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ค าอธบิายรายวชิา 

เนื้อหาของวชิาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 (Grade 5) มุ่ง

เตรียมนักเรียนที่ก าลังย่างเขา้สูว่ัยรุ่น โดยใชว้รรณกรรม/วรรณคดตีามความเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน โดยใชก้ระบวนการอ่านบทรอ้ยแกว้ และบทรอ้ยกรอง ไดถู้กตอ้งตามฉันทะลักษณ์ 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบและแกน่ของเรือ่ง สมารถเขยีนเชงิอรรถอธบิาย เขยีนแสดงความคดิเห็นจาก

หนังสอืที่อ่าน เขยีนสรุปความ ย่อความ ความเรียงง่ายๆ สรา้งความเขา้ใจในเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างประวัตศิาสตร์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี การละเล่นพื้นบา้น วรรณกรรมเด็ก ประเพณี

วฒันธรรมในภาคตา่ง ๆ ของไทย ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เพือ่สบืสานและเผยแพรภ่มูปัิญญาทอ้งถิน่ของ

ชุมชน ศกึษาเรื่องสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ป่าเขตรอ้น เพื่อรูจั้กการอนุรักษ์ทรัพยากร

สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการเขยีนแผนภาพโครงเรือ่ง 

นักเรยีนอธบิายบทบาทหนา้ทีเ่บือ้งตน้ของพลเมอืงในกระบวนการเลอืกตัง้ เพือ่ใหม้จีติน า

นกึตามระบอบประชาธปิไตย เสนอวธิกีารปกป้องคุม้ครองตนเองหรอืผูอ้ ืน่จากการละเมดิสทิธเิด็ก 

อธบิายความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิใ์นสังคมไทย ปฏบิัตตินไดถู้ตอ้งเมือ่ไดย้นิเพลชาติ

และเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

สาระที ่1 การอา่น 

ท1.1 ใชก้ระบวนการอา่นสรา้ง

ความรูแ้ละความคดิเพือ่น าไปใช ้

ตัดสนิใจแกปั้ญหาในการด าเนนิ

ชวีติและมนีสิยัรักการอา่น 

 

1.อา่นออกเสยีงและอธบิายความหมายค า ประโยค บทรอ้ย

แกว้และบทรอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  

2.อา่นเรือ่งสัน้ๆอยา่งหลากหลาย แลว้ถาม/ตอบเกีย่วกับเรือ่ง

ทีอ่า่น  

3.วเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเรือ่งทีอ่า่นเพือ่

น าไปใชใ้นการด าเนนิชวีติ  

4.มมีารยาทและนสิยัรักการอา่น  

สาระที ่2 การเขยีน 

ท2.1 ใชก้ระบวนการเขยีน เขยีน

สือ่สาร เขยีนเรยีงความ  ยอ่ความ 

และเขยีนเรือ่งราวใน รปูแบบตา่งๆ 

เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและ

รายงานการศกึษาคน้ควา้อยา่งม ี

ประสทิธภิาพ 

1.เขยีนดว้ยลายมอืทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์และวตัถปุระสงค์

เพือ่การสือ่สาร  

2.เขยีนแผนภาพโครงเรือ่งและแผนภาพความคดิเพือ่ใช ้

พัฒนางานเขยีน  

3.เขยีนบรรยาย แสดงความคดิเห็น หรอื โนม้นา้วตาม

ความหมายโดยตรง โดยใชย้อ่หนา้และมขีอ้ความทีส่มัพันธก์ัน

ในแตล่ะยอ่หนา้  

4.ใชค้ าศัพทท์ีห่ลากหลายและค าชนดิตา่งๆ อยา่งสม า่เสมอ

เพือ่ใหป้ระโยคน่าสนใจและมคีวามหมายชดัเจนยิง่ข ึน้  

5.อา่นงานเขยีนของเพือ่นแลว้น าความคดิทีไ่ดม้าปรับปรงุงาน

เขยีนของตนเอง  

6.มมีารยาทและนสิยัรักการเขยีน  

สาระที3่ การฟงั การด ูและการพดู 

ท.3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูยา่ง

มวีจิารณญาณและพดูแสดงความรู ้

ความคดิ ความ รูส้กึในโอกาสตา่งๆ 

อยา่งมวีจิารณญาณและ สรา้งสรรค ์

1.เขา้ใจเรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละความบันเทงิจากการฟังและการ

ด ู 

2.ตัง้ขอ้สงัเกตความน่าเชือ่ถอืจากเรือ่งทีฟั่งและดอูยา่งมี

เหตผุล  

3.จ าแนกขอ้เท็จจรงิและขอ้คดิเห็นจากเรือ่งทีฟั่งและด ู        

4.ตัง้ค าถามและตอบค าถามเชงิเหตผุลจากเรือ่งทีฟั่งและด ู     

5.พดูแสดงความรู ้ความคดิเห็น และความรูส้กึจากเรือ่งทีฟั่ง

และด ู 



6.พดูสือ่สารไดช้ดัเจนตรงตามวตัถปุระสงค ์ 

7.พดูน าเสนอผลงาน รายงานเรือ่ง หรอืประเด็นทีศ่กึษา

คน้ควา้จากการฟัง การด ูและการสนทนา  

8.มมีารยาทในการฟัง การด ูและการพดู  

สาระที ่4 หลกัการใชภ้าษาไทย 

ท.4.1  เขา้ใจธรรม ชาตขิองภาษา

และหลักภาษาไทยการ

เปลีย่นแปลง ของภาษาและพลัง

ของภาษาภมูปัิญญาและรักษา

ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

 

1.สะกดค าและบอกความหมายของค าในบรบิทตา่ง ๆ  

2.จ าแนกสว่นประกอบหลกัของประโยค  

3.แตง่ประโยคไดถ้กูตอ้งตามหลักภาษา ตรงตามเจตนาและ

บรบิท  

4.ใชพ้จนานุกรมคน้หาความหมายของค า  

5.ใชส้ านวนไทยไดถ้กูตอ้ง  

6.แตง่บทรอ้ยกรองงา่ยๆ ได ้ 

7.ใชภ้าษาในการสือ่สารไดเ้หมาะสมกับกาลเทศะ  

สาระที ่5 วรรณคดแีละวรรณกรรม 

ท.5.1 เขา้ใจและแสดงความคดิเห็น

วจิารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมไทย

อยา่งเห็นคณุคา่และน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

1.สรปุเรือ่งหลังจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดหีรอืวรรณกรรมที่

เหมาะสมกับวยั  

2.ระบแุละอธบิายขอ้คดิจากการอา่นหรอืฟังวรรณคดแีละ

วรรณกรรมทีเ่หมาะสมกับวยัและสามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิ  

3.รูจั้กบทอาขยานและเพลงพืน้บา้นประเภทตา่งๆ ทีเ่หมาะสม

กับวยัและบรบิท  

4.แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น  

5.อธบิายคณุคา่ของวรรณคดหีรอืวรรณกรรมทีอ่า่น  

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ฒันธรรมไทยและประวตัศิาสตรไ์ทย 

ตอนที ่1 ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 

ส.1.1 รูแ้ละเขา้ใจประวตั ิ

ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพทุธศาสนาหรอืศาสนาทีต่นนับ

ถอืและศาสนาอืน่ มศีรัทธาทีถ่กูตอ้ง 

1.อธบิายหลักธรรม และปฏบิัตตินตามหลกัธรรมของศาสนาที่

ตนนับถอืหรอืหลักคณุธรรมจรยิธรรม เพือ่การพัฒนาตนเอง

และสิง่แวดลอ้ม  

2.ภาคภมูใิจในการท าความดขีองตนเองและชืน่ชนการท า

ความดขีองบคุคลในครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน และ



ยดึมั่น และปฏบิัตติามหลกัจรยิธรรม 

เพือ่อยูร่ว่มกันอยา่งสนัตสิขุ 

ระดับประเทศ ตามหลักศาสนาทีต่นนับถอืหรอืหลกัคณุธรรม

จรยิธรรม พรอ้มทัง้บอกแนวปฏบิัตใินการด าเนนิชวีติ  

3. วเิคราะหค์วามส าคัญของพทุธศาสนาและศาสนาทีต่นนับ

ถอืในฐานะทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมและหลักในการพัฒนา

ชาตไิทย  

4. อธบิายลักษณะส าคัญของศาสนพธิ ีพธิกีรรมตา่ง ๆ ใน

ประเทศไทย และปฏบิตัตินไดอ้ยา่งเหมาะสมเมือ่ตอ้งเขา้รว่ม

พธิ ี 

หนา้ทีพ่ลเมอืง 

ส.2.1  เขา้ใจและปฏบิัตตินตาม

หนา้ทีข่องการเป็นพลเมอืงด ีมี

คา่นยิมทีด่งีาม และธ ารงรักษา 

ประเพณีและวฒันธรรมไทย  

ด ารงชวีติอยูร่ว่มกันในสงัคมไทย

และสงัคมโลกอยา่ง สนัตสิขุ    

1.บอกประโยชนแ์ละปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  

2.ปฏบิัตตินอยา่งมมีารยาท ตามประเพณีและวฒันธรรมไทย

ในชวีติประจ าวนั     

ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมอืงการ

ปกครองในสงัคมปัจจบุัน  ยดึมั่น  

ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว ้ซึง่การ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

1.ใชว้ธิกีารแบบ ประชาธปิไตยในการพจิารณา ตัดสนิใจ

รว่มกันและ ด าเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆในชัน้ เรยีน  

ประวตัศิาสตรไ์ทย 

ส 4.1 เขา้ใจความหมาย 

ความส าคัญของเวลาและยคุสมัย

ทางประวตัศิาสตร ์สามารถใช ้

วธิกีารทางประวตัศิาสตรม์าวเิคราะห์

เหตกุาลตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.บอกวนั เดอืน ปี และการนับชว่งเวลาตามปฏทินิทีใ่ชใ้นอดตี 

ปัจจบุันและอนาคต 

2.เรยีงล าดับเหตกุารณ์ในชวีติประจ าวนัตามวนัเวลาทีเ่กดิขึน้  

3.บอกประวตัคิวามเป็นมาของตนและครอบครัวโดยสอบถาม

ผูเ้กีย่วขอ้ง  

ส 4.2 เขา้ใจพัฒนาการของสงัคม

ในทอ้งถิน่ ชมุชน ภมูภิาคและชาติ

ไทยจากอดตีจนถงึปัจจบุนั  ในดา้น 

ความสมัพันธแ์ละการเปลีย่นแปลง

ของเหตกุารณ์อยา่งตอ่เนือ่ง 

ตระหนักถงึความส าคัญ  และ

สามารถ วเิคราะหผ์ลกระทบที่

เกดิขึน้ 

1.อธบิายความหมายและความส าคญัของสญัลักษณ์ส าคัญ

ของ ชาตไิทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง  

2.อธบิายพัฒนาการของอาณาจักร สมัยสโุขทัย  อยธุยา 

ธนบรุ ีและ รัตนโกสนิทรแ์ละปัจจัยทีส่ง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืง

ดา้นตา่ง ๆ โดยสงัเขป  

3.ตระหนักเห็นคณุคา่และแสดงออกถงึความซาบซึง้ใน

บทบาทของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและ



การพัฒนาในแตล่ะยคุสมยั ทัง้สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ีและ

รัตนโกสนิทร ์ 

4.อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่ าคัญ สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ี

และ รัตนโกสนิทรท์ีน่่าภาคภมูใิจและควรคา่แกก่ารอนุรักษ์  

5.บอกประวตัแิละผลงานของบคุคลส าคัญสมัยสโุขทัย  

อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์ 

ส.4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติ

ไทย วฒันธรรมไทย  ภมูปัิญญา

ไทย   มคีวามรักความ ภมูใิจและ

ธ ารงความเป็นไทย 

 

1.อธบิายความหมายและความส าคญัของสญัลักษณ์ส าคัญ

ของ ชาตไิทยและปฏบิัตตินไดถ้กูตอ้ง  

2.อธบิายพัฒนาการของอาณาจักร สมัยสโุขทัย  อยธุยา 

ธนบรุ ีและ รัตนโกสนิทรแ์ละปัจจัยทีส่ง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืง

ดา้นตา่งๆ โดยสงัเขป  

3.ตระหนักเห็นคณุคา่และแสดงออกถงึความซาบซึง้ใน

บทบาทของพระมหากษัตรยิใ์นฐานะ ผูน้ าการเปลีย่นแปลง

และการพัฒนาในแตล่ะยคุสมัย ทัง้สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ี

และรัตนโกสนิทร ์ 

4.อธบิายภมูปัิญญาไทยทีส่ าคัญ สมัยสโุขทัย อยธุยา ธนบรุ ี

และ รัตนโกสนิทรท์ีน่่าภาคภมูใิจและควร คา่แกก่ารอนุรักษ์ 

5.บอกประวตัแิละผลงานของบคุคลส าคัญสมัยสโุขทัย  

อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสนิทร ์ 

ตอนที ่2 ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตรไ์ทย และหนา้ทีพ่ลเมอืงของประเทศไทย 

ก.ภมูศิาสตรไ์ทย 

ส.5.2 เขา้ใจปฏสิมัพันธร์ะหวา่ง

มนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพของประเทศไทยที่

กอ่ใหเ้กดิ การสรา้งสรรคว์ฒันธรรม

มจีติส านกึและมสีว่นรว่มในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

1.อธบิายเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศไทย ไดแ้ก ่ 

สตัวแ์ละพชื แรธ่าต ุภมูทัิศน ์ฯลฯ  

2.ระบลุักษณะส าคัญทางกายภาพและสภาพภมูศิาสตรข์อง

จังหวดัตนเอง ภมูภิาคและประเทศไทยและความสมัพันธก์ับ

การประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติ  

3.อธบิายการเปลีย่นแปลงสภาพธรรมชาตใินระดับจังหวดั 

ระดับ ภมูภิาค หรอืระดับประเทศไทยจากอดตีถงึปัจจบุันและ

ผลทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้น าเสนอตัวอยา่งทีส่ะทอ้น

ใหเ้ห็นผลจากการท าลายสภาพแวดลอ้ม และเสนอแนะในการ

รักษา สภาพแวดลอ้มในระดับจังหวดั ระดับภมูภิาค หรอื

ระดับประเทศ  



4. บอกอธบิายเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึและความแตกตา่ง

ทางกายภาพทางสงัคมและวฒันธรรมระหวา่งประเทศไทยกับ

ประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน  

ตอนที ่3 ศลิปะ วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคมไทย 

ก.ศลิปะไทย 

สาระที ่1 ทศันศลิป์ 

ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง

ทัศนศลิป์ไทยประวตัศิาสตรไ์ทย 

และวฒันธรรมไทยเห็นคณุคา่งาน

ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/ หรอืภายนอก

โรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย  

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ

ของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การเป็น

ตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีน

นานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ  

สาระที ่2 ดนตร ี

ศ.2.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง

ดนตรไีทย  ประวตัศิาสตรไ์ทยและ

วฒันธรรมไทยเห็นคณุคา่งาน

ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทยการเลน่ของเด็กไทย และ

การละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอกโรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย  

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ

ของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การเป็น

ตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีน

นานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ  

สาระที ่3 นาฏศลิป์ 

ศ.3.2 เขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่ง

นาฏศลิป์ไทย ประวตัศิาสตรไ์ทย 

และวฒันธรรมไทยเห็นคณุคา่งาน

ทัศนศลิป์ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

1.เขา้รว่มกจิกรรมเกีย่วกับศลิปะไทย การเลน่ของเด็กไทย 

และการละเลน่พืน้บา้นทีจั่ดขึน้ภายในและ/หรอืภายนอก

โรงเรยีน  

2.บอกหรอืระบคุวามรูเ้กีย่วกับศลิปะไทย  



ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และภมูปัิญญา

ไทย 

3.น าศลิปะไทยมาใชเ้พือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารความรูส้กึนกึคดิ

ของตนเอง การแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และ/หรอื การเป็น

ตัวแทนของชาตไิทย ในบรบิทพหวุฒันธรรมของโรงเรยีน

นานาชาต ิ 

4.น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย และ/หรอื อภปิรายความ

คดิเห็นเกีย่วกับ ศลิปะไทยในแงม่มุตา่ง ๆ 

มาตรฐานการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิ 

*เขา้ใจลักษณะส าคัญของ

สงัคมไทย ปัจจัยทีเ่ป็นพืน้ฐานของ

ความเชือ่ในสงัคมไทย   ภมูปัิญญา

ไทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่  ทีม่า  

ความหมาย และความส าคัญของ 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  คา่นยิม

ตา่ง ๆทีป่รากฏในสงัคม 

1.เขา้รว่มในกจิกรรมเกีย่วกับขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

พธิกีรรม หรอืพธิกีารเฉลมิฉลองและ กจิกรรมทางสงัคม 

การเมอืงการ ปกครองของไทย   

2.บอกความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตใินชวีติ 

เชน่ สตัวท์ีส่ าคัญ อาท ิกระบอื ชา้ง สนัุข แมว นก เป็นตน้ พชื

ทีส่ าคัญ เชน่ ออ้ย กลว้ย มะพรา้ว ฯลฯ กับคา่นยิม ความเชือ่ 

และวถิชีวีติของไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน  

3.อธบิายอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิทีก่อ่ใหเ้กดิวถิชีวีติและการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม 

ตลอดจนการเกดิคต ิความเชือ่ ต านาน หรอืเทพนยิายทีเ่กีย่ว

ขอ้กับสิง่แวดลอ้มหรอืปรากฏการณ์ธรรมชาตติา่ง ๆ  

4.ระบหุรอืบอกเลา่เกีย่วกบัลักษณะส าคัญบางประการของ

สงัคมไทย วถิชีวีติ ภมูปัิญญาไทย เชน่ ความสมัพันธแ์บบ

เครอืญาตเิป็นตน้  

5.อภปิรายบทบาทของขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย ทีม่ตีอ่

การประกอบอาชพีและการด าเนนิชวีติของไทยในอดตี และผล

ตอ่จติใจของคนในสงัคมไทยในปัจจบุัน  

 

หนว่ยการเรยีนรู ้

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

ตวัฉนั 
 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
สิง่แวดลอ้ม 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้

กาลเวลา 

 
หนว่ยการเรยีนรู ้
วรรณกรรม 

 
วยัรุน่…วยัวุน่จรงิหรอื 

 
อากาศบนโลก 

 
1. ความสามัคคสีรา้งชาต ิ
2. จดุเริม่ตน้อาณาจักร

ไทย 
 

 
เด็กไทยเลน่อะไรกัน 

 



สาระการเรยีนรู ้

การอา่น 

1. ค าควบกล ้า 

2. ค าทีม่อีักษรน า 

3. บทรอ้ยกรอง ค าทีม่สีมัผัสคลอ้งจอง 

4. อักษรยอ่ และเครือ่งหมายตา่งๆ ในภาษาไทย 

5. อา่นเรือ่งสัน้ทีน่่าสนใจ 

การเขยีน 

1. เขยีนแผนภาพความคดิ 

2. การเขยีนเรยีบเรยีงจาการฟัง 

3. การเลอืกใชถ้อ้ยค าทีเ่หมาะสม 

4. การเขยีนเรือ่งตามจนิตนาการจากค า ภาพ และหัวขอ้ทีก่ าหนด 

5. การดัดแปลงหรอืตอ่เรือ่งโดยใชจ้นิตนาการของตนเอง 

การฟงัและด ู

1. เรือ่งทีเ่ป็นความรูแ้ละเรือ่งทีใ่หค้วามบันเทงิ 

2. จ าแนกขอ้เท็จและขอ้คดิเห็น 

3. การตัง้ค าถามจากเรือ่งทีฟั่งและด ู

4. มารยาทในการฟัง 

หลกัภาษา 

1. มาตราตัวสะกดไมต่รงตามมาตรา 

2. ค าควบกล ้า และ อักษรน า 

3. ค าทีม่ ีรร (ร หัน) 

4. ค าพอ้งรปู ค าพอ้งเสยีง 

5. ชนดิของค า ค านาม สรรพนาม กรยิา วเิศษณ์ ค าบพุบท ค าสนัธาน ค าอทุาน 

6. ค าทีใ่ช ้สระ ไ- , ใ- , ไ-ย แล อัย 

7. ค าสภุาพ , ค าราชาศัพท ์(งา่ยๆ) 

8. อักษรยอ่ (งา่ยๆ) และ การอา่น 

9. ส านวนไทย  

 

วรรณคดแีละวรรณกรรม 

1. การละเลน่ 4 ภาค 

2. เพลงประกอบการละเลน่แตล่ะภาค 

3. นทิานวรรณกรรม 

 



 

ประเพณี วฒันธรรม 

1. ขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมในภาคตา่ง ๆของไทยทีม่ผีลตอ่การด าเนนิชวีติของคนใน

สงัคม 

2. บทบาท คณุลักษณะและสทิธเิสรภีาพหนา้ทีข่องพลเมอืงทีด่ ีเชน่ เคารพและเทดิทนู

สถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรมใหค้งอยูคู่ช่าตไิทย 

4. มคีวามภาคภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในชมุชนของตน 

5. ประวตับิคุคลส าคัญในประวตัศิาสตรไ์ทย 

6. ภมูศิาสตรข์องไทยในอดตีถงึปัจจบุัน 

 

วธิจีดัการเรยีนการสอน 

1. Mind Mapping 

2. บทบาทสมมตุ ิ

3. การอภปิราย 

4. การสนทนารว่มกัน 

5. การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 

แหลง่การเรยีนรู ้

1. แบบเรยีน , แบบฝึกหัด 

2. หนังสอือา่นเพิม่เตมิ ,หนังสอืภาพ 

3. อนิเตอรเ์น็ต , วดีโีอ 

4. นทิาน 

5. บัตรค า 

6. เกมการศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

การวดัประเมนิผล 

1. แบบฝึกหัดและแฟ้มสะสมงาน    50% 

2. แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน     20% 

3. สอบปลายภาค      20% 

4. การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน     10% 

 

การคดิคะแนน 

Points   Grade 

90 – 100       A+ 

80 – 89   A 

75 – 79      B+ 

70 – 74   B 

65 – 69     C+ 

60 – 64   C 

50 – 59    D 

 

 


