
- เล่า สนทนา แลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  
  (อาจเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย) 
- เลือกคำ ประโยค และข้อความ เพ่ือนำไปฝึกการพูด และการเขียน 
  เรื่องราวตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด  
- สรุป จัดลำดบัความคิด และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ นทิาน  
  การ์ตูนช่อง ละคร เพลง เรื่องสั้น ๆ แผนภาพโมเดล พาวเวอรพ์อยต์  
- รว่มกันจัดนิทรรศการ และพูดนำเสนอ เพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

๔.๒ สะกดคำ เข้าใจความหมาย และนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ 

- พูดและเขียนสะกดคำถูกต้อง  
  ตรงตามความหมาย และนำไปใช้ 
  ในสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 
- อ่านและเขียนคำศัพท์ใหม่  
  คำศัพท์ยาก ถูกต้องตามความหมาย  
  และนำไปใช้ในการพูดและการเขียน 
  ตามวัตถุประสงค์ 
   

   
 
 
 
 
 
 

- ครูนำนักเรียนอ่านและเลือกคำนาม คำกริยา แล้วแลกเปลี่ยน  
  สื่อความหมาย และฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ 
- ระดมความคิดหาความหมายของคำศัพท์และการสื่อความหมายของ 
  คำที่เลือก และแลกเปลี่ยนความเข้าใจผ่านเครื่องมือ Blackboard Share 
- เขียนสร้างคำใหม่ วลีใหม่ ประโยคใหม่จากคำที่เลือกลงในสมุด 
  แล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
- นำคำศัพท์ไปแต่งประโยค บทสนทนา ใช้ในบริบทต่าง ๆ 
- อ่านในใจ จับใจความ นักเรียนคิดใคร่ครวญเมื่ออ่านเรื่องจบแล้วรู้สึก 
  อย่างไร  และตอบคำถามสู่ความเข้าใจเรื่อง เช่น ครูตั้งคำถามเพ่ือให้ 
  เด็กแต่ละคนได้คิดแสดงความคิด รับฟังเพ่ือรับรู้แง่มุมที่ตกต่างเกี่ยวกับ 
  เรื่องท่ีอ่าน เช่น ตัวละครมีใครบ้าง เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง  
  สรุปเรื่อง หรือข้อคิดท่ีได้ วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ เหตุการณ์  
  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น สรุปเหตุการณ์  
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  เทียบเคียงกับชีวิตจริง การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร แต่งเรื่องใหม่ แต่งตอนจบใหม่ วาดภาพ  
  ประกอบ ออกแบบฉาก การ์ตูนช่อง 
- ครูใหโ้จทย์กับนักเรยีน เขียนคำที่สื่อความหมายถึงการบวก การลบ การคูณ  
  การหาร เช่น ได้มา เพ่ิมขึ้นครั้งละเท่า ๆ กัน หายไป แบ่งครั้งละเท่า ๆ กัน  
  ขาด กลับมา ลดลง ใช้ไม่หมด น้อยกว่า มากกว่า  
- แบ่งกลุ่มนักเรยีนในการแก้โจทย์ปัญหา เพ่ือเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน 
  ที่เป็นรปูธรรม นักเรียนแกโ้จทย์ และอธิบายให้เหตผุลความสัมพันธ์ของ 
  จำนวน 
- ครูใหจ้ำนวนตวัเลขที่แทนกลุม่ สมาชิก หรือผลรวม แลว้ให้นกัเรียน 
  สร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความที่เห็นความสอดคล้องของจำนวนตวัเลข 
  ที่กำหนดให ้
- วิเคราะห์โจทย์ สถานการณ์ บทความ คำสำคัญที่ครูกำหนดให้  
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง 
- เลือกคำสำคัญจากบทความ ตีความ เข้าใจความหมายของคำ และนำ   
  มาเขียนเล่าเรื่องราวให้สอดคล้องกับประสบการณ์ และบริบทของตนเอง 

๔.๓ แต่งประโยคง่าย ๆ ตามชนิดและหน้าที่ของคำ ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้คำตามชนิดและหน้าที่ของคำ 
  แต่งประโยคง่าย ๆ สื่อสารในบริบท 
  และสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
- ใช้คำและประโยคเขียนเรื่อง 
  ตามจินตนาการ 
 
   
 
 

- นำคำพ้องรูป และคำพ้องเสียง มาสนทนากัน และนำคำไปเขียนเรื่องราว 
ที่แตกต่างกัน โดยใช้คำหลักคำเดียวกัน เพื่อศึกษาวิธีการใช้คำในบริบท 
ที่แตกต่างกัน จากมุมมองของเพ่ือนแต่ละคนที่มีความสามารถ 
ในการอ่านและการเขียนใกล้เคียงกัน 

- ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงคำนาม คำกริยาที่เลือกในนิทาน ตั้งคำถาม  
“ในนิทานมีคำใดอีกบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นคำยาก หรือคำที่สนใจ  
ที่เหมือนกับคำที่เลือก” นักเรียนแลกเปลี่ยนคำที่ค้นหาและเลือกเพ่ิมเติม 
และนำคำนาม คำกริยาที่ค้นเพ่ิมเติมไปใช้แต่งประโยคที่มีความหมาย 

- ครูนำนักเรียนเขียน เล่นเกมทายคำศัพท์ แสดงท่าทาง ผ่านคำนาม  
คำกริยา นักเรียนค้นหาและเขียนคำนาม คำกริยาจากคำที่นักเรียน 
รู้จักให้ได้มากที่สุดลงในสมุด แลกเปลี่ยนคำนาม คำกริยากับเพื่อน  
แลกเปลี่ยนการสื่อความหมายและการนำไปใช้ 

- นำคำศัพท์ที่ค้นหาทั้งคำนามและคำกริยา จากนิทาน ไปแต่งเป็นเรื่องราว 
ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ และวาดภาพประกอบ 

- ครูนำเสนอสิ่งของ เช่น ดินสอ ไม้บรรทัด ปากกา สมุด ธนบัตร ยางลบ  
กาว หนังยาง เก้าอ้ี ทีวี พัดลม ฯลฯ ให้นักเรียนรว่มแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการใชล้ักษณะนามแทนสิ่งของแต่ละอย่าง เช่น ดินสอ 1 แท่ง  
ยางลบ 1 ก้อน ฯลฯ นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน การบวก  
การลบ การคูณ การหาร ใหเ้หน็ความสอดคล้องของลักษณะนามของสิ่งของ 
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ที่ตนเองเลือก จับคู่ รว่มกันคิดสร้างโจทย์ปัญหา และนำโจทยป์ัญหานั้น 
แลกเปลีย่นแสดงวิธีคิดแกโ้จทยป์ัญหากับเพ่ือน 

- นำเสนอความเข้าใจ สิง่ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ 
ผ่านงานเขียนการ์ตูนช่อง นิทาน  

- ดูและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัชีวิตประจำวนั  
เช่น อาหารขยะ ครูใหโ้จทย์ใหม่หลังจากดูคลิป “ทำอย่างไรจะลดอาหารขยะ 
ในครอบครัวเราลงได้ จะจัดการอย่างไรเพ่ือไม่ให้มีอาหารขยะในครอบครัว” 
นักเรียนคิดใคร่ครวญกับโจทยท์ี่ครูให้ ออกแบบวิธีการจดัการอาหารขยะ 
ในรูปแบบของตนเอง และนำเสนอชิ้นงาน ครูและเพ่ือนเสนอแนะ ให้ข้อมูล 
ป้อนกลับ เพ่ือปรับให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

๔.๔ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และ 
  ภาษาถ่ินในการสื่อสารเหมาะสมกับ 
  บุคคล และกาลเทศะ  

- ครูนำสนทนาเก่ียวกับความสำคัญและการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
  ที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน การติดต่อราชการ 
- นำเสนอองค์ความรู้ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการ  
  ละคร บทเพลง ด้วยการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบุคคลและบริบท 
- ครูยกตัวอย่างคำในภาษาถิ่นจากวรรณกรรม และชวนนักเรียนสนทนา 
  เกี่ยวกับความหมายที่มา รากเหง้าของคำเหล่านั้น 
- ครูเปิดเพลงที่ใช้ภาษาถิ่น ชวนนักเรียนฟังอย่างตั้งใจ วิเคราะห์ 
  ความหมายที่เนื้อเพลงต้องการสื่อสารนักเรียนเลือกใช้คำภาษาถ่ิน 
  ในการแต่งคำคล้องจองหรือบทเพลงสั้นๆ และนำเสนอแลกเปลี่ยนกัน 
  เพ่ือให้เห็นความถูกต้องของการใช้ภาษาถ่ิน 
- อ่านโจทย ์ตีความ พูดนำเสนอความเข้าใจโจทย ์แสดงวิธีคิดแก้ปัญหา  
  อธิบายด้วยการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคล ทั้งภาษาไทยมาตรฐาน 
  และภาษาถิ่น 
- เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาถิ่น ในการพูดนำเสนอ บอกเล่า 
  ความรู้สึก ความคิดจากการเรียนรู้ ความเข้าใจใหม่ สิ่งที่นำมาปรับใช้ 

 


