มาตรฐานวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาหรับนักเรียนที่ใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาแรก
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่ น
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ๑.๑ ใช้ กระบวนการอ่านสร้ างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ ตดั สินใจแก้ ปัญหาในการดาเนินชีวติ และมีนิสยั รักการอ่าน
YEAR 1
๑. อ่านรูปและบอกเสียงของพยัญชนะต้ นของคาที่ค้ นุ เคย
๒. อ่านเลขไทย ๑-๑๐
๓. ดูภาพประกอบ บทร้ องเล่น นิทานและเล่าเรื่องจากรูปภาพได้
๔. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น
๕. มีประสบการณ์ การอ่านร่วมกับผู้ใหญ่หรือเพื่อน
๖. เลือกอ่านภาพในหนังสือตามความสนใจ
๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์สาคัญที่มกั พบเห็นในชีวติ ประจาวัน
๘. มีมารยาทในการอ่าน
YEAR 2
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้ องจอง และข้ อความสันๆ
้ Read aloud words, alliterations and short texts
๒. บอกความหมายของคา และข้ อความที่อา่ น Tell meanings of words and texts read
๓. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Answer questions about what has been read
๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่ องที่อา่ น Present summaries of readings
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ น Surmise on situations from readings
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่องที่อา่ น Regularly read books in line with their interests and
present their readings
๗. บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สาคัญที่มกั พบเห็นในชีวติ ประจาวัน Tell meanings of important signs or
symbols frequently seen in daily life
๘. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners
YEAR 3
๑. อ่านออกเสียงคา คาคล้ องจอง ข้ อความ และบทร้ อยกรองง่ายๆ ได้ ถกู ต้ อง Accurately read aloud words, alliterations, texts
and simple verses
๒. อธิบายความหมายของคาและข้ อความที่อา่ น Explain meanings of words and texts read
๓. ตังค
้ าถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Pose and answer questions about what has been read
๔. ระบุใจความสาคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่อา่ น Identify the essentials and details from readings
๕. แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ น Express opinions and surmise on situations from their
readings
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่องที่อา่ น Regularly read books in line with their interests and
present their readings
๗. อ่านข้ อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบตั ติ ามคาสัง่ หรือข้ อแนะนา Read explanatory texts and follow instructions or
suggestions
๘. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners

YEAR 4
๑. อ่านออกเสียงคา ข้ อความ เรื่องสันๆ
้ และบทร้ อยกรองง่ายๆ ได้ ถกู ต้ องคล่องแคล่ว Accurately and fluently read aloud
words, texts short stories and simple verses
๒. อธิบายความหมายของคาและข้ อความที่อา่ น Explain meanings of words and texts read
๓. ตังค
้ าถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Pose questions and give logical answers about what has been
read
๔. ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ น โดยระบุเหตุผลประกอบ Present a sequence of situations and
surmise on situations from readings, providing reasons for justification
๕. สรุปความรู้และข้ อคิดจากเรื่องที่อา่ นเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน Summarise knowledge and insights from their readings
for application in daily life
๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอเรื่องที่อา่ น Regularly read books in line with their interests and
present their readings
๗. อ่านข้ อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบตั ติ ามคาสัง่ หรือข้ อแนะนา Read explanatory texts and follow instructions or
suggestions
๘. อธิบายความหมายของข้ อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ Explain meanings of data from diagrams, maps and
charts
๙. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners
YEAR 5
๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง Accurately read aloud poetic pieces in prose and in verse
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค และสานวนจากเรื่องที่อา่ น Explain meanings of words, sentences and idioms from
what has been read
๓. อ่านเรื่องสันๆ
้ ตามเวลาที่กาหนด และตอบคาถามจากเรื่องที่อา่ น Read short stories in prescribed time and answer
questions on the stories read
๔. แยกข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากเรื่องที่อา่ น Differentiate between facts and opinions from readings
๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อา่ นโดยระบุเหตุผลประกอบ Surmise on situations from their readings, providing reasons
for justification.
๖. สรุปความรู้และข้ อคิดจากเรื่องที่อา่ นเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน Summarise knowledge and insights from their readings
for application in daily life
๗. อ่านหนังสือที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Regularly read valuable
books in line with their interests and present opinions on their readings
๘. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners
YEAR 6
๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง Accurately read aloud poetic pieces in prose and in verse
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค และข้ อความที่เป็ น การบรรยายและการพรรณนา Explain meanings of words,
sentences and narrative and descriptive texts
๓. อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อา่ นอย่างหลากหลาย Explain implications from diverse readings
๔. แยกข้ อเท็จจิรงและข้ อคิดเห็นจากเรื่องที่อา่ น Differentiate between facts and opinions from readings
๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต Analyse and express opinions on their
readings for application in life

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสัง่ ข้ อแนะนา และปฏิบตั ิตาม Read explanatory texts, instructions and suggestions to be
followed
๗. อ่านหนังสือที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Regularly read valuable
books in line with their interests and present opinions about their readings
๘. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners
YEAR 7
๑. อ่านออกเสียงบทร้ อยแก้ ว และบทร้ อยกรองได้ ถกู ต้ อง Accurately read aloud poetic pieces in prose and in verse
๒. อธิบายความหมายของคา ประโยค และข้ อความที่เป็ นโวหาร Explain meanings of words, sentences and idiomatic
expression
๓. อ่านเรื่องสันๆ
้ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา แล้ วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อา่ น Read diverse short stories by setting time limits
and ask questions about the readings
๔. แยกข้ อเท็จจิรงและข้ อคิดเห็นจากเรื่องที่อา่ น Differentiate between facts and opinions from readings
๕. อธิบายการนาความรู้และความคิดจากเรื่องที่อา่ นไปตัดสินใจ แก้ ปัญหาในการดาเนินชีวิต Explain application of knowledge
and thoughts from their readings for decision- making to solve problems in life
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสัง่ ข้ อแนะนา และปฏิบตั ิตาม Read explanatory texts, instructions and suggestions to be
followed
๗. อธิบายความหมายของข้ อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ Explain meanings of data from reading
diagrams, maps, charts and graphs
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้ รับ Regularly read valuable books in line with their interests and
explain benefits obtained from their readings
๙. มีมารยาทในการอ่าน Have good reading manners
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ๒.๑ ใช้ กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้ อมูลสารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
YEAR 1
๑. เขียน/คัดลอก ประโยคง่ายๆที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน และคาที่ประสมด้ วยสระแท้ เสียงยาว
๒. เขียน/คัดลอกเลขไทย ๑-๒๐
๓. มีมารยาทในการเขียน
YEAR 2
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด Write in regular script by using full space between the lines
๒. เขียนสื่อสารด้ วยคาและประโยคง่ายๆ Write communications by using simple words and sentences
๓. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners
YEAR 3
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด Write in regular script by using full space between the lines
๒. เขียนเรื่องสันๆ
้ เกี่ยวกับประสบการณ์ Write short stories about their experiences
๓. เขียนเรื่องสันๆ
้ ตามจินตนาการ Write short stories from imagination
๔. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners

YEAR 4
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด Write in regular script by using full space between the lines
๒. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Can describe things clearly in writing
๓. เขียนบันทึกประจาวัน Write diaries
๔. เขียนเรื่องสันๆ
้ ตามจินตนาการ Write short stories from imagination
๕. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners
YEAR 5
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด Write in regular script by using full space between the lines
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ คาได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และเหมาะสม Can write communications by using accurate, clear and
appropriate words
๓. เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้ พฒ
ั นางานเขียน Write diagrams of outlines and mind-maps for
refining their writings
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสันๆ
้ Write synopses from short stories
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อน Write letters to friends
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้ นคว้ า Write notes and reports from study and research
๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ Write stories from imagination
๘. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners

YEAR 6
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด Write in regular script by using full and half spaces between the lines
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ คาได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และเหมาะสม Can write communications by using accurate, clear and
appropriate words
๓. เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้ พฒ
ั นางานเขียน Write diagrams of outlines and mind-maps for
refining their writings
๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อา่ น Write synopses from their readings
๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง Write letters to parents
๖. เขียนแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นได้ ตรงตามเจตนา Can express in writing their feelings and opinions in
line with intentions
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ Fill in various forms
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ Write stories from imagination
๙. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners
YEAR 7
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด Write in regular script by using full and half spaces between the lines
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ คาได้ ถกู ต้ อง ชัดเจน และเหมาะสม Can write communications by using accurate, clear and
appropriate words
๓. เขียนแผนภาพ โครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้ พฒ
ั นางานเขียน Write diagrams of outlines and mind-maps for
refining their writings

๔. เขียนเรียงความ Write compositions
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อา่ น Write synopses from their readings
๖. เขียนจดหมายส่วนตัว Write personal letters
๗. กรอกแบบรายการต่างๆ Fill in various forms
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ และสร้ างสรรค์ Write stories from imagination and creativity
๙. มีมารยาทในการเขียน Have good writing manners
สาระที่ ๓ การฟั ง การดูและการพูด
มาตรฐาน ๓.๑ สามารถเลือกฟั งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สกึ ในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้ างสรรค์
YEAR 1ํ
YEAR 1
๑. ฟั งคาเเนะนา คาสัง่ ง่ายๆเเละปฏิบตั ิตาม
๒. เล่าเรื่องจากการฟั งและดู
๓. พูดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร
๔. มีมารยาทในการฟั ง การดูและการพูด
YEAR 2
๑. ฟั งคาแนะนา คาสัง่ ง่ายๆ และปฏิบตั ิตาม Listen to simple suggestions and instructions that are to be followed
๒. ตอบคาถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทงที
ั ้ ่เป็ นความรู้และความบันเทิง Answer questions and verbally present about
materials listened to and viewed, both for acquiring knowledge and for entertainment
๓. พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู Verbally express opinions and feelings from materials
listened to and viewed
๔. พูดสื่อสารได้ ตามวัตถุประสงค์ Can verbally communicate in line with objectives
๕. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners
YEAR 3
๑. ฟั งคาแนะนา คาสัง่ ที่ซบั ซ้ อน และปฏิบตั ิตาม Listen to complicated suggestions and instructions that are to be
followed
๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทงที
ั ้ ่เป็ นความรู้และความบันเทิง Verbally present about materials listened to and viewed,
both for acquiring knowledge and for entertainment
๓. บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู State the essentials of materials listened to and viewed
๔. ตังค
้ าถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู Pose questions and answer questions about materials
listened to and viewed
๕. พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู Verbally present opinions and feelings about materials
listened to and viewed
๖. พูดสื่อสารได้ ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์ Speak clearly to communicate in line with objectives
๗. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners
YEAR 4
๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทงที
ั ้ ่เป็ นความรู้และความบันเทิง Tell details of materials listened to and viewed,
both for acquiring knowledge and for entertainment
๒. บอกสาระสาคัญจากการฟั ง และการดู Tell the essentials from listening and viewing

๓. ตังค
้ าถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู Pose questions and answer questions about materials
listened to and viewed
๔. พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู Verbally present opinions and feelings about materials
listened to and viewed
๕. พูดสื่อสารได้ ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์ Speak clearly to communicate in line with objectives
๖. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners
YEAR 5
๑. จาแนกข้ อเท็จจริงและข้ อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู Distinguish between facts and opinions from materials listened to
and viewed
๒. พูดสรุปความจากการฟั งและดู Verbally present the essentials from listening and viewing
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สกึ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู Verbally present knowledge, opinions and feelings
about materials listened to and viewed
๔. ตังค
้ าถาม และตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู Pose questions and logically answer questions from
materials listened to and viewed
๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าจากการฟั ง การดูและการสนทนา Verbally report on subjects or issues of study
and research from listening, viewing and conversation
๖. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners
YEAR 6
๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู Verbally present knowledge, opinions, and feelings
about materials listened to and viewed
๒. ตังค
้ าถาม และตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู Pose questions and logically answer questions about
materials listened to and viewed
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล Logically analyse reliability of materials listened to and
viewed
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าจากการฟั ง การดูและการสนทนา Verbally report on subjects or issues of
study and research from listening, viewing and conversation
๕. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners
YEAR 7
๑. พูดแสดงความรู้ ความเข้ าใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู Verbally express knowledge and understanding of
objectives of materials listened to and viewed
๒. ตังค
้ าถาม และตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู Pose questions and logically answer questions from
materials listened to and viewed
๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟั งและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล Analyse reliability from logical listening to and viewing
of advertising media
๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าจากการฟั ง การดูและการสนทนา Verbally report on subjects or issues of
study and research from listening, viewing and conversation
๕. พูดโน้ มน้ าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ Can speak persuasively, logically and convincingly
๖. มีมารยาทในการฟั ง การดู และการพูด Have good listening, viewing and speaking manners

สาระที่ ๔ หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรฐาน ๔.๑ เข้ าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็ นสมบัติของชาติ
YEAR 1
๑. บอกชื่อและเสียงของพยัญชนะและสระแท้ เสียงยาว รวมทังยกตั
้ วอย่างคาประกอบ
๒. อ่านคาที่ประสมด้ วยสระแท้ เสียงยาว
๓. เรียบเรียงคาศัพท์ที่ค้ นุ เคยเป็ นประโยคง่ายๆ
๔. รู้คาคล้ องจอง
๕. ร้ องและแสดงท่าทางประกอบคาคล้ องจอง เพลงเด็ก/ เพลงดอกสร้ อยและนิทาน Sing and act with rhyms and songs
YEAR 2
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย Say and write consonants, vowels, intonations and Thai numerals
๒. เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา Write spellings and tell meanings of words
๓. เรียบเรียงคาเป็ นประโยคง่ายๆ Arrange words into simple sentences
๔. ต่อคาคล้ องจองง่ายๆ Make sequences of simple alliterations
YEAR 3
๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย Say and write consonants, vowels, intonations and Thai numerals
๒. เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา Write spellings and tell meanings of words
๓. เรียบเรียงคาเป็ นประโยคได้ ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร Arrange words into sentences in line with communication
objectives
๔. บอกลักษณะคาคล้ องจอง Tell characteristics of alliterations
๕. เลือกใช้ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ เหมาะสมกับกาลเทศะ Choose standard Thai language and dialects
appropriate to the occasion
YEAR 4
๑. เขียนสะกดคา และบอกความหมายของคา Write spellings and tell meanings of words
๒. ระบุชนิดและหน้ าที่ของคาในประโยค Specify kinds and functions of words in sentences
๓. ใช้ พจนานุกรมค้ นหาความหมายของคา Use dictionaries to search for meanings of words
๔. แต่งประโยคง่ายๆ Construct simple sentences
๕. แต่งคาคล้ องจองและคาขวัญ Coin alliterations and mottoes
๖. เลือกใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้ เหมาะสมกับกาลเทศะ Choose standard Thai language and dialects
appropriate to the occasion
YEAR 5
๑. สะกดคาและบอกความหมายของคาในบริบทต่างๆ Spell words and tell their meanings in various situations
๒. ระบุชนิดและหน้ าที่ของคาในประโยค Specify kinds and functions of words in sentences
๓. ใช้ พจนานุกรมค้ นหาความหมายของคา Use dictionaries to search for meanings of words
๔. แต่งประโยคได้ ถกู ต้ องตามหลักภาษา Accurately construct sentences in accord with linguistic rules
๕. แต่งบทร้ อยกรอง Write verses

๖. บอกความหมายของสานวน Tell meanings of idioms
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นได้ Can compare standard Thai language with dialects
YEAR 6
๑. ระบุชนิดและหน้ าทีข่ องคาในประโยค Identify kinds and functions of words in sentences
๒. จาแนกส่วนประกอบของประโยค Distinguish components of sentences
๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น Compare standard Thai language with dialects
๔. ใช้ คาราชาศัพท์ Use royal vocabulary
๕. บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Identify foreign words in Thai language
๖. แต่งบทร้ อยกรอง Write verses
๗. ใช้ สานวนได้ ถกู ต้ อง Use idioms properly
YEAR 7
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้ าที่ของคาในประโยค Analyse kinds and functions of words in sentences
๒. ใช้ คาได้ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล Can use words appropriate to the occasion and
audience
๓. รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ ในภาษาไทย Collect and tell meanings of foreign words used
in Thai language
๔. ระบุลกั ษณะของประโยค Identify characteristics of sentences
๕. แต่งบทร้ อยกรอง Write verses
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสานวนที่เป็ นคาพังเพยและสุภาษิต Analyse and compare idioms that are popular
sayings and proverbs
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ๕.๑ เข้ าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง
YEAR 1
๑. ทาเสียงและท่าทางประกอบนิทาน
๒. พูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่อา่ นหรือฟั งร่วมกัน
YEAR 2
๑. บอกข้ อคิดที่ได้ จากการอ่านหรือการฟั งวรรณกรรมร้ อยแก้ วและร้ อยกรองสาหรับเด็ก Tell insights obtained from reading or
listening to literary works for children in prose and in verse
๒. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้ อยกรองตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and verses in
line with their interests
YEAR 3
๑. ระบุข้อคิดที่ได้ จากการอ่านหรือการฟั งวรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน Specify insights obtained from
reading or listening to literary works for children for application in daily life
๒. ร้ องบทร้ องเล่นสาหรับเด็กในท้ องถิ่น Sing popular rhymes for local children
๓. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and
valuable verses in line with their interests

YEAR 4
๑. ระบุข้อคิดที่ได้ จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน Specify insights obtained from reading literary works
for application in daily life
๒. รู้จกั เพลงพื ้นบ้ านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝั งความชื่นชมวัฒนธรรมท้ องถิ่น Know folk songs and lullabies for
inculcating appreciation of local culture
๓. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อา่ น Express opinions about the literature read
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and
valuable verses in line with their interests
YEAR 5
๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื ้นบ้ านหรือนิทานคติธรรม Specify insights from folk tales or moral tales
๒. อธิบายข้ อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตจริง Explain insights from reading for application in real life
๓. ร้ องเพลงพื ้นบ้ าน Sing folk songs
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and
valuable verses in line with their interests
YEAR 6
๑. สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อา่ น Summarise from the literature or literary works read
๒. ระบุความรู้ และข้ อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ ในชีวิตจริง Specify knowledge and insights
from reading literature and literary works which can be applied in real life
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม Explain the value of literature and literary works
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and
valuable verses in line with their interests
YEAR 7
๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อา่ น Express opinions about the literature or literary works read
๒. เล่านิทานพื ้นบ้ านท้ องถิ่นตนเอง และนิทานพื ้นบ้ านของท้ องถิ่นอื่น Tell folk tales of their local areas and those of other
areas
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่ น และนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง Explain value of the literature and literary
works read, and apply them in real life
๔. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้ อยกรองที่มีคณ
ุ ค่าตามความสนใจ Memorise the recitations prescribed and
valuable verses in line with their interests

มาตรฐานวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาหรับนักเรียนที่ใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่ น
๑. Students engage in conversations, obtain and provide information, express feelings and exchange opinions in Thai
นักเรี ยนใช้ ภาษาไทยสือ่ สาร แลกเปลีย่ นและนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นได้ อย่างเหมาะสม
LEVEL 1
Listening and Speaking
๑. แสดงถึงความเข้ าใจในคาสัง่ ง่ายๆ คาขอร้ อง คาพูด และคาถาม โดยการตอบคาถาม โดยใช้ ทา่ ทางหรือคาพูดหรือวลีสนๆได้
ั้
Show understanding of simple commands, short instruction, request , short statements and questions by responding
with gesture or single words or short phrases
๒. สามารถโต้ ตอบคาถามอย่างง่าย โดยใช้ ลกั ษณะท่าทางประกอบได้ Respond briefly to simple question with single words
or short phrases supported by visual cues
๓. สามารถขอร้ องอย่างง่ายได้ Make simple request
๔. สามารถใช้ คาพูดอย่างไม่เป็ นทางการในการแสดงออกได้ Use some basic colloquial expressions
Reading and Writing
๑. จดจาเสียงของพยัญชนะที่อยูใ่ นชื่อของตัวเอง และตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได้ Recognize letter-sound relationship of student’s
name and Thai number 1-10
๒. คัดลอกชื่อของตัวเอง คาศัพท์ในชีวิตประจาวันอย่างง่ายและตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได้ Copy one’s name and simple sight words
found in everyday context and copy Thai number 1-10

LEVEL 2
Listening and Speaking
๑. แสดงความเข้ าใจในวลีสนๆ
ั ้ คาพูดหรือคาถาม โดยการตอบเป็ นคาพูดหรือวลีสนๆ
ั ้ Show understanding of short spoken
phrases or statements and questions by responding with single words or short phrases
๒. ตอบคาถามอย่างง่ายโดยการให้ ข้อมูลด้ วยวลีสนๆ
ั ้ และลักษะท่าทางประกอบ Respond briefly to simple question provide
basic information with short phrases supported by visual cues
๓. สามารถใช้ คาขอร้ องอย่างง่ายหรือขออนุญาตได้ Make simple request or ask permission
๔. ใช้ คาพูดอย่างไม่เป็ นทางการในการแสดงความรู้สกึ ได้ Use some basic colloquial expressions
๕. สามารถแสดงความรู้สกึ ส่วนตัว โดยการใช้ คาศัพท์อย่างง่ายหรือวลีสนๆ
ั ้ ได้ Express personal feeling with single words or
short phrases
๖. สามารถบอกความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง และบอกความหมายของคาเมื่อใช้ เสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันได้
Recognize and differentiate 2 tones and that tone differentiate meanings
Reading and Writing
๑. เสริมสร้ างความรู้เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงกับพยัญชนะได้ Expand knowledge of letter-sound relationship
๒. จดจาสัญลักษณ์ที่ใช้ ทวั่ ไปในทีส่ าธารณะได้ Recognize common public signs
๓. เริ่มแจกลูกคาศัพท์ได้ Begin to decode simple words
๔. คัดลอกคาศัพท์ หรือวลีที่พบได้ ในสถานการณ์ที่ค้ นุ เคยได้ Copy sight words and phrases found in familiar contexts
๕. เขียนชื่อของตัวเอง และตัวเลขไทย 1-5 ตามลาดับได้ Write letters of one’s name and write Thai number1-5 in order

LEVEL 3
Listening and Speaking
๑. แสดงถึงความเข้ าใจในประโยคที่ค้ นุ เคย โดยสามารถจับใจความหลักและแสดงความคิดเห็นส่วนตัวโต้ ตอบได้ Show
understanding of short spoken passages made up of familiar language by identifying the main points and expressing
personal responses
๒. ถามและตอบคาถามเป็ นวลีหรือประโยคสันๆ
้ ได้ Ask simple question and respond with short phrases
๓. ขอความช่วยเหลือหรือขออนุญาตได้ Request assistance or ask permissions
๔. ใช้ คาพูดอย่างไม่เป็ นทางการในการแสดงออกได้ Use some colloquial expressions
๕. แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สกึ โดยการใช้ วลีหรือประโยคสันๆ
้ ได้ Express opinions or feeling with short phrases
๖. อธิบายสิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ และผู้คน โดยใช้ วลีหรือประโยคสันๆ
้ ได้ Describe objects, events, place and people
with short phrases
๗. สามารถพูดสนทนาอย่างง่ายทางโทรศัพท์ได้ Make simple telephone conversation
๘. สามารถบอกความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 เสียง และบอกความหมายของคาเมื่อใช้ วรรณยุกต์แตกต่างกันได้
Recognise and differentiate 3 tones and that tone differentiate meanings
Reading and Writing
๑. อ่านคาศัพท์และวลีที่ใช้ บอ่ ยและเป็ นคาศัพท์ที่ค้ นุ เคยได้ Read sight words and phrases
๒. อ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ ในทีส่ าธารณะโดยทัว่ ไปได้ Read common public signs
๓. แจกลูกคาศัพท์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อที่เรียนได้ Decode simple wods related to topic learned
๔. เขียนคาศัพท์อย่างง่ายหรือวลีได้ Write simple words and phrases
๕. เขียนตัวเลขไทย 1-10 ตามลาดับได้ Write Thai number 1-10 in order
LEVEL 4
Listening and Speaking
๑. แสดงความเข้ าใจในบทสนทนาในสถานการณ์ที่ค้ นุ เคย และให้ รายละเอียดประกอบหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้ Show
understanding of extended passages spoken in familiar contexts and some supporting details or expressing personal
responses
๒. สอบถามข้ อมูล อธิบาย หรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากได้ และสิ่งที่จาเป็ น Ask for information, explanations or talk about needs
and wants
๓. สามารถใช้ คาพูดอย่างไม่เป็ นทางการในการแสดงออกได้ Use some colloquial expressions
๔. แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ และแสดงเหตุผลได้ Express opinions ,feelings and reasons
๕. อธิบายสิ่งของ เหตุการณ์ สถานทีแ่ ละบุคคล โดยใช้ คาศัพท์และหลักภาษาที่ค้ นุ เคยได้ Describe objects,events, places and
people using familiar vocabulary and grammatical patterns
๖. มีสว่ นร่วมในบทสนทนาอย่างง่ายได้ Engage in simple conversations
๗. สามารถพูดบทสนทนาเบื ้องต้ นทางโทรศัพท์ได้ Handle basic phone situations
๘. สามารถบอกความแตกต่างของเสียงวรรณยุกต์ได้ 4-5 เสียง และบอกความหมายของคาเมื่อใช้ วรรณยุกต์แตกต่างกันได้
Recognise and differentiate 4-5 tones and that tone differentiate meanings
Reading and Writing
๑. สามารถอ่านและเข้ าใจวลีสนๆ
ั ้ หรือประโยคอย่างง่ายได้ Read and understand short phrases and simple sentences
๒. เขียนคาศัพท์ วลี ประโยคอย่างง่ายและข้ อความสันๆ
้ ได้ Write familiar words,phrases and simple sentences, short
paragraphs or simple sentences

๓. สามารถใช้ คาพูดได้ เหมาะสมกับอายุ สถานะและสถานการณ์ได้ Use appropriate language according to ages ,status
and contexts
LEVEL 5
Listening and Speaking
๑. แสดงถึงความเข้ าใจในประโยคที่พดู ในระดับใกล้ เคียงกับความเร็วปกติโดยมีการพูดซ ้าเพียงเล็กน้ อย สามารถบอกใจความ
สาคัญและเนื ้อหาประกอบได้ Show understanding of extended passages spoken at near normal speed with little
repetition by identifying the main points, supporting details in various contexts.
๒. สามารถอธิบาย หรือให้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้ อที่กาหนด โดยใช้ คาศัพท์ได้ เหมาะสม Provide details
descriptions/information with vocabulary adequate for topics
๓. ใช้ บทสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการในการสื่อสารได้ Use some colloquial expressions
๔. แสดงความคิดเห็น ความรู้สกึ และแสดงเหตุผลได้ Express opinions, feelings and reasons
๕. สามารถตอบคาถามหรื อนาเสนอข้ อมูลอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับหัวข้ อหรือบทสนทนาที่กาหนดได้ Produce extended
responses or presents information in coherent connected discourse
๖. เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ หรือแผนในอนาคตได้ Narrate experiences or make future plans
๗. มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ บทสนทนามีความต่อเนื่องได้ Engage and maintain conversations participates
in discussions
๘. ให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ Provide information on the phone
Reading and Writing
๑. อ่านคาสัง่ สันๆ
้ สัญลักษณ์ ข้ อมูลเบื ้องต้ นบนฉลากผลิตภัณฑ์ บทความสันๆ
้ หรือเรื่องสันได้
้ อย่างเข้ าใจ Read and
understand a variety of short written instruction, public sign, basic information on product labels, short paragraphs or
simple stories
๒. เขียนประโยคหรือบทความสันๆ
้ ทีป่ ระกอบไปด้ วยประโยคอย่างง่ายได้ Write simple sentences, short paragraphs about
familiar topics

๒. Students demonstrate an understanding of the relationship between Thai language and culture and use Thai
appropriately for different occasions both within and beyond the school setting
นักเรี ยนสามารถแสดงถึงความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยได้ และใช้ ภาษาไทยได้ อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
LEVEL 1-2
๑. ใช้ คาพูดและลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับคุณครู ผู้ใหญ่และเพื่อนในห้ องเรียน Use appropriate language and gesture
with adults and peers at school
๒. ใช้ คาลงท้ ายทีส่ ภุ าพ ใช้ ทา่ ทางประกอบที่สภุ าพ ใช้ คาพูดขอร้ องที่สภุ าพ Using: polite ending particles, polite gesture,
polite requests

LEVEL 3-5
๑. สามารถใช้ ภาษาได้ เหมาะสมตามอายุ สถานะและสถานการณ์ Use appropriate language according to ages ,status and
contexts
๒. ใช้ คาลงท้ ายทีส่ ภุ าพ ใช้ ทา่ ทางประกอบที่สภุ าพ ใช้ คาพูดขอร้ องที่สภุ าพ Using: polite ending particles, polite gesture,

polite requests
๓. ออกเสียงคาศัพท์ได้ เหมาะสมกับสถานะทางสังคมและอายุของแต่ละบุคคล
- ใช้ คาลงท้ ายทีส่ ภุ าพ
- ใช้ ทา่ ทางประกอบที่สภุ าพ
- ใช้ คาพูดขอร้ องที่สภุ าพ
Pronouns and vocabulary related to social status and ages
-Polite Ending Particles
-Polite Gesture
-Polite requests

