
 

 
ท ๑๑๑๐๑ ภำษำไทย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย     
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๑                         เวลาเรยีน  ๒๐๐  ชัว่โมง/ป ี
 
 ฝึกอ่านออกเสียง ค าคล้องจองค าที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ ค าที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตราและไม่ตรงตามมาตรา ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า 
อ่านข้อความสั้น ๆ อ่านจับใจความ บอกความหมายของค า ข้อความที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
อ่านนิทาน เล่าเรื่องย่อ ตอบค าถามบอกความหมายของเครื่องหรือสัญลักษณ์และมีมารยาทในการอ่าน  

ฝึกเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด มีมารยาทในการเขียนและ
มีนิสัยรักการเขียน 

ฝึกฟังและปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง พูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด อ่านและเขียน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลขไทย สะกดแจกลูกมาตราตัวสะกด ตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา  เขียนสะกดค า
และบอกความหมายของค า    เรียบเรียงค าเป็นประโยคต่อค าคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดจากร้อยแก้ว และบท
ร้อยกรองส าหรับเด็ก ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองโดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งใน
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พูด อ่านค า กลุ่มค า และทักทายด้วยภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ค้นคว้าหาความรู้  
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซักถามและสืบค้นเพ่ือหาข้อมูล มีความรอบคอบในการท างาน ใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน การฟังและการเตรียมตัวเพ่ือเข้า
ร่วมสมาคมอาเซียน 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
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, ป.๑/๔  
ท ๕.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
รวมทัง้หมด  ๒๒  ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย     
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๒                         เวลาเรยีน  ๒๐๐  ชัว่โมง/ป ี

 
ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจองข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของค าและข้อความ

ที่อ่าน ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  แสดงความ
คิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน  
อ่านข้อเขียน อธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า  มีมารยาทในการอ่าน   

ฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ฝึกเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ   
มีมารยาทในการเขียน  

ฝึกฟังนิทานนานาชาติ  ค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม เล่าเรื่อง บอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม  ตอบ
ค าถาม  พูดแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด   

บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  เรียบ
เรียงค าเป็นประโยคตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะค าคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ   

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังนิทานนานาชาติและวรรณกรรมส าหรับเด็ก  เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีทักษะการฟัง  พูด  อ่าน 
เขียน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน       
มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหสัตวัชีว้ดั 
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 
รวมทัง้หมด  ๒๗  ตวัชีว้ดั 



 
 

 
 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย     
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓                         เวลาเรยีน  ๒๐๐  ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษา ค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ข้อเขียนเชิงอธิบายจากเรื่องที่อ่าน ข้อมูล
จากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ โดยการอ่านออกเสียง อธิบายความหมาย ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ ระบุเหตุผลประกอบ   สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่าง
สม่ าเสมออ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า อธิบายความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิและมีมารยาทในการอ่าน 

ศึกษาการเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนบันทึกประจ าวัน จดหมายลาครู เรื่องตาม
จินตนาการ โดยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบันทึกประจ าวัน จดหมายลาครู เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ  และมีมารยาทในการเขียน 

ศึกษาเรื่องการฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดสื่อสารโดยการเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู บอกสาระส าคัญของเรื่อง ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  
พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  และมี
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

ศึกษาเรื่องค าและความหมายของค า ชนิดและหน้าที่ของค า ประโยค ค าคล้องจองและค าขวัญ 
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ิน  โดยการเขียนสะกดค า  บอกความหมายของค า  ระบุชนิดและหน้าที่ของ
ค าในประโยค  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  แต่งประโยคง่ายๆ  แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ   
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นให้เหมาะสมกับกาลเทศะและรู้จักใช้ค าในชีวิตประจ าวันของ
อาเซียนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดี เพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก บทอาขยาน  และบทร้องกรองของ
ไทยและอาเซียน โดยการระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
รู้จักเพลงพ้ืนบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ท ๑.๑ป.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 ๒.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  
ท ๓.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ 
ท ๔.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖  
ท ๕.๑ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
รวมทัง้หมด  ๓๑  ตวัชีว้ดั 



๑๗ 
 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย 
 
 
รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔                        เวลาเรยีน   ๑๖๐ ชัว่โมง/ป ี
 

ศึกษาหลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง 
อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวน  อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่ก าหนด  ตอบค าถามข้อเท็จจริง  
ข้อคิดเห็น  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ  สรุปความรู้และข้อเท็จจริง 

คัดลายมือ  เขียนสื่อสาร  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ย่อความ เขียนจดหมายถึง  
เพ่ือนและบิดามารดา  เขียนบันทึก เขียนรายงาน  เขียนเรื่องตามจินตนาการ  จ าแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จากการฟังและดู พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึก ตั้งค าถาม ตอบค าถามเชิงเหตุผล  
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา 
 สะกดค า บอกความหมายของค า ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ใช้พจนานุกรม แต่งประโยค  
แต่งบทร้อยกรอง  แต่งค าขวัญ บอกความหมายของส านวน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น  
และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  ระบุข้อคิดเห็นจากนิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติธรรม  อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษาไทย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย   มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียนการ
ฟัง  การดู  และการพูด 
 
รหสัตวัชีว้ดั 
ท ๑.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗  ป.๔/๘ 
ท ๒.๑  ป.๔/๑  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   
ท ๔.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔  ป.๔/๕  ป.๔/๖  ป.๔/๗   
ท ๕.๑  ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  ป.๔/๔   
รวมทัง้หมด   ๓๓   ตวัชีว้ดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย 
 
 

รายวชิาพืน้ฐาน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕                        เวลาเรยีน   ๑๖๐ ชัว่โมง/ป ี

                
ศึกษาบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เรื่องสั้นๆ ค า ประโยค ข้อความที่เป็นการบรรยายและการ

พรรณนา งานเขียนเชิงอธิบาย หนังสือที่มีคุณค่า โดยการอ่านออกเสียง อธิบายความหมายของค า ประโยค
และข้อความอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตามอ่าน
หนังสือที่มีคุณค่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน 

ศึกษาเรื่องการคัดลายมือ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด การเขียนย่อความ การ
เขียนจดหมายการเขียนแสดงความคิดเห็น การกรอกแบบรายการ การเขียนเรื่อง โดยการคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ค าให้ถูกต้องชัดเจน เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดง
ความคิดเห็นกรอกแบบรายการต่างๆเขียนเรื่องตามจินตนาการ  และมีมารยาทในการเขียน 

ศึกษาเรื่องการฟัง การดู การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึก การตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูการพูดรายงาน โดยการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็ นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งค าถามตอบค าถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูการสนทนา และมีมารยาท
ในการฟัง การดู และการพูด 
       ศึกษาเรื่องชนิดและหน้าที่ของค า ส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ค า
ราชาศัพท์ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง  ส านวนไทย  โดยการระบุชนิดและ
หน้าที่ของค าในประโยค จ าแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินใช้
ค าราชาศัพท์บอกค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแต่งบทร้อยกรอง  และใช้ส านวนไทยได้ถูกต้อง 

ศึกษาวรรณคดีหรือวรรณกรรม ข้อคิดจากการอ่าน คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม   บทอาขยานบท
ร้อยกรอง  และวรรณกรรมอาเซียน  โดยการสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ระบุความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบท
อาขยานที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 
รหสัตวัชีว้ดั 
ท ๑.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ป.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 ๓.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗ 
ท ๕.๑ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
รวมทัง้หมด  ๓๓  ตวัชีว้ดั 
 
 



๑๙ 
 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย 
รายวชิาพืน้ฐาน              กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย           
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖                เวลาเรียน   ๑๖๐ ชัว่โมง/ป ี
 
          ศึกษาและอ่านออกเสียง  การบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง  อธิบายความหมายของค า  
ประโยคและข้อความที่เป็นโวหารต่าง ๆ   ส านวนเปรียบเทียบการอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อ่านเรื่อง
สั้นๆ อย่างหลากหลายโดยการจับเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ตลอดจนอธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต อ่านงาน
เขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตามการใช้พจนานุกรม   การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
อธิบายความหมายของข้อมูลจาก การอ่าน  แผนผัง แผนที่  แผนภูมิ และกราฟ   อ่านหนังสือตามความสนใจ
หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย อ่านหนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน มีมารยาทในการอ่าน
และมีนิสัยรักการอ่าน 
           ศึกษาหลักการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย    เขียน
สื่อสาร โดยใช้ค าไดถู้กต้องชัดเจนและเหมาะสม  เช่น ค าขวัญ ค าอวยพร ประกาศ เขียนแผนผังโครงเรื่อง และ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน   เขียนเรียงความ  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านจากสื่อต่างๆ การเขียน
จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและ สร้างสรรค์และมีมารยาทในการเขียน 
           ศึกษาหลักการพูดและพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ ในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 
ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ปรึกษาค้นคว้าจาก
การฟัง การดูและการสนทนา การคิดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา    การรายงาน การ
พูดล าดับเหตุการณ์ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด   
           วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดและหน้าที่ของค า ค านามค าสรรพนามค ากริยา  
ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าเชื่อม ค าอุทานใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ได้แก่  ค าราชาศัพท์ ระดับ
ภาษา  ภาษาถิ่นรวบรวมและบอกความหมายของ ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยระบุลักษณะของ
ประโยคกลุ่มค าหรือวลี ประโยคสามัญ ประโยคความรวม ประโยคซ้อน แต่งบทร้อยกรอง  ได้แก่  กลอนสุภาพ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต   
           แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน   เช่น  นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเองและ
ท้องถิ่นอ่ืน  นิทานคติธรรม   เพลงพ้ืนบ้าน  วรรณคดี  วรรณกรรมในบทเรียนตามความสนใจและวรรณกรรม
อาเซียนเล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ 
วรรณกรรมท่ีอ่านและน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
ตามความสนใจ  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

รหสัตวัชีว้ดั 
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 
รวมทัง้หมด  ๓๔  ตวัชีว้ัด 




