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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1   ทักษะทางภาษา 

เร่ือง “การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

วิธีการสอนอ่านเบ้ืองต้น  

 
 ในการสอนอํานเบื้องต๎นจะสอนด๎วยวิธีสอนแบบใด  จึงจะได๎ผลดี  คําถามน้ีเป็นคําถามที่นําคิด
และนําค๎นหาคําตอบ  แตํในความเป็นจริงคงจะไมํมีวิธีการสอนใดที่ให๎ผลสมบูรณ๑ได๎ในตัวเองครบถ๎วน  
ดังน้ันครูผ๎ูสอนสมควรจะศึกษาและพิจารณาวิธีสอนแตํละวิธีถึงผลดี  ผลเสีย  เพ่ือเลือกนําสํวนดีของแตํ
ละวิธีมาใช๎ได๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ที่ต๎องการฝึก  
 
1. วิธีสอนแบบสะกดตัวผสมค า ( Synthetic  Approach) 

 วิธีสอนแบบสะกดตัวผสมคํา  เป็นวิธีสอนแบบดั้งเดิมของไทย  ที่ใช๎กันมานานตั้งแตํเริ่มมี
อักษรไทยมาทีเดียว  ทั้งน้ีเพราะภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะและสระคงที่  แนวการสอนแบบสะกดตัวผสม
คํามีดังน้ี 

1.1 แยกตัวอํานทีละขั้นตอน เชํน  คําวํา ปาก  สะกดวํา ปอ  อาปา , ปากอ  ปาก  
1.2 ใช๎วิธีผสมพยัญชนะและสระให๎สําเร็จในตัว  แล๎วจึงผสมตัวสะกดอําน  เชํน  ปาก = ปากอ  

ปาก 
1.3 ใช๎อุปกรณ๑ชํวยในการจําแนกคํา  ให๎ยึดเสียงสระและตัวสะกด  ออกเสียงที่ผสมสําเร็จแล๎ว   

และแจกพยัญชนะต๎น  เลือกคําที่มีความหมายฝึก  เชํน  จาน  บาน  ปาน  คาน  นาน  ฯลฯ  
 

ข้อดีของการสอนแบบสะกดตัวผสมค า  

1. ชํวยให๎การอํานกับการเขียนสัมพันธ๑กัน  
2. ชํวยให๎เด็กได๎หลักเกณฑ๑ในการอํานคํา  สามารถสะกดคําใหมํอํานเองได๎  
3. เหมาะสมกับลักษณะภาษาไทย  

 
 
 



 

 

2 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

 
ข้อบกพร่องของการสอนแบบสะกดตัวผสมค า  

1. การสอนแบบน้ีจะต๎องเริ่มโดยการฝึกอํานและจําพยัญชนะและสระให๎ครบทุกตัวกํอน  ทําให๎
เสียเวลา  และทรมานเด็กผ๎ูเรียนมาก  

2. ถ๎าสอนด๎วยวิธีสะกดตัวผสมคําเพียงวิธีเดียว  ทําให๎เด็กอํานได๎ช๎า  และไมํส่ือความหมาย  เชํน  
กก  ขก  คก  งก  จก  ฉก  ฯลฯ  

3. ประโยชน๑ที่ได๎จากการอํานแบบน้ีคือการอํานออกเทําน้ัน  ไมํสามารถชํวยให๎ถึงเป้าหมายของ
การอํานคือ  ความรู๎ความเข๎าใจการอํานได๎  
 

2. วิธีสอนอ่านเป็นค าเป็นประโยค (Basal  Reader ,s  Approach) 
 เป็นการสอนอํานที่มํุงความหมายในการอําน  มีภาพชํวยบอกเรื่องราวมักแตํงเป็นนิทานหรือ
เรื่องราวส้ันๆ แตํละเรื่องจะมีคําใหมํซ่ึงเรียกวําคําแมํบท  และคําแมํบทน้ีต๎องมีความถ่ีสูงตั้งแตํ 6 ครั้งขึ้น
ไป  คําแมํบทน้ีจะนําไปเป็นตัวนําในการสอนแจกลูก  วิธีสอนมํุงเน๎นการอํานเป็นประโยคเพ่ือให๎ได๎สาระ
และความหมายของส่ิงที่อําน  มีข๎อดีและข๎อบกพรํองดังน้ี  
ข้อดี 

1. มีภาพบอกเรื่อง  ชํวยให๎เดาเรื่องจากภาพได๎  และชํวยให๎เกิดความสนใจอยากอําน  
2. ชํวยให๎เด็กประสบความสําเร็จได๎งําย เพราะใช๎คําไมํมาก  ซํ้าคําบํอยๆ  
3. ชํวยให๎ผ๎ูอํานได๎ความหมาย  เข๎าใจเรื่อง  ซ่ึงสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การสอนอําน  
4. สอดคล๎องกับหลักจิตวิทยาของเกสตัลท๑ที่วํา  เด็กเรียนรู๎จากสํวนรวมหรือจากภาพรวมไปสํู

สํวนยํอย  คือการอํานคํา  จําโครงรํางของคําให๎ได๎กํอนแล๎วจึงฝึกสะกดคําภายหลัง  
 

ข้อบกพร่อง 

1. เด็กจะอํานด๎วยความคลํองปาก  บางคนไมํสามารถชี้คําอํานได๎ถูกต๎อง  เขียนไมํถูก  เพราะ
อํานกับเขียนไมํสัมพันธ๑กัน  

2. เด็กจําคําได๎น๎อย  เพราะแตํละบทเรียนมีคําใหมํน๎อย  
3. เด็กไมํสามารถจับหลักเกณฑ๑ในการอํานได๎  

 
ล าดับข้ันของการอ่าน 

 
 อํานได๎ :     อํานแล๎วรู๎เรื่องที่อําน   แสดงออกให๎เห็นได๎หลายวิธี   เชํน  เลําเรื่องที่อํานตอบ  คําถาม  
                              วิจารณ๑ตัวละคร  สรุปเน้ือเรื่อง  แสดงความคิดเห็นประกอบเรื่อง ฯลฯ  
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 อํานออก  :  อํานออกเสียงคําตามอักขระ   รู๎ความหมายของคํา  สรุปหลักการอํานเป็นของ ตนเอง
ได๎  
                                ใช๎หลักการอํานน้ันไปสํูการอํานคําอ่ืนๆ  ที่มีวีการอํานอยํางเดียวกันได๎ถูกต๎อง  
 อํานเป็น :  หัวใจของการอําน   รู๎จักเลือกอําน  อํานแล๎วใช๎ประโยชน๑จากการอํานได๎  แสวงหา
ความรู๎ 
                                ด๎วยการอําน  สนองความต๎องการสํวนตนด๎วยการเลือกอํานหนังสือตามรสนิยมของ
ตนได๎ 
 

การสอนอ่านออกเสียง  

 
 ในการอํานออกเสียงน้ัน แม๎วําเป้าหมายของการอํานคือ การอํานในใจก็ตาม  ครูก็ยังจําเป็นต๎อง
สอนการอํานออกเสียง เพ่ือตรวจสอบทักษะการอําน และเพ่ือฝึกให๎อํานออกเสียงได๎คลํองเพ่ือนําไปใช๎ใน
สถานการณ๑ที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจําวัน เชํน อํานบทกวี อํานหนังสือให๎ผ๎ูอ่ืนฟัง หรือการพูดในที่ชุมชนที่
ต๎องอํานจากต๎นฉบับ  เป็นต๎น  
 การสอนอํานออกเสียง  ครูต๎องคํานีงถึงพฤติกรรมการอํานที่ดีของการอํานออกเสียง  

1. ลักษณะทําทางในการอําน  
1.1 น่ังหรือยืนอํานตามสบาย  
1.2 วิธีจับหนังสือ  
         น่ัง :  หนังสือวางบนโต๏ะ   มือขวาจับมุมบนด๎านขวา ใช๎น้ิวชี้เตรียมที่จะพลิกหน๎า
ตํอไป  
             มือซ๎ายวางบนหน๎าซ๎ายหนังสือหํางจากสายตาประมาณ  12  น้ิว  
         ยืน :  ประคองหนังสือด๎วยมือซ๎าย มือขวาจับมุมบนด๎านขวา โดยใช๎น้ิวชี้เตรียมที่จะ  
             พลิกหน๎าตํอไป  
 
1.3  ขณะอําน  

- ไมํเอียงคอ 
- ไมํสํายหน๎าตามบรรทัด  
- ไมํชี้ตามตัวอักษร  
- ไมํเอามือเท๎าคาง  
- ผ๎ูอํานควรสังเกตผ๎ูฟัง เพ่ือจับกริยาของผ๎ูฟัง และปรับสําเนียงอํานและวิธีอํานให๎ส่ือ

ความหมาย  
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2.      ลักษณะการอําน  
        2.1     ออกเสียงชัดเจน ถูกต๎องตามภาษามาตรฐาน  
        2.2     ออกเสียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต๑  ถูกต๎องตามหลักภาษาไทย  
        2.3     ออกเสียงตัวควบกลํ้าถูกต๎อง  
        2.4     อํานได๎คลํองแคลํว  รวดเร็ว  และแมํนยํา  
        2.5     ทอดจังหวะเสียง  เว๎นวรรคตอนให๎เหมาะสมกับเรื่องราวที่อํานได๎  
        2.6     ออกเสียงตามอารมณ๑  และความรู๎สึกของเรื่องได๎ถูกต๎อง  
3.      ผลของการอําน  
       3.1    บอกสาระสําคัญของเรื่องที่อํานได๎ถูกต๎อง  
       3.2    อธิบายความสัมพันธ๑ของเน้ือเรื่อง และบอกรายละเอียดขยายความเรื่องที่อํานได๎  
       3.3    บอกความรู๎สึก และอารมณ๑ของบุคคลในเรื่องได๎  
         3.4    บอกความคิดหรือข๎อคิดที่ได๎จากเรื่องที่อํานได๎  
      3.5    นําความคิดหรือประโยชน๑จากการอํานไปใช๎ประโยชน๑ได๎  
4.     ข๎อที่ควรระวังในการอํานออกเสียง  
      4.1   ไมํตะโกนอํานแขํงขัน  
      4.2    ไมํอํานยานคาง  หรือลากความตํอเน่ืองกันไป  
      4.3    ไมํอํานเร็วจนฟังไมํทัน  
 

การสอนอ่านในใจ  
 

 การอํานในใจเป็นผลิตผลของการอํานออกเสียง  ถ๎าเด็กอํานออกเสียงได๎คลํอง  และมีกลไกใน
การอํานดี  เด็กจะอํานในใจได๎ดีไปด๎วย  
 
สภาพปัญหาการอ่านในใจของเด็กระดับประถมศึกษา  

 
 1.    เด็กไมํได๎รับการฝึกการอํานในใจที่ถูกวิธี  ไมํได๎รับการตรวจสอบการอํานและไมํได๎รับการ
ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองจากการอําน  
 2.    ทั้งนักเรียนและครูไมํเห็นคุณคําของการอํานในใจ  
 3.     ครูไมํทราบวิธีสอน  และวิธีฝึกการอํานในใจที่ถูกต๎อง  
 การสอนอํานในใจ  เริ่มต๎นได๎ตั้งแตํในชั้น  ป. 1-2  แตํคนทั่วไปคิดวําวัยน้ียังสอนอํานในใจไมํได๎  
เพราะนักเรียนยังเล็กอํานหนังสือไมํออกทั้งน้ีเพราะครูมองผลขั้นสุดท๎ายของการอํานในใจ คือ อํานได๎
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อยํางรวดเร็วและจับใจความได๎ดี หรือการอํานในใจแบบผ๎ูใหญํที่รับการฝึกอยํางดีน้ันเอง แตํผลสําเร็จของ
การอํานในใจดังกลําวน้ีจะต๎องอาศัยการฝึกฝนมาก ๆ การสะสมส่ิงที่ได๎ฝึกฝนและการนํามาใช๎ให๎ถูกต๎อง 
แนํนอน  ยํอมทําไมํได๎  จึงจําเป็นต๎องเริ่มฝึกทีละเล็กละน๎อยและเริ่มฝึกตั้งแตํ ป. 1 หรือตั้งแตํเริ่มเรียน
ทีเดียว  
 ตามธรรมชาติแล๎ว คนจะอํานในใจได๎กํอนอํานออกเสียงได๎ถูกต๎องเสียอีก เชํน การอํานรูปภาพ  
เครื่องหมาย  สัญลักษณ๑ตําง ๆ หรือแม๎แตํเม่ือนักเรียนเรียนเรื่องการประสมคํา ก็จะอํานในใจได๎กํอน ที่
จริงครูก็สอนอํานในใจบางขั้นตอนทุกคน แตํยังไมํจัดกิจกรรมให๎ตํอเน่ืองหรือเรียงลําดับความยากงําย  
 การอํานในใจมีขั้นตอนการฝึก  การจัดกิจกรรม  ลักษณะทําทาง และข๎อปฎิบัติหลาย ๆ อยําง  
เชํนเดียวกับการอํานออกเสียง  เชํน  ทําน่ังจับหนังสือ  การกวาดสายตา  แตํจะมีคุณลักษณะทําทาง  
ขั้นตอน  และกิจกรรมหลายอยํางที่แตกตํางกับการอํานออกเสียง  ดังจะแยกแยะเป็นลักษณะยํอย ๆ เพ่ือให๎
เห็นตามลําดับขั้นการฝึก  ดังตํอไปน้ี  
 ก)    ลักษณะทําทางของการอํานในใจ  อาจฝึกตามลําดับขั้น  ดังน้ี  

- อํานโดยไมํมีเสียง  ( เริ่มจากให๎ออกเสียงเบาลง ๆ จนกระทั่งไมํมีเสียงอํานออกมา
โดยปากไมํต๎องเคล่ือนไหว )  

- อํานโดยไมํสะกดตัว  แจกลูก  แตํอํานเป็นคํา  เป็นประโยค  ( บางคนอํานไมํออก
เสียง  คือยังอํานแบบแจกลูกทีละคํา ๆ  จะเห็นได๎จากการอํานผงกหัวน้ิว และอํานช๎า
มาก ) 

- มองครั้งเดียว อํานหรือจับใจความได๎ทั้งวลี  ทั้งประโยค  
- อํานโดยไมํสํายหน๎าตามบรรทัด  กรอกแตํตาเทําน้ัน  
- อํานได๎ครั้งละนาน ๆ  ( มีสมาธิในการอํานอยํางน๎อย  3  นาที )  
- อํานได๎เร็วและจับใจความได๎ดี  
- การกวาดสายตารวดเร็ว  

 ข)    กิจกรรมที่ใช๎ฝึกการอํานในใจ  ซ่ึงอาจฝึกได๎ตั้งแตํระยะเริ่มเรียน  เพ่ือเป็นทักษะพ้ืนฐานของ
การอํานในใจที่สมบูรณ๑แบบตํอไป  คือ  

- จับคูํที่เหมือนกันได๎  ( โยงเส๎น  ขีดเส๎น  ลบ  ฯลฯ  โดยไมํอํานออกเสียง )  
- บอกหรือชี้คําที่เหมือนกับคําที่กําหนดให๎  ( แบบฝึกหัด )  
- แสดงความหมายของคําที่กําหนดให๎  ( ทําทําทางชี้  ฯลฯ ) 
- จับคูํคํา  หรือบอกคําที่มีความหมายตรงกันข๎าม  
- แยกประเภทความหมายของคํา  ( รํางกาย  เครื่องใช๎  ฯลฯ )  
- จับคูํคําภาพ 
- จับคูํประโยค  กลํุมคํา  กับภาพ  หรือทําทาง  
- ตอบคําถามโดยการชี้ประโยค  แสดงแถบประโยค  หรือชี้ประโยคที่อําน  
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- ให๎อํานตามในใจเม่ือผ๎ูอ่ืนอํานให๎ฟัง  
- ให๎หาประโยคที่ครูหรือเพ่ือนอําน  
- ชูบัตรคําให๎ดูเพียงแวบเดียว  ให๎แสดงความหมาย หรือให๎เขียน  
- ลบคําบางคําในประโยค  แล๎วให๎เขียนเติมใหมํ  
- ชูบัตรวลี  หรือประโยคให๎อํานแวบเดียวแล๎วให๎แสดงความหมายตอบคําถาม  
- เลํนเกมเก่ียวกับการตํอคํา   สร๎างคํา  
- ให๎อํานประโยคข๎อความเดียว  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 2 – 3  ประโยค  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 3 – 5  บรรทัด  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 1 ยํอหน๎า  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 1 / 2 - 1 หน๎า แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 5 นาที  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานครั้งละ 10 นาที  แล๎วตอบคําถาม  
- ให๎อํานตลอดเรื่อง  แล๎วตอบคําถาม  
- สอนคําใหมํให๎กํอนให๎อํานในใจเป็นประโยคหรือทั้งยํอหน๎า  
- ให๎อํานในใจ  และตอบคําถามแล๎วให๎อํานออกเสียงซํ้า  เพ่ือตรวจสอบคําถาม  
- ตั้งคําถามให๎กํอนแล๎วให๎อํานคําตอบโดยให๎เวลาน๎อย  
- ให๎อํานในใจโดยไมํสอนคําใหมํให๎กํอน  แตํให๎อํานโดยใช๎ประสบการณ๑เดา

ความหมายของคํา  และจับใจความของเรื่องได๎ถูกต๎องโดยอาศัยเค๎าเรื่อง  หรือคํา
อ่ืนๆในประโยค  

- ให๎อํานโดยเว๎นบางคําที่เป็นคําเชื่อม  คําขยาย  หรือคําประกอบบางคํา  แตํยังจับ
ใจความให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน  

- ใช๎เครื่องมือฝึกการอํานเร็ว  เชํน  กระดาษเจาะรูตรงกลางเล่ือนปิดเปิดข๎อความให๎
อําน 

- จํากัดเวลาให๎อําน  แล๎วถามเน้ือเรื่อง  เริ่มจากเฉล่ียอัตราความเร็วในการอํานนาทีละ 
10 คํา – 15 – 20 ............จนสามารถอํานได๎มาตรฐานของระดับชั้นตามที่ต๎องการ  
เชํน ป.1 นาทีละ 20 คํา ป.2 นาทีละ 25 คํา  

- อํานได๎เร็วและจับใจความได๎ดี  รวมทั้งสามารถจับความคิดของตัวละครของเน้ือ
เรื่อง หรือของผ๎ูแตํงได๎ (ป.4 ควรอํานได๎ไมํต่ํากวํานาทีละ 100 คํา และป.6ไมํควรต่ํา
กวํานาทีละ 200 คํา เม่ือได๎รับการฝึกดีและตํอเน่ืองอาจจะอํานได๎เร็วและรู๎เรื่องดีกวํา
น้ี)  

ค) ขั้นตอนการฝึกอํานในใจ  ชั้น ป.1 – ป.4 
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- ฝึกสังเกตกิริยาทําทาง  เข๎าใจกิริยาทําทางในการอําน (ป.1)  
- ฝึกดูรูปภาพ  ให๎เข๎าใจความหมายของภาพ (ป.1 – ป.2) 
- ฝึกอํานข๎อความน้ันๆแล๎วให๎ตอบคําถาม  หรือนํามาเลําตํอ  แล๎วเพ่ิมข๎อความที่อําน

ให๎มากขึ้นตามลําดับ (ป.2) 
- กําหนดเวลาให๎อํานขึ้นตามลําดับ  และจับใจความสําคัญของเรื่องได๎  

ง) ขั้นตอนการฝึกอํานในใจ ชั้น ป.5 – ป.6 
- ฝึกอํานคําและกลํุมคําหรือคําที่มีความหมายพิเศษกํอน  เพ่ือให๎เข๎าใจความหมายจะ

ได๎ไมํมีปัญหาเวลาอําน  
- ฝึกอํานโดยการตั้งคําถามเพ่ือค๎นหาคําตอบ  เพ่ือการชํวยให๎รู๎จุดประสงค๑ของการ

อํานจะได๎จับใจความได๎ดีขึ้น 
- สรุปโครงเรื่องให๎ฟังกํอนการอําน  
- ฝึกสนทนาเก่ียวกับภาพหรือประสบการณ๑ที่มีสํวนเก่ียวกับเน้ือเรื่องที่จะอําน  
- กําหนดเวลาในการอํานให๎เหมาะสมกับจํานวนคํา  และลดเวลาให๎น๎อยลงทีละน๎อย  

เชํน ครั้งแรกให๎อําน 50 คําตํอหน่ึงนาที  ตํอไปเพ่ิมเป็น 80 – 100 – 120 – 150 คํา ตํอ 
1 นาที (ถ๎าฝึกตั้งแตํ ป.1 อาจจะอํานได๎ถึงนาทีละ 200 คํา)  

- ปฏิบัติกิจกรรมตํอเน่ืองหลังจากอําน  เชํน ตอบคําถาม  สรุปเรื่องวิพากษ๑วิจารณ๑ 
ฯลฯ เพ่ือทดสอบความเข๎าใจ  และฝึกการอํานให๎ถูกต๎องโดยเฉพาะเป็นการยํ้าให๎
เห็นคุณคําของการอําน 

- เม่ืออํานในใจแล๎วอาจทดลองให๎อํานออกเสียงอีกโดยเฉพาะเม่ือเน้ือหาของหนังสือ
ที่อํานเป็นบทละคร  บทร๎อยกรอง  เป็นต๎น  

จ) การฝึกให๎อํานได๎รวดเร็ว  
- ฝึกการจับตา  สายตาจับตัวหนังสือเป็นจุดๆ  การจับที่จุดหน่ึงกินเวลาเล็กน๎อยแล๎ว

สายตาเคล่ือนที่ตํอไป  ต๎องฝึกให๎จับตาเป็นระยะเวลาส้ันๆแล๎วให๎เคล่ือนสายตา
ตํอไปอยํางรวดเร็ว 

- ชํวงสายตา ได๎แกํ  ชํวงระยะจากจุดที่สายตาจับข๎อความได๎ชํวงหน่ึงชาวงสายตาน้ีจะ
เริ่มจากชํวงส้ันๆ  ถ๎าฝึกให๎อํานมาก  ชํวงสายตาที่จับข๎อความจะกว๎างขึ้นแสดงวํา
นักเรียนอํานได๎เร็ว  

- การเปล่ียนบรรทัด  เม่ืออํานจบบรรทัด  ต๎องกวาดสายตากลับมาทางซ๎ายเพ่ือขึ้น
บรรทัดใหมํ  ต๎องฝึกให๎เปล่ียนสายตาอยํางรวดเร็ว  

- อัตราความเร็วในการอําน คือ ความเร็วในการอํานที่วัดจากจํานวนคําที่อํานได๎ใน 1 
นาที  โดยคิดจํานวนคําที่อํานจากข๎อความที่กําหนดให๎  แล๎วหารด๎วยเวลาที่ใช๎ในการ
อํานข๎อความน้ัน  มีสูตรดังน้ี  
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       อัตราเร็ว    =   จํานวนคําที่อําน  
   เวลาที่ใช๎ในการอํานคิดเป็นนาที  

 
 
วิธีปฏิบัติในการสอนอ่านในใจ  

 เม่ือเลือกเรื่องที่จะให๎นักเรียนฝึกอํานได๎เหมาะสมดีแล๎ว  ครูควรอํานและทําความเข๎าใจเน้ือเรื่อง
กํอน  เพ่ือค๎นหาคําที่อํานยาก  คําที่มีความหมายหลายนัย  รูปประโยคที่มีโครงสร๎างแปลกใหมํสําหรับ
นักเรียน  เพ่ือชํวยในเรื่องความเข๎าใจในการอําน  จากน้ันครูควรพิจารณาเลือกกิจกรรมหลังการอํานที่
เหมาะสมกับลักษณะของเรื่องให๎นักเรียนทํา เพ่ือตรวจสอบผลการอําน  
 
ล าดับข้ันกระบวนการเรียนรู้ทักษะการอ่าน  

1) สอนเสียงที่ต๎องการเน๎น  หรือคําที่อํานยากและเป็นปัญหา  
2) สอนความหมายของคําศัพท๑ที่พบในเรื่องที่อําน  
3) สอนรูปประโยคที่มีโครงสร๎างยาก  และนักเรียนไมํรู๎มากํอน  
4) พฤติกรรมการอําน  เน๎นการอํานให๎ถูกวิธี  
5) พฤติกรรมหลังการอําน  หมายถึงการกําหนดกิจกรรมให๎นักเรียนแสดงพฤติกรรมเพ่ือ

ตรวจสอบความเข๎าใจในการอําน  
ตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการอ่านในใจ  
 

เร่ือง ฟ้าผ่า 
 

 ในระยะน้ีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวัน  ซ่ึงเป็นไปตามฤดูกาล  เม่ือเกิดฝนฟ้าคะนองส่ิงที่ทําให๎
มนุษย๑หวาดกลัวก็เห็นจะเป็นเรื่องของฟ้าร๎อง  ฟ้าแลบ  ความกลัวน้ีมีตั้งแตํดึกดําบรรพ๑แล๎ว  จนมีการขูํ
เด็กๆวําถ๎าพูดโกหกจะถูกฟ้าผําเอา  
 เกิดฟ้าร๎อง  ฟ้าผํา  ฟ้าแลบ  นักวิทยาศาสตร๑ค๎นพบวํา  เกิดจากประจุไฟฟ้าที่อยูํในไอนํ้ามารวมตัว
กัน  และมีการเคล่ือนที่  การเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าของไอนํ้า  จะทําให๎เกิดแรงอัดอากาส  เกิดเสียง
คํารามเราเรียกวําฟ้าร๎อง  ถ๎าประจุไฟฟ้าวิ่งผํานเห็นแสงแปลบปลายก็เรียกวําฟ้าแลบแตํถ๎าประจุไฟฟ้าวิ่ง
ลงสํูดินก็เรียกวํา ฟ้าผํา  ฟ้าแลบ  ฟ้าผํายํอมมีเสียงฟ้าร๎องตามมาทุกครั้ง  
 ประจุไฟฟ้าเม่ือผํานวัตถุที่มีชีวิต  เชํน  ต๎นไม๎  สัตว๑  ความร๎อนที่ผํานน้ันจะเกิดปรากฏการณ๑ 2 
อยําง 
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 1. ทําให๎เกิดการลุกไหม๎อยํางรุนแรง  ความร๎อนสูงมาก  ถ๎าถูกต๎นไม๎ก็ลุกไหม๎ถูกคนก็ไหม๎เป็นตอ
ตะโก 
 2. ทําให๎ไอนํ้าที่อยูํในต๎นไม๎ระเหยอยํางรวดเร็ว  เกิดแรงระเบิดรุนแรง  ทําให๎ต๎นไม๎น้ันฉีกขาด
แตกกระจายนํากลัวมาก  
 เราทราบวําประจุไฟฟ้ามักจะผํานวัตถุที่มีความต๎านทานน๎อย  จึงมีการคิดประดิษฐ๑สายลํอฟ้าติด
ไว๎บนอาคารสูงๆ  เสาไฟฟ้าก็มีสายลํอฟ้าเชํนเดียวกัน  เพ่ือให๎ประจุไฟฟ้าไหลลงดิน  โดยไมํทําอันตราย
แกํใคร  ประจุไฟฟ้าบางครั้งผํานลงมาไมํมากนัก  ถ๎าผํานคนก็จะทําให๎มีการบาดเจ็บ  เชํนเดียวกับการถูก
กระแสไฟฟ้าในบ๎านดูดน่ันเอง  การป้องกันในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง  จะต๎องระมัดระวังตัวเองไมํให๎ถูก
ฟ้าผําดังน้ี 
 1. ถ๎าทํานอยูํในรถยนต๑อยําลงจากรถเป็นอันขาด  รถทํานจะเป็นเกราะป้องกันฟ้าผําเป็นอยํางดี  
 2. ถ๎าอยูํในระหวํางเดินทางไปในป่าระหวํางต๎นไม๎  ให๎เลิกหลบฝนใต๎ต๎นไม๎ที่เตี้ยที่สุด  
 3. ถ๎ากางรํมอยูํในพายุฝนฟ้าคะนองอยําใช๎ด๎านโลหะ  เพราะเทํากับเป้นสายลํอฟ้ามาใกล๎ตัว  
 4. อยําหลบฝนใกล๎กับทํอโลหะ  ในอาคารบ๎านเรือน  หรือเสาไฟฟ้า  เพราอาจถูกไฟฟ้าลัดวงจร  
หรือไฟดูดเอาได๎  
 5. ถ๎าเดินทางในที่โลํง  ขณะฝนฟ้าคะนอง  ถ๎าสามารถหลบเข๎าที่รํมได๎ ก็เลือกต๎นไม๎ที่อยูํเป็นกลํุม  
และอยูํใต๎ต๎นที่เตี้ยที่สุด  อยําหลบใต๎ต๎นไม๎โดดเดี่ยวเป็นอันขาด  
 6. ถ๎าเป็นที่โลํงแจ๎งให๎น่ังยองๆกับพ้ืนให๎ตัวต่ําที่สุดที่จะทําได๎  และให๎เท๎าสัมผัสพ้ืนเทําน้ัน  ไมํ
ควรนอนราบหรือยืน  เพราะเป็นเป้าใหญํหรือเป้าเดํนให๎ไฟฟ้าผําน  รอจนฟ้าหยุดคะนองแล๎วจึงเดินทาง  
 7. ในชํวงฝนฟ้าคะนองควรงดใช๎โทรศัพท๑  แม๎วําองค๑การโทรศัพท๑จะได๎วางสายไฟลํอฟ้าไว๎แล๎ว
ก็ตาม 
 8. ในชํวงฝนฟ้าคะนอง  การเปิดโทรทัศน๑ที่มีเสาอากาศบนหลังคา  อาจทําให๎ฟ้าผําลงมาที่
เครื่องรับโทรทัศน๑ได๎  ควรปลดสายอากาศออก  แล๎วนําไปวางติดกับทํอประปาที่เป็นเหล็ก  
 เม่ือพบคนถูกฟ้าผํา  เรามักพบได๎ 2 แบบคือ  
 1. ไหม๎เล็กน๎อยก็ชํวยแบบการชํวยเหลือผ๎ูป่วยไฟลวกทั่วๆไป  ได๎แกํ  การใช๎ผ๎าสะอาดหํอถุงใสํ
นํ้าแข็งประคบบริเวณบาดแผล 
 2. ถ๎าหัวใจหยุด  หยุดหายใจ  การชํวยเหลือต๎องรีบดํวนก็คือ  การผายปอด  นวดหัวใจ  
เชํนเดียวกับการชํวยคนถูกไฟฟ้าดูดน่ันเอง  ปัจจุบันน้ีเราทําการผายปอดโดยการเป่าลมอัดเข๎าปอดแทน
การกดที่หน๎าอก  หรือหลังของผ๎ูป่วย  การผายปอด  นวดหัวใจ  จะชํวยชีวิตผ๎ูป่วยกํอนถึงมือแพทย๑  การ
ผายปอด  นวดหัวใจจะต๎องทําตลอดเวลา  และจนกวําจะถึงมือแพทย๑  
  
 จากเน้ือเรื่อง “ฟ้าผํา” เม่ือพิจารณาแล๎วจะเห็นวํามีส่ิงที่ควรสอนกํอนให๎นักเรียนอําน ดังน้ี  

1) เสียงและคํายาก (ไมํมี)  
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2) คําศัพท๑  ได๎แกํ  ดึกดําบรรพ๑  ประจุไฟฟ้า  แรงอัดอากาศ  ปรากฏการณ๑  ไหม๎เป็นตอ
ตะโก  สายลํอฟ้า  

3) รูปประโยคที่ยาก (ไมํมี)  
4) ให๎นักเรียนอําน  ในขณะอํานควรมีกําหนดเวลา  โดยประมาณวํา  คนปกติจะอํานได๎นาที

ละ  250 คํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่  6  อาจให๎อํานในอัตราเร็ว    200 – 250 คําตํอ
นาที  ดังน้ับทความน้ีควรกําหนดเวลาให๎อําน  ประมาณไมํเกิน  5  นาที  

5) พฤติกรรมหลังการอําน  ครูอาจเลือกกิจกรรมให๎นักเรียนทําได๎หลายอยํางดังตํอไปน้ี  
 

กิจกรรมที่ 1  บันทึกผลการอ่าน  
 

ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................................  
จากหนังสือ .........................................................................................................................................  
ใช๎เวลาอําน .........................................................................................................................................  
ความรู๎ที่ได๎ ..........................................................................................................................................  
      ..........................................................................................................................................  
      ..........................................................................................................................................  
      ..........................................................................................................................................  
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  ตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้  

ลักษณะของค าถาม 

1) ถามข๎อเท็จจริง  เชํน  ใครทําอะไรที่ไหน  
2) ถามเหตุผล  เชํน  ทําไม  เหตุใด  เพ่ืออะไร  
3) ต๎องการให๎อธิบายวิธีการ  สถานการณ๑  เชํน  อยํางไร  กรณีใด  
4) ต๎องการให๎วิเคราะห๑  เปรียบเทียบ  หาความสัมพันธ๑  เชํน แตกตํางกันหรือเหมือนกัน

อยํางไร 
 

ตัวอย่างค าถามจากเร่ืองฟ้าผ่า 
1. ถามข๎อเท็จจริง 
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- ระยะน้ีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวัน  “ระยะน้ีหมายถึงฤดูอะไร” 
- เราเรียกประจุไฟฟ้าที่วิ่งลงสํูดินวําอะไร  

2. ถามเหตุผล 
- การที่ฟ้าผําต๎นไม๎แล๎วทําให๎เกิดการระเบิดรุนแรงเป้นเพราะสาเหตุใด  
- เราติดสายลํอฟ้าไว๎เพ่ืออะไร  

3. อธิบายวิธีการ  สถานการณ๑  
- ทํานมีวิธีชํวยชีวิตคนที่ถูกไฟฟ้าดูดได๎อยํางไร  
- ทํานมีวิธีหลีกเล่ียงอันตรายจากฟ้าผําได๎อยํางไรบ๎าง  

4. วิเคราะห๑เปรียบเทียบ 
- ทํานเชื่อหรือไมํวํารถยนต๑เป็นเกราะกันฟ้าผําได๎เป็นอยํางดี  จงอธิบายให๎เหตุผล

ประกอบ 
กิจกรรมที่ 3 จัดป้ายนิเทศ 

 จากเรื่องฟ้าผํา  อาจจัดป้ายนิเทศในเรื่อง  “การเกิดฟ้าผํา” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 
 
กิจกรรมที่ 4  เขียนคําขวัญ  คําเตือนที่เก่ียวกับการระวังภัยอันตรายจากฟ้าผํา  
กิจกรรมที่ 5  จัดการอภิปรายในหัวข๎อ  “ทําอยํางไรจึงจะปลอดภัยจากฟ้าผํา” 
กิจกรรมที่ 6  ทดลองประดิษฐ๑สายลํอฟ้าแบบงํายๆ  
กิจกรรมที่ 7  ทําโปสเตอร๑แสดงวิธีการป้องกันฟ้าผํา ในสถานการณ๑ตํางๆ  
กิจกรรมที่ 8  สาธิตวิธีการชํวยเหลือคนที่ถูกฟ้าผํา  

ฯลฯ 
 จากตัวอยํางการจัดกิจกรรมหลังการอํานเรื่องฟ้าผํา  แสดงให๎เห็นวําครูผ๎ูสอนสามารถตรวจสอบ
ความสามารถในการอํานในใจของนักเรียนได๎หลายวิธี  ครูจะเป้นผ๎ูตัดสินใจเลือกกิจกรรมหลังการอํานที่
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เหมาะสมกับเน้ือเรื่องได๎ดี  เชื่อวํานักเรียนได๎ฝึกทักษะการอํานในใจอยํางถูกวิธีและสมํ่าเสมอแล๎ว  
นักเรียนควรจะสามารถใช๎ประโยชน๑จากการอํานได๎มากขึ้น  
 
 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน  

 
 การสร๎างนิสัยรักการอําน  การปลูกฝังนิสัยรักการอํานมีขั้นตอนดังน้ี  
 ขั้นแรก      เร๎าความสนใจให๎ผ๎ูเรียนอยากเรียนรู๎เรื่องราวในหนังสือด๎วยการให๎ดูภาพ  เลําเรื่อง
ประกอบภาพ  เลํานิทาน  หาหนังสือที่มีรูปภาพมาให๎ดู  ลัสนทนาเก่ียวกับภาพน้ันๆ  
 ขั้นที่สอง   เม่ือนักเรียนอํานหนังสือได๎  ควรหาหนังสือที่เหมาะสมมาอํานหรือเลําเรื่องสนุกๆใน
หนังสือเพียงครั้งเดียว  แล๎วให๎นักเรียนไปอํานตํอ  
 ขั้นที่สาม   จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน  โดยให๎อํานหนังสือแล๎วบันทึกผลการอํานดังน้ี  
 ชื่อหนังสือ ..........................................................................................................................  
ตัวละครที่สําคัญในเรื่อง ...................................................................................................................ชื่อผ๎ู
แตํง ............................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................ส่ิงที่
ข๎าพเจ๎าชอบ ..............................................................................................................................ข๎อคิดที่ได๎
จากเรื่อง ............................................................................................................................  
 
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

1. กิจกรรมประกวดการอํานออกเสียง  
      จุดประสงค๑    เพ่ือฝึกฝนการอํานได๎ถูกต๎อง  
       กิจกรรม 1.  แบํงนักเรียนออกเป็นกลํุม ๆ กลํุมละ  4-5  
  2.  ครูและนักเรียนรํวมกําหนดหลักเกณฑ๑การอํานที่ดี  เชํน  อํานถูกวรรค  
       ตอน  ไมํตะกุกตะกัก  ออกเสียง  ร ล  ชดัเจน- เหมือนเสียงพูด  
  3.  ตั้งกรรมการตัดสินการประกวดโดยให๎แตํละกลํุมเลือกตัวแทนกลํุมละ   
       1  คน  
  4.  ให๎แตํละกลํุมอํานออกเสียง (จะได๎สํงตัวแทนออกเสียง หรืออํานออก  
        เสียงทัง้กลํุมก็ได ๎) แล๎วกรรมการให๎คะแนน กลํุมใดได๎คะแนนมาก 
       เปน็ผ๎ูชนะ  
2. จัดประกวดการอํานให๎ได๎ความเข๎าใจ และใช๎วิจารณญาณ แล๎วตอบคําถามจากหนังสือ        
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        ทีเ่ตรียมไวใ๎หเ๎ลือก  
3. จัดประกวดเลํานิทานประกอบทําทาง  
4. ประกวดเลํานิทานจากเรื่องที่เคยอําน หรือนิทานจากจินตนาการของตนเอง  
5. แขํงขันตํอคํากลอน  
ขั้นที่ส่ี  ฝึกให๎นักเรียนเป็นนักสะสม  เชํน  สะสมบทร๎อยกรองที่ไพเราะ  คําพังเพย  สุภาษิต   

คําขวัญ  หรือสะสมภาพพร๎อมกับเขียนคําบรรยาย ปริศนาคําทาย  แล๎วรวบรวมไว๎ในสมุดประจําชั้น  
 ขั้นที่ห๎า  ฝึกบันทึกจากการอําน คือ เขียนรายงานจากส่ิงที่อํานและได๎พบเห็นมา ในการบันทึก
จะต๎องบอกแหลํงที่มาของเรื่อง  เชํน  ชื่อผ๎ูแตํง  สํานักพิมพ๑  ปีที่พิมพ๑ มีข๎อแนะนําในการสอน การบันทึก
การอําน มีดังน้ี  

- อํานแล๎วบันทึกกิจกรรมสําคัญของเรื่อง  
- กําหนดเวลาให๎อําน และเขียนบันทึก  
- ฝึกบันทึกขําวในหน๎าหนังสือพิมพ๑ หรือวิทยุ  
 
ขั้นที่หก  เลือกหนังสือให๎อําน การสํงเสริมให๎อํานหนังสือให๎มากตลอดจนการแนะนําให๎  

รู๎จักเลือกหนังสืออําน  เป็นการปลูกฝังให๎เด็กมีนิสัยรักการอํานโดยไมํรู๎ตัว และทําให๎เด็กรู๎จักศึกษาค๎นคว๎า
ตั้งแตํยังอยูํในวัยเด็กจนเติบโตเป็นผ๎ูใหญํเรื่อยไปโดยไมํส้ินสุด การเลือกหนังสือให๎นักเรียนอําน ต๎อง
คํานึงถึงประเภทหรือชนิดซ่ึงจําแนกได๎เป็น  
 หนังสือเรียนได๎แกํ  หนังสือที่เป็นตําราแบบเรียน คูํมือ แบบฝึกหัด หรือแบบสอนอํานที่ใช๎ใน
โรงเรียนและสถานศึกษาในระดับตําง ๆ มีเน้ือหาเฉพาะวิชาน้ัน ๆ  
 หนังสือสารคดี เป็นหนังสือที่ให๎ความรู๎ ได๎แกํ หนังสือวิชาการและสารคดีตําง ๆ สําหรับค๎นคว๎า
เพ่ิมเติม เป็นการเพ่ิมพูนความรู๎และสติปัญญาของผ๎ูอําน หนังสือประเภทน้ีได๎แกํ ตํารับตําราตําง ๆ สารคดี 
ชีวประวัติ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ๑ เป็นต๎น  
 หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่ให๎ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ ได๎แกํ นิทาน เรื่องส้ัน 
นวนิยาย กาพย๑กลอนที่ไพเราะ เรื่องชวนขัน ตลอดจนวรรณคดีตําง ๆ นิทานสําหรับเด็กที่แพรํหลาย เชํน 
นิทานอีสป นิทานนานาชาติ นิทานพ้ืนเมืองไทย เป็นต๎น  
 การเลือกหนังสือต๎องให๎เหมาะสมกับวัยผ๎ูอําน ในระดับประถมศึกษา ควรเป็นหนังสือที่ให๎
ความรู๎และสนุกสนาน มีภาพประกอบมาก ๆ เป็นภาพสีสะดุดตา ภาพสํงเสริมจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค๑ ถ๎าเป็นนิทานหรือนิยายที่มีผ๎ูแตํงขึ้น ต๎องเลือกเรื่องที่มีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน๑ให๎ข๎อคิดใช๎
ภาษาที่งําย สุภาพไมํหยาบโลน การ๑ตูนเรื่องเพศ ตลกหยาบ และมีความรุนแรงไมํควรให๎นักเรียนอําน 
หนังสือที่เหมาะสมได๎แกํ หนังสือสําหรับเด็กที่ชนะการประกวดประจําปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หนํวยงาน หรือสมาคมอ่ืน ๆ หนังสือที่ได๎รับการยกยํอง เชํน หนังสือประทับตราปีเด็กสากล หนังสือดี
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สําหรับเยาวชนเน่ืองในปีเยาวชนสากล หนังสือดีสําหรับห๎องสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเสริม
ประสบการณ๑ตํางๆที่เห็นวําเหมาะสม  
 

การสอนวรรณคดี  

 
 วรรณ  หมายถึง หนังสือ คดี  หมายถึง เรื่อง พระยาอนุมาณราชธนเคยกลําวไว๎วําการสอน
วรรณคดีต๎องให๎เห็นคํา เชํน คําของหนังสือที่ดี เรื่องที่ดี โดยเฉพาะวรรณคดีใด ๆ ที่วรรณคดีสโมสร
รับรองจึงควรให๎นักเรียนอํานทั้งน้ัน  
แนวการสอนวรรณคดี  
 1.   ต๎องนํานักเรียนไปสํูเป้าหมายสุดยอดกลําวคือ การให๎รักการอําน คนที่ชอบอํานยํอมได๎อําน
เรื่องที่ตนชอบเป็นเกณฑ๑  
 2.   ต๎องให๎เกิดทักษะในการเก็บใจความสําคัญให๎ได๎ เพราะจะทําให๎มีความรู๎แตกฉานมากขึ้น  
 3.   ทําให๎เด็กเกิดความคิดและมีความสามารถกว๎างขวางขึ้น  
 4.   ต๎องให๎แสดงออกทางด๎านความพึงพอใจ และเกิดความซาบซ้ึงในการอําน  
 
 
ข้อควรค านึงในการสอนวรรณคดี  
 

 1.   ต๎องทราบความสามารถในการอํานของนักเรียนกํอนวําอํานได๎ดีหรือไมํเพียงใด ถ๎าหากยัง
อํานไมํได๎ และกําหนดให๎อํานเทํากับเพ่ือนก็ยํอมทําให๎การสอนล๎มเหลวได๎  
 2.   ความสนใจที่จะอํานไมํควรให๎อํานน๎อยเรื่องหรือเฉพาะเจาะจงต๎องอํานเหมือนกันทั้งห๎อง แตํ
ควรเลือกหาหนังสือและให๎อํานเทําที่แตํละบุคคลสนใจอําน  
 3.   ความซาบซ้ึงที่อํานมีการแสดงออกได๎อยํางเต็มที่ เชํน โคลง  กลอน ควรมีการออกเสียง 
ทํานองที่นําฟังรวมทั้งการแสดงประกอบด๎วย  
 4.   ความรู๎พ้ืนฐานของนักเรียน วําอํานแล๎วสามารถนําความรู๎มาประกอบการเลําการบรรยายเป็น
เรื่องราวได๎ เพียงใด  
 5.   รสนิยมในการอํานของแตํละบุคคล บางคนชอบอํานร๎อยแก๎ว บางคนชอบอํานร๎อยกรอง บาง
คนชอบอํานเรื่องโศก บางคนชอบเรื่องตลก ก็ควรเปิดโอกาสให๎อํานตามที่สนใจ  
 
ลักษณะวรรณคดีที่ควรให้อ่าน  
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ก. วรรณคดีที่ให๎อุดมคติ  อํานแล๎วได๎แนวความคิดปลูกฝังความรักชาติบ๎านเมืองมีจิตใจ  
ยึดม่ันในชาติ และเป็นคําของภาษาประจําชาติ เชํน  อํานโคลง  กลอน สุภาษิต เตือนใจให๎รู๎จักแยกแยะ
คําศัพท๑และแปลความหมายให๎  
 ข.   อํานแล๎วให๎วิจารณ๑  เชํน  อํานแล๎วนํามาเปรียบเทียบสํานวนภาษา ความไพเราะ ความถูกต๎อง
ตามหลักภาษา  
 
ประโยชน์จากการสอนวรรณคดี  

 
 1.   ทําให๎นักเรียนมีศีลธรรมประจําใจ มีสมาธิและใช๎สติปัญญาโดยความรอบคอบ เชํน จากการ
อํานเรื่อง ซ่ือตรงตํอหน๎าที่ , นักปราชญ๑กับเหล๎า , ผิด-ถูก ,บําเพ็ญตบะ เหลําน้ี ทําให๎ผ๎ูอํานและนักเรียน
ได๎รับแนวความคิดจากเรื่องที่อํานมากมาย   
 2.   ชํวยขจัดความกังวลใจลงได๎มาก เพราะผ๎ูอํานจะเพลิดเพลินและพักผํอนสมองไปในตัว  
เรื่องที่กําลังคิดร๎ายก็ผํอนคลายลงได๎  
 3.   ฝึกให๎เข๎าใจ วิว ทิวทัศน๑ และความสวยงามทางธรรมชาติ เชํน อํานนิราศนรินทร๑ ลิลิตพระลอ  
 4.   ฝึกความเป็นระเบียบผู๎สนใจวรรณคดียํอมได๎รับตัวอยํางด๎านความสวยงาม ความละเมียดละ
มัย ความอํอนน๎อม มีการจัดแจงตกแตํงอะไร ได๎สวยงามโดยเฉพาะฝึกมารยาทไทย ๆ ยํอมได๎รับ
ประโยชน๑มากจากวรรณคดี  
 5.  ทําให๎มีสุนทรียศาสตร๑ เชํน ชอบที่จะอํานโคลง กลอน การอําน ทํานองเสนาะ การพูดจาที่
สุภาพ การตีภาพพจน๑ธรรมชาติจากข๎อความในวรรณคดี ทําให๎เห็นจริงในบางอยําง โดยอาศัยแนวจาก
วรรณคดี  
 6.  สํงเสริมให๎มีนิสัยเป็นนักอนุรักษ๑นิยมไมํแพ๎นักภูมิศาสตร๑ นักวิทยาศาสตร๑ และมีความคิด
สร๎างสรรค๑ที่จะทํานุบํารุงแหลํงประวัติศาสตร๑ที่มีสอนเก่ียวข๎องกับวรรณคดี  
 
หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองในวรรณคดี  

 
 1.   ผ๎ูอํานต๎องทราบความเป็นมาของหนังสือที่อํานกํอนวําแตํงหรือเรียบเรียงโดยใคร หนังสือเกํา 
ใหมํ เพียงใด เรื่องเกิดขึ้นที่ไหน  
 2.   การอํานแล๎วควรอภิปรายรํวมกันในชั้นด๎วย  
 3.   ควรจัดหาภาพประกอบด๎วยอํานไปด๎วย ดูภาพด๎วยยํอมทําให๎ผ๎ูอํานเข๎าใจเรื่องได๎ดี  
 4.   การจัดทําป้ายนิเทศ เชํน หาภาพ ข๎อความมาเสนอให๎ผ๎ูรํวมงานได๎อํานและศึกษานอกเวลา
ด๎วย 
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 5.   การใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีมาประกอบการอําน เชํน ฉายข๎อความบนจอใช๎บัตรคําสไลด๑  
 6.   การอํานวรรณคดีไปแล๎วควรนํามาประยุกต๑ในชีวิตประจําวันด๎วย  
 7.   การอํานต๎องให๎มีความสนุกสนานรื่นเริง ต๎องสร๎างบรรยากาศในชั้นให๎เหมาะสม  
 
การพัฒนาความสนใจในวรรณคดี  

 
 การสร๎างความสนใจในการเรียนวรรณคดีก็เหมือนกันแนวในการใช๎สอนวิชาอ่ืน ๆ และถ๎า
เป็นไปได๎ก็ใครํเสนอให๎ผ๎ูสอนได๎ศึกษาเพ่ิมเติมตามแนวที่เสนอไว๎ดังน้ีคือ  
 1.   อายุของนักเรียนที่จะอํานวรรณคดีได๎ดีเม่ือยํางเข๎าปีที่  8  ถ๎าหากนักเรียนคนใดสามารถอําน
ได๎คลํองก็ควรให๎อํานโดยไมํต๎องคํานึงถึงอายุเป็นเรื่องตายตัวนักก็ได๎  เพียงแตํวํานักเรียนอํานออกได๎
แสดงออกซ่ึงความสนใจอําน และครูรู๎จักจัดห๎องเรียนให๎เหมาะสมก็จะสํงเสริมการอํานได๎ดี  
 2.   เรื่องที่จะให๎อํานควรให๎เหมาะสมกับเพศของนักเรียนด๎วย จึงจะเป็นผลดี เชํน นักเรียนชายก็
ควรอํานเรื่องการตํอส๎ูผจญภัย การแสดงซ่ึงความรักชาติ รักหมํูคณะ สํวนนักเรียนหญิงก็อาจจะหาอําน
เรื่องที่เก่ียวกับความสวยงาม เรื่องเก่ียวกับธรรมชาติ สัตว๑ที่นํารักนําสนใจ  
 3.   การอํานวรรณคดีควรดําเนินตามพัฒนาการทางสติปัญญา คนเกํงอํานได๎มาก คนอํานครู
อธิบายเกล็ดเน้ือเรื่องเสริมบ๎าง ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการอํานแล๎วเกิดความสูญเปลําเพราะจดจําอะไรไมํได๎  
 4.   นักเรียนจะสนใจอํานวรรณคดีได๎ดีเม่ือมีการอํานเน้ือเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตหรือสอดคล๎องกับ
ประสบการณ๑ของตัว ทั้งน้ีก็เพ่ือชํวยให๎จดจําเน้ือหาและมีความกระจํางแจ๎งยิ่งขึ้นเป็นกระบวนการสําคัญ  
 
การจัดอุปกรณ์เพื่อการสอนวรรณคดี  
 

 1.   จัดศูนย๑การอําน โดยทั่วไปศูนย๑การอํานที่ดีที่สุดคือห๎องสมุด แตํโดยทั่วไปโรงเรียน
ประถมศึกษาไมํคํอยมีห๎องสมุดที่ดีพอ จึงควรจัดศูนย๑การอํานเป็นการเสริม หรือไมํก็อาจจะจัดเป็นมุม
หนังสือก็ได๎ หรือห๎องที่มีที่วําง โดยการทําหิ้งหรือตู๎เอกสารมาวางไว๎ให๎เลือกอํานได๎ตามใจชอบ  
 2.   จัดให๎มีชั่วโมงแสดงอุปกรณ๑ประกอบการบรรยายการเลําเรื่องราวตําง ๆ ทางวรรณคดี เชํน 
ภาพ ผลงานของนักเรียน เทป สไลด๑ หรือภาพยนตร๑ เป็นต๎น  
 3.   จัดให๎มีชั่วโมงแลกเปล่ียนประสบการณ๑ เชํน การอภิปรายเรื่องราวที่เก่ียวกับตัวละครรํวมกับ
เพ่ือน ๆ ในชั้น การเสนอรายงานผลที่ได๎จากการค๎นคว๎า อภิปรายเก่ียวกับอุปกรณ๑ทางวรรณคดี  
 4.   การจัดนิทรรศการโดยการเชิญชวนบริษัทห๎างร๎านให๎มามีสํวนรํวมในการจัด เพ่ือเพ่ิมความ
สนุกสนาน นอกจากน้ันยังเป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎วิธีการผลิตอุปกรณ๑ ถ๎าหากตนเองมีความสนใจจะ
จัดทําในโอกาสตํอไปน้ีด๎วย  
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 5.   จัดทําป้ายนิเทศ  เชํน  ผลงานกลอน การยํอเรื่อง บทชนะการประกวดของนักเรียนบางคน  
 6.   จัดชมรมหนังสือ กลําวคือ สมาชิกชํวยกันหาหนังสือ จัดมุมหนังสือประจําห๎องโดยตั้งเป็น
คณะกรรมการ  
 
วรรณคดีกับการละคร  

 
 การสอนวรรณคดี เพ่ือให๎ได๎ผลและให๎นักเรียนสนุกสนานและเข๎าใจเรื่อง จึงควรมีการเลํน
ประกอบ การเลํนที่ควรนํามาใช๎ได๎แกํ  
 1.   การเลํนโดยใช๎น้ิวอาจจะเป็นหุํนกระบอก หรือใช๎ตุ๏กตาประกอบ การทําทําทางที่มีน้ิวเป็น
สํวนสําคัญ  

2.   เลํนละครส้ันงําย ๆ การแสดงละครส้ัน ๆ โดยไมํต๎องแตํงตัวให๎เสียเวลาพูดจาไปตาม 
ตัวพระตัวนาง  เชํน  บทบาทตํารวจ บุรุษไปรษณีย๑ พํอแมํ  
 3.   ละครเด็ก ( pantomine) อาจเป็นการเลํนงําย ๆ เชํน แสดงเก่ียวกับครอบครัว การแสดงออกซ่ึง
ความรักชาติ การแสดงออกเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรมตําง ๆ   
 4.   การเลํนละครแบบไมํมีพิธีการ เชํน เลํนละครโดยไมํต๎องบอกบท การใช๎เครื่องมือตําง ๆ การ
ให๎แสดงคนเดียวหรือหลายคนรํวมกัน การเลํนโดยใช๎ตุ๏กตาประกอบ ตลอดจนการใช๎หุํนประกอบชํวย  
 5.   การเลํนละครแบบมีพิธีการ ( formal dramtization) 
 
จุดมุ่งหมายของละครแบบมีพิธีการ  

 
1. เพ่ือฝึกการออกเสียงให๎มีเสียงดังและพูดชัดเจน  
2. เพ่ือฝึกการออกเสียงให๎เป็นไปตามเรื่อง  
3. เพ่ือให๎มีความสามารถใช๎อุปกรณ๑ที่ซับซ๎อนยิ่งขึ้น  
4. เพ่ือให๎การแสดงออกทางสีหน๎า ทําทาง และการออกเสียงชัดเจน  
5. เพ่ือให๎ได๎ภาษาที่เป็นไปในทางสร๎างสรรค๑  
6. เพ่ือให๎มีโอกาสได๎สนทนาและอภิปราย  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที 1.2 

เร่ือง สาระการเรียนทักษะการเขียน  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

 
 ทักษะการเขียนเป็นทักษะการสํงสารที่จัดไว๎รํวมกับทักษะการพูด  การกระทํา  การแสดงออก
ด๎วยภาษากาย  ตามธรรมชาติคนเราจะพูดจะเขียน  หรือจะแสดงอะไรออกมาไมํวําจะเป็นการกระทําด๎าน
ดีหรือไมํดีก็ตาม  การสํงสารน้ันๆ เป็นผลมาจากการรับรู๎และการคิด  และการรู๎การคิดก็เป็นกระบวนการ
ทํางานของสมอง  สมองจะทํางานก็ต๎องมีส่ิงเร๎าหรือส่ิงกระตุ๎น  น่ันคือการที่เราได๎รับสารไมํวําจะเป็นการ
ฟัง  การดู  การอําน  การสัมผัสด๎วยประสารทสัมผัสตํางๆ ของเรา  ตัวอยํางเชํน  เรากําลังจะเดินลัดสนาม
ไปยังโรงจอดรถ  บังเอิญเรามองเห็นป้ายที่ปักอยูํขอบสนามวํา  “ห๎ามเดินลัดสนาม”  เม่ือเราอํานข๎อความ
ปุ๊บ  สมองจะทําหน๎าที่รับรู๎ทันทีวําเราเดินลัดสนามไมํได๎  ตํอจากการรับรู๎สมองอีกสํวนหน่ึงก็จะทําหน๎าที่
คิดทันที  แตํการคิดของคนเราน้ันแตกตํางกัน  ขึ้นอยูํกับการเรียนรู๎และประสบการณ๑ของแตํละคน  จากที่
รู๎ส่ิงเดียวกันแตํคิดแตกตํางกัน  การแสดงออกที่เป็นผลของการคิดจึงแตกตํางกันไปด๎วย  เชํน  ในกรณีที่
ยกตัวอยํางข๎างต๎น  อาจมีผลการคิดที่นําไปสํูการกระทําตํางกัน  เชํน  
 คนที่  ๑  เม่ือห๎ามเดินลัดสนาม  ก็อ๎อมไปตามทางเดิน  
 คนที่  ๒  เม่ือไมํให๎เดิน  เราก็วิ่ง  (ลัดสนาม)  
 คนที่  ๓  ไมํมีใครเห็น  คงไมํเป็นไร  (คิดแล๎วก็เดินลัดสนาม)  
 คนที่  ๔  ยังลังเล  (เอาไงดี)  จะไปก็เขิน  จะเดินอ๎อมก็ขี้เกียจ  ฯลฯ  
 
 ดังน้ันคงพอสรุปได๎วํา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  น้ัน  ครูสอนแบบบูรณาการทักษะและเน้ือหา  สํงเสริมกระบวนการรู๎คิดให๎แกํ
ผ๎ูเรียน  ขอเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรูปแผนภูมิดังน้ี 
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การคิดและการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  
 
 การกําหนดสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบด๎วยองค๑
ความรู๎  ที่ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะหรือคํานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผ๎ูเรียนไว๎
เป็น  ๘  กลํุม  โดยแบํงจุดเน๎นด๎านการคิดไว๎  ดังน้ี 
 ๑.  การสร้างพื้นฐานการคิด  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา   ได๎แกํ  กลํุมวิชา  (๑)  ภาษาไทย  (๒)  
คณิตศาสตร๑  (๓)  วิทยาศาสตร๑  (๔)  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๒.  การสร้างเสริมพ้นฐานความเป็นมนุษย์  สร้างศักยภาพในการคิดและการท างาน   ได๎แกํ  กลํุม
วิชา  (๕)  สุขศึกษาและพลศึกษา  (๖)  ศิลปะ  (๗)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (๘)  ภาษาตํางประเทศ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ทักษะการรับสาร  

-  สาระที่  ๑  การอําน  
-  สาระที่  ๓  การฟัง  การดู  
*  การใช๎ประสาทสัมผัส  
เน้ือหา  ครูเลือกเองตามความเหมาะสม  
และสาระที่  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 

ทักษะการส่งสาร  

-  สาระที่  ๒  การเขียน  
-  สาระที่  ๔  การพูด 
*  การกระทํา 
เน้ือหา  สาระที่  ๔  หลักการใช๎ภาษา 

กระบวนการทางสมอง  
-  การรู๎  รู๎เรื่องที่รับสาร  เข๎าใจตรงตาม
ข๎อมูลที่รับมา  
-  การคิด  นําข๎อมูลที่รับมาคิดด๎วย
กระบวนการคิดที่เหมาะสม  และได๎ผล
ของการคิดไปสํูการสํงสาร 
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 ดังน้ัน  การคิดและการสอนคิดจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอยํางยิ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือให๎ได๎
คุณภาพสูง  แตํการสอนกระบวนการคิดหรือสอนให๎ผ๎ูเรียนคิดเป็น  ยังเป็นเรื่องที่สร๎างความสงสัยแกํครู
อยํางมาก  เพราะการคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการและยังมีคําที่แสดงลักษณะของการคิดมากมาย  เชํน  
คิดกว๎าง  คิดลึก  คิดไกล  คิดรอบคอบ  คิดมีเหตุผล  คิดมิดีมิร๎าย  คิดชั่ว  คิดเล็กคิดน๎อย  คิดใครํครวญ
ไตรํตรอง  คิดแปลกใหมํ  คิดคลํอง  คิดประณีตละเอียดลออ  คิดแก๎ปัญหา  คิดตัดสินใจ  ฯลฯ  นอกจากน้ี
ยังมีคําที่  เก่ียวข๎องกับการคิดอีกไมํน๎อย  เชํน  การสังเกต  การทดสอบ  การตั้งคําถาม  การสรุป  การ
คาดคะเน  การอ๎างอิง  การขยายความ  การแปลความหมาย  การตัดสิน  การพิสูจน๑  การตีความ  การ
ประดิษฐ๑คิดค๎น  การวิเคราะห๑  การสังเคราะห๑ 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดให๎แกํผ๎ูเรียนน้ัน  ครูผ๎ูสอนจะทําได๎ดีก็ตํอเม่ือเข๎าใจ
เรื่องของการคิด  กระบวนการคิดอยํางถํองแท๎  ทิศนา  แขมมณี  และคณะ  ได๎กลําวถึงทักษะการคิดของ
บุคคลวํา  “การที่คนจะคิดได๎มากน๎อย  ขึ้นอยูํกับวําคนคนน้ันมีทักษะยํอยๆ ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานของการ
คิดอยํางไร”  จึงจําแนกทักษะยํอยๆ ดังกลําวเป็นกลํุมไว๎ดังน้ี 
 

ก. ทักษะการคิดพื้นฐานที่ส าคัญ  ได๎แกํ 
       ๑.  ทักษะการส่ือสาร  ได๎แกํ 
            -  การฟัง               -  การจํา    -  การอําน  
            -  การรับรู๎   -  การเก็บความรู๎   -  การดึงความรู๎  
            -  การใช๎ความรู๎   -  การอธิบาย   -  การทําความ
กระจําง 
            -  การบรรยาย   -  การพูด   -  การเขียน  
            -  การแสดงออก    -  ฯลฯ 
 
       ๒.  ทักษะที่เป็นแกนหรือทักษะพื้นฐานทั่วไป  ได๎แกํ 
            -  การสังเกต   -  การสํารวจ   -  การตั้งคําถาม  
            -  การรวบรวมข๎อมูล  -  การจัดหมวดหมํู  -  การตีความ  
            -  การเชื่อมโยง   -  การใช๎เหตุผล   -  การระบุ  
            -  การจําแนก   -  การจัดลําดับ   -  การเปรียบเทียบ  
            -  การอ๎างอิง   -  การแปลความ   -  การขยายความ  
            -  การสรุปความ   -  ฯลฯ  
 
 ข.  ทักษะการคิดข้ันสูง  ได๎แกํ 



 

 

21 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

           -  การนิยาม   -  การผสมผสาน   -  การสร๎าง  
           -  การปรับโครงสร๎าง  -  การหาความเชื่อพ้ืนฐาน -  การ
ตั้งสมมติฐาน 
           -  การกําหนดเกณฑ๑  -  การประยุกต๑   -  การวิเคราะห๑  
           -  การจัดระบบ   -  การจัดโครงสร๎าง  -  การหาแบบแผน  
          -  การทํานาย   -  การทดสอบสมมติฐาน  -  การพิสูจน๑  ฯลฯ  
 
 
 
 นอกจากน้ี  คุณสมบัติภายในของมนุษย๑ยังเป็นสํวนสําคัญที่เอ้ืออํานวยให๎เกิดการคิด  เป็น
คุณสมบัติที่ต๎องส่ังสมมานานจนกลายเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลไป  ได๎แกํ 
 
 ๑.  ความเป็นคนใจกว๎างและมีความเป็นธรรม  
 ๒.  มีความกระตือรือร๎น  ใฝ่รู๎  
 ๓.  ชํางวิเคราะห๑และผสมผสาน  
 ๔.  ขยันตํอส๎ูและอดทน  
 ๕.  ม่ันใจในตัวเอง  
 ๖.  นํารัก  นําคบ  
 
 ลักษณะนิสัยทั้ง  ๖  ด๎านของบุคคลดังกลําวเป็นส่ิงที่มีความสัมพันธ๑เก่ียวเน่ืองกัน  และสํงผล
เอ้ืออํานวยตํอการคิด  และความสามารถในการคิดยังมีผลย๎อนกลับมาพัฒนาลักษณะนิสัยทั้ง  ๖  ด๎านให๎มี
ความม่ันคง  แข็งแกรํงขึ้นอีกด๎วย  สรุปงํายๆ วํา  คนคิดเป็น  คิดถูก  คิดชอบ  เป็นคนนิสัยดี  ใจกว๎าง  เป็น
ธรรม  กระตือรือร๎น  ขยัน  อดทน  ตํอส๎ูความยากลําบาก  สร๎างสรรค๑ส่ิงที่ดีงามนํารักนําคบหาด๎วย 
 

ลักษณะของการคิดที่ควรฝึกให้แก่เด็ก  
 

 ๑.  กล้าคิด  เม่ือเด็กเผชิญปัญหาไมํวําจะเป็นสถานการณ๑จริงหรือสถานการณ๑ที่ครูกําหนดให๎  
นักเรียนควรที่จะกล๎าหาคําตอบ  หาวิธีการแก๎ปัญหา  หาวิธีการทํางานที่ตํางจากคนอ่ืน  หรือกล๎าคิดส่ิงที่
ยังไมํเคยมีใครทํามากํอน  พร๎อมทั้งกล๎านําเสนอ  ครูควรให๎โอกาสนักเรียนได๎ฝึกบํอยๆ  ครูควรกําหนด
คําถามหรือสถานการณ๑ที่สนุกๆ  มาให๎นักเรียนได๎ฝึกคิด  เชํน  “ถ้าค าตอบคือควาย  ค าถามคืออะไรได้

บ้าง”       เปน็ตน๎ 
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 ๒.  คิดคล่อง  คือความสามารถในการคิดให๎ได๎คําตอบมากๆ ในเวลาที่กําหนดให๎ในเชิงปริมาณ  
เชํน  “จงบอกชื่อส่ิงของที่มีสีแดงมาให้ได้มากที่สุดในเวลา  ๑  นาที”   ผ๎ูที่ได๎คําตอบมากที่สุดเป็นผ๎ูที่มี
ลักษณะการคิดที่เรียกวําคิดคลํองมากที่สุด 
 
 ๓.  คิดกว้าง   คือความสามารถในการคิดที่ไมํติดอยูํมนกรอบ  ไมํมองปัญหาเพียงมุมเดียว  
พยายามคิดหาคําตอบแบบหลายทิศหลายทาง  อาจเรียกการคิดแบบน้ีวําการคิดยืดหยุํนก็ได๎  คําถามต๎องมี
ลักษณะท๎าทายความสามารถของผ๎ูตอบ  เชํน  “นักเรียนคิดอย่างไรต่อค ากล่าวที่ว่า  เพราะชาติที่แล้วไม่
ท าบุญ  ชาติน้ีจึงเกิดมายากจน” 
 ๔.  คิดใหม่  คือความคิดที่ไมํเหมือนใคร  เป็นความคิดแบบจินตนาการ  คนที่คิดเชํนน้ีได๎เป็นคน
ที่มีลักษณะของการคิดแบบกล๎าคิดเดํนชัด  ผลของการคิดทําให๎เกิดนวัตกรรมใหมํๆ ขึ้น  ครูอาจตั้งคําถาม
ที่ท๎าทายมากๆ  เชํน  “ให้นักเรียนออกแบบสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ที่ท าหน้าที่แทนแม่ไก่และหมาได้พร้อมๆ 
กัน”   
 
 ๕.  คิดดัดแปลง  คือความสามารถในการคิดปรับเปล่ียนส่ิงที่มีอยูํแล๎วให๎แตกตํางไปจากเดิมด๎วย
วิธีการตํางๆ  เชํน  เพ่ิม  ลด  ทดแทน  เชื่อม  ตํอ  ยํอ  ขยาย  สลับที่  กลับทิศทาง  ฯลฯ  จะได๎ส่ิงใหมํขึ้นมา  
เชํน  “ให้ประดิษฐ์ของเล่นจากขวดน้ าดื่มที่ท าจากพลาสติก”  เป็นต๎น 
 
 ๖.  คิดซับซ้อน  คือความสามารถในการคิดแก๎ปัญหาที่มีหลายอยํางหลายเรื่องปะปนทับถมกันอยูํ
และมีความยุํงยากสับสนให๎คล่ีคลายได๎คําตอบ  หรือการคิดนําส่ิงของตํางชนิดตํางลักษณะ  มาสร๎างเป็น
ส่ิงใหมํที่สามารถหลํอหลอมความแตกตํางน้ันให๎กลมกลืนกันได๎  เชํน  “สามารถคิดสูตรน้ าผลไม้ที่ท า
จากผลไม้นานาชนิดๆได้”   
 ๗.  คิดวางแผน  คือความสามารถในการจัดการออกแบบ  เพ่ือป้องกันหรือแก๎ปัญหาหรือหาทาง
ทํางานให๎สําเร็จ  กระบวนการคิดเชํนน้ีมีผลตํอการดําเนินชีวิตมาก  คนที่มีความสามารถในการวางแผนดี
มักประสบความสําเร็จในชีวิต  เพราะสามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการดําเนินไปให๎ถึงเป้าหมายได๎  
ลักษณะคําถามเพ่ือยั่วยุให๎นักเรียนคิดควรเป็นคําถามที่สนุกๆ และท๎าทายให๎คิด  เชํน  “เราจะพาไดโนเสาร์
ไปอาบน้ าได้อย่างไร” 
 

 ๘.  คิดตัดสินใจ  คือการคิดขั้นสรุปความเพ่ือหาข๎อยุติ  ข๎อสรุปของปัญหา  และเริ่มต๎นการปฏิบัติ  
คนที่ตัดสินใจได๎ดีและเร็วจะมีความก๎าวหน๎าในชีวิตมากกวําคนอ่ืนๆ  ลักษณะของคําถามมักจะซํอน
วิธีการคิดและทักษะตํางๆ ไว๎หลายวิธี  เชํน  การรวบรวมข๎อมูล  การจัดกระทํากับข๎อมูล  การคิดอยํางมี
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เหตุผลในขณะที่คิดก็ต๎องคิดหลากหลายเพ่ือสร๎างทางเลือกกํอนการลงข๎อสรุป  เชํน  “จะจัดกิจกรรมอะไร
ดีในวันสงกรานต์  คนจึงจะมาร่วมงานกันมากๆ” 
 

 การสอนทักษะการคิด  นําจะเป็นกระบวนการสอนที่หลํอหลอมกลมกลืนกับการสอนภาษาไทย
ได๎เป็นอยํางดี  คือเม่ือนักเรียนได๎มีโอกาสรับสารและตรวจสอบการรู๎  (รับสาร)  แล๎ว  เราจะใช๎สารที่
นักเรียนรับรู๎แล๎วน้ันไปใช๎เป็นตัวจุดประกายความคิด  ทั้งยังฝึกให๎คิดได๎หลายรูปแบบ  เชํน  คิดให๎คลํอง  
คิดแปลกใหมํ  คิดกว๎าง  คิดไกล  คิดอยํางมีเหตุผล  คิดอยํางประณีต  ละเอียดลออ  คิดหาข๎อสรุปหรือข๎อ
ยุติ  ฯลฯ  สามารถทําได๎ไมํมีที่ส้ินสุด  เม่ือนักเรียนคิดแล๎วก็นําผลของการคิดมาพูดคุยกัน  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะด๎านการคิดแล๎ว  ยังเป็นการ
พัฒนาทักษะทางภาษาภาษาทั้งการรับสารและการสํงสาร 
 
 ผลของการรู๎การคิดนําไปสํูการพัฒนาทักษะการเขียนได๎เป็นอยํางดี  กลําวคือ  เม่ือนักเรียนได๎
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันแล๎ว  ก็ให๎นักเรียนนําส่ิงที่คิดและพูดคุยกันน้ันไปเป็นข๎อมูลในการเขียน  
ซ่ึงกระบวนการขั้นน้ีน้ัน  นักเรียนจะได๎ฝึกทักษะการรวบรวมข๎อมูล  การจัดหมวดหมํูข๎อมูล  การจัดลําดับ
ความคิด  และการเลือกใช๎ภาษาในการเขียน  นักเรียนแตํละคนยํอมมีวิธีการเฉพาะเป็นเอกลักษณ๑แหํงตน 
 

การสอนทักษะการเขียนในระดับประถมศึกษา  

  
 การสอนทักษะการเขียนในระดับประถมศึกษาถือวําเป็นทักษะที่สอนได๎ยากที่สุด  เพราะการ
เขียนเป็นทักษะที่ผ๎ูเขียนต๎องมีทักษะความสามารถยํอยๆ มากมายหลายด๎าน  เชํน  ความสามารถในการ
หยิบจับดินสอ  ปากกา  ความสัมพันธ๑ของกล๎ามเน้ือมือกับสายตา  การรู๎วิธีเขียน  กลไกในการเขียน  มี
ข๎อมูล  ความคิดและความสารถในการจัดลําดับความคิด  ตลอดจนความสามารถด๎านการใช๎ภาษา  ทั้งยัง
ต๎องมีทักษะฟัง  พูด  อําน  และความคิดที่ดีอีกด๎วย  การที่ผ๎ูเขียนได๎รับข๎อมูลอยํางกว๎างขวางจนมี
ประสบการณ๑มากพอที่จะชํวยให๎การพูดและการเขียนดีขึ้นจึงสามารถจะเขียนส่ือสารความรู๎ความคิดของ
ตนให๎ผ๎ูอํานเข๎าใจได๎  แตํทั้งน้ีมิได๎หมายความวําเราจะสอนทักษะการเขียนให๎แกํเด็กเล็กๆ ไมํได๎  เรา
สามารถสอนได๎ทุกระดับอายุ  เพียงแตํเราต๎องเข๎าใจในกระบวนการของทักษะการเขียน  เข๎าใจพัฒนาแหํง
วัยและเลือกวิธีการ  ตลอดจนกิจกรรมที่เหมาะสมมาให๎นักเรียนฝึก  รวมทั้งเข๎าใจวิธีการวัดและ
ประเมินผลทักษะการเขียนได๎ถูกต๎องเป็นอยํางดี 
 
 การเขียนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของบุคคลในยุคปัจจุบันมากมาย  เชํน  การจดบันทึก
เหตุการณ๑  ทําบัญชี  เขียนคําโฆษณา  ทําสัญญา  บันทึกสาระความรู๎  ทําข๎อมูลแสดงรายการตํางๆ  
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ตลอดจนใช๎การเขียนเพ่ือการติดตํอส่ือสารและธุรกิจการงาน  อาจสรุปได๎วําการเขียนให๎ประโยชน๑ตํอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย๑ดังน้ี 
 
 ๑.  การเขียนชํวยสร๎างเสริมปัญญา  บุคคลใช๎สติปัญญาในการกระทําข๎อมูลที่ได๎รับ  พร๎อมกับ
จัดระบบเพ่ือสํงออกด๎วยการเขียน  กระบวนการดังกลําวเป็นกระบวนการที่ใช๎สติปัญญาทั้งส้ิน 
 ๒.  ชํวยสร๎างจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑  
 ๓.  ชํวยถํายทอดความรู๎  ความเข๎าใจ  และประสบการณ๑ของบุคคลไปสํูสังคม  
 ๔.  ชํวยผํอนคลายและระบายความรู๎สึก  
 ๕.  ชํวยบันทึกผลการศึกษาค๎นคว๎า  
 ๖.  ชํวยในการเรียนรู๎และพัฒนาตน  
 
 ดังได๎กลําวแล๎ววําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ได๎กําหนดทักษะการเขียนไว๎ในสาระการ
เรียนรู๎ที่  ๒  ทั้งยังได๎กําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ในชํวงชั้นแตํละชํวงชั้นไว๎ดังน้ี 
 
สาระที่  ๒    : การเขียน 

มาตรฐาน  ท  ๒.๑ : ใช๎กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยํอความ  และเขียน
                เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและ
รายงาน                 การศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 
ขอให๎ผ๎ูเข๎ารับการอบรมศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางฉบับ  ๒๕๕๑   เรื่องตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎
แกนกลาง   เพ่ิมเติม 
 
 เม่ือวิเคราะห๑สาระและตัวชี้วัดการเรียนรู๎ที่หลักสูตรกําหนดให๎แล๎ว  พอสรุปได๎วําการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะการเขียน  นําจะคาดหวังให๎นักเรียนมีความสามารถดังน้ี 
 ๑.  ฝึกการเขียน  การคัดลายมือให๎สวยงาม  สะอาด  เป็นระเบียบ  และมีความถูกต๎องตาม
หลักการเขียน 
 ๒.  ให๎มีพัฒนาการด๎านทักษะการเขียน  
 ๓.  สํงเสริมให๎มีการเขียนที่ถูกอักขรวิธีและหลักเกณฑ๑การเขียน  
 ๔.  ฝึกฝนรวบรวมความคิด  ลําดับความคิด  และถํายทอดความรู๎ความเข๎าใจของตนสํูผ๎ูอํานด๎วย
การเขียนได๎ 
 ๕.  สํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค๑  
 ๖.  สามารถใช๎ภาษาเขียน  ซ่ึงเป็นภาษาที่มีระบบแบบแผนได๎ถูกต๎อง  
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 ๗.  ให๎เป็นคนชํางสังเกต  จดจํา  และเลือกใช๎สํานวนโวหารได๎ถูกต๎องตามหลักภาษา  การส่ือสาร
ส่ือความหมาย  และเหมาะสมกับโอกาส 
 ๘.  ใช๎ทักษะการเขียนให๎เป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎และดํารงชีวิตประจําวันได๎ดี  
 
 ลักษณะของเน้ือหา  กระบวนการ  และพฤติกรรมที่เก่ียวข๎องกับการเขียนที่ควรจัดประสบการณ๑
การเรียนรู๎  และฝึกทักษะให๎แกํนักเรียนควรมีลักษณะดังน้ี 
 
 ๑.  ความพร้อมในการเขียน  
  ๑.๑  ลีลามือในการเขียน  
  ๑.๒  การเขียนพยัญชนะและสระ  
 ๒.  ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการเขียน 

  ๒.๑  ลักษณะทําน่ัง  การจับดินสอ  การวางสมุด  การเคล่ือนไหวมือ  การลากเส๎น
ตัวอักษร             และการวางตําแหนํงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต๑  
  ๒.๒  การเขียนตัวหนังสือที่อํานงําย  ชัดเจน  และถูกแบบ  
  ๒.๓  การเขียนที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  
 
 ๓.  ความรู้และทักษะในการเขียน 
  ๓.๑  การเขียนพยัญชนะ 
  ๓.๒  การเขียนสระ  
  ๓.๓  การเขียนคํา  
  ๓.๔  การเขียนประโยคและข๎อความ  
 ๔.  ส่ิงที่ให้เขียน  

  ๔.๑  การเขียนจากภาพ 
  ๔.๒  คําจากประมวลคํา  
  ๔.๓  ประโยค  เรื่องราว  
  ๔.๔  การเขียนตามความรู๎สึกนึกคิด  
  ๔.๕  การจดบันทึกสํวนตัวงํายๆ  
  ๔.๖  การเขียนเพ่ือกิจกรรมการเรียน  
   -  การเขียนรายงาน  
   -  การบันทึกการฟังและการอําน  
   -  การตอบคําถาม  
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  ๔.๗  การเขียนเพ่ือชีวิตประจําวัน  
   -  การเขียนจดหมาย  
   -  คําแนะนํา  คําเชิญชวน  โฆษณา  
   -  กรอกแบบฟอร๑ม  
   -  บันทึกเหตุการณ๑ประจําวัน  
  ๔.๘  การเขียนเพ่ือแสดงความรู๎สึกนึกคิดอยํางเสรี  
   -  นิทาน  
   -  เรื่องราวตํางๆ  
   -  คําบรรยายภาพ  
   -  คําอธิบาย  
   -  ข๎อความหรือบทความแสดงความคิดเห็นส้ันๆ  
   -  คําขวัญตํางๆ  
   -  ร๎อยกรองและคําประพันธ๑ตํางๆ  
 ๕.  การใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการเขียน 
  ๕.๑  หนังสือประเภทตํางๆ  เชํน  แผํนป้ายโฆษณา  สมุดภาพ  บทเพลง  ฯลฯ  
  ๕.๒  แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ  เชํน  วิวทิวทัศน๑  ป่าเขาลําเนาไพร  นํ้าตก  ทะเล  ฯลฯ  
  ๕.๓  การใช๎ประมวลคําและพจนานุกรม  
 ๖.  ความรู้และล าดับข้ันในการเขียน 

  ๖.๑  การจัดลําดับความคิดในการเขียน  
  ๖.๒  การเชื่อมโยงความคิดกับการเขียน  
  ๖.๓  การเน๎นใจความสําคัญ  และบทขยาย  
  ๖.๔  การยํอหน๎า  
  ๖.๕  การเขียนคํานํา  สรุป  

 

ความรู้เบ้ืองต้นด้านทักษะการเขียนส าหรับครู  
 

 ชาติไทยเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเอง  ถือเป็นเอกลักษณ๑และวัฒนธรรมของชาติ  ลักษณะของ
ตัวอักษรไทยมีความสวยงาม  อํอนช๎อยและมีลีลาการเขียนที่เป็นแบบฉบับของตนเองดังน้ี 
 ๑.  การเขียนพยัญชนะต๎องเขียนจากซ๎ายไปขวา  เรียงแถวติดตํอกันไป  ไมํแบํงแยกเป็นคําๆ  เม่ือ
จบใจความแตํละประโยคจึงจะเว๎นวรรค 
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 ๒.  เส๎นที่ประกอบเป็นพยัญชนะไทยมีลักษณะอํอนช๎อย  สวยงาม  มีทั้งเส๎นตรง  เส๎นโค๎ง  เส๎น
นอน  เส๎นแยงดังน้ี 
 
   
   เส๎นตั้ง  ลากจากบนลงลําง 
 
 
   เส๎นตั้ง  ลากจากลํางขึ้นบน 
 
 
   เส๎นเฉียง  ลากจากบนลงลํางและเริ่มจากซ๎ายไปขวา  
 
 
   เส๎นเฉียง  ลากจากบนลงลํางและเริ่มจากขวาไปซ๎าย 
 
 
   เส๎นเฉียง  ลากจากลํางขึ้นบนและเริ่มจากซ๎ายไปขวา  
 
 
 
                                    เส๎นเฉียง  ลากจากลํางขึ้นบนและเริ่มจากขวาไปซ๎าย 
 
 
   เส๎นนอน  ลากจากซ๎ายไปขวา 
 
    
   เส๎นนอน  ลากจากขวาไปซ๎าย 
 
 
   เส๎นโค๎งขึ้น  ลากจากซ๎ายไปขวา 
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   เส๎นโค๎งลง  ลากจากซ๎ายไปขวา    
 
 
   เส๎นโค๎งขึ้น  ลากจากขวาไปซ๎าย  
 
 
   วงกลม  ลากเส๎นตามเข็มนาฬิกา 
 
 
   วงกลม  ลากเส๎นทวนเข็มนาฬิกา  
 
  
 ๓.  ตัวอักษรมีเส๎นวกวน  สลับซับซ๎อน  เชํน  ฐ  ฒ  ฌ  
 ๔.  ตัวอักษรบางตัวมีลักษณะคล๎ายกัน  หรือดัดแปลงมา  จัดเป็นชุดหรือสกุลอักษรได๎ดังน้ี  
  ๔.๑  ขาคูํ  ได๎แกํ  ก  ถ  ภ  ฎ  ฏ  
  ๔.๒  ตัวเหล่ียม  ได๎แกํ  บ  ป  น  ม  ย  ห  
  ๔.๓  หลังคายื่น  ได๎แกํ  จ  ฉ  ว   อ  ล  ส  
  ๔.๔  มีเกสร  ได๎แกํ  ด  ต  ค  ศ  
  ๔.๕  หัวขมวด  ได๎แกํ  ข  ช  ซ   
  ๔.๖  ตัวแข็ง  ได๎แกํ  ง  ธ  ร  
  ๔.๗  ตัวพูกลาง  ได๎แกํ  พ  ฟ  ผ  ฝ  ฬ  
 ๕.  ไมํมีชํองไฟระหวํางคํา ซ่ึงอาจทําให๎อํานผิดได๎  เชํน  
  ขอบอกขอบใจ (ขอบ – อก – ขอบ – ใจ)  
  อํานผิดเป็น (ขอ – บอก – ขอบ – ใจ)  
 
 กลไกในการเขียน 

 ๑.  การเว้นช่องไฟ  ได๎แกํ 
  -  การเว๎นชํองระหวํางตัวอักษร  
  -  การเว๎นระยะระหวํางบรรทัด  
  -  ความกว๎างของตัวอักษร  
  การเว๎นชํองไฟที่สวยงาม  เหมาะเจาะ  จะชํวยให๎งานเขียนเป็นระเบียบและสวยงาม  
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 ๒.  การเว้นวรรคตอน  คือการแยกเน้ือหาของความเรียงออกเป็นสํวนยํอย  วิธีการแบํงวรรคตอน 
  -  เม่ือจบประโยค  ให๎เว๎นหํางตอนกัน  ๓  ชํวงตัวอักษร  
  -  เม่ือจบวลีหรืออนุประโยค  เว๎นวรรค  ๑  ชํวงตัวอักษร  
  -  เม่ือเขียนจบคํานามหลายๆ คํา  เว๎นวรรคระหวําง  ๑  ชํวงตัวอักษร  
 
 ๓.  การย่อหน้า  เม่ือเขียนข๎อความไปจนจบความคิดหน่ึง  ควรขึ้นต๎นบรรทัดใหมํ  เรียกวํา  การ
ขึ้นยํอหน๎าใหมํ  หมายถึง  การขึ้นต๎นกลําวถึงความคิดใหมํ  หรือพูดถึงประเด็นใหมํในเรื่องเดียวกัน 
 
 ๔.  การแบ่งค า  ตามปกติคําไทยจะเขียนติดตํอกันไป  แตํถ๎าจบบรรทัดแล๎ว  ข๎อความที่ต๎องการ
เขียนยังไมํหมด  ต๎องขึ้นบรรทัดใหมํ  ต๎องแบํงคําให๎ถูกต๎อง  และที่ท๎ายบรรทัดต๎องเขียนเครื่องหมาย
ยัติภังค๑  ( - )  ไว๎ด๎วย  เพ่ือให๎รู๎วําเป็นคําเดียวกัน 
 
 หลักการสังเกตคําที่แบํงไมํได๎  (ต๎องเขียนติดกันเสมอ)  
 ก.  คํามูลทั้งที่มีพยางค๑เดียวและหลายพยางค๑  เชํน  
      จันทร๑  ทราบ  สะอาด  อักษร  ฯลฯ  
 ข.  ไมํยมกที่ใช๎คําซํ้า  แยกจากคําที่ใช๎ไม๎ยมกประกอบไมํได๎  เชํน  ชั่วโมงหน่ึงๆ  
 ค.  คําประสม  คําสมาส  หรือคําสนธิ  ให๎แยกตรงสํวนที่เป็นคําเดิมประกอบกัน  เชํน  
      ประชาอุทิศ  แยกเป็น  ประชา – อุทิศ  (ไมํใชํ  ประ – ชาอุทิศ)  
      ราชวิทยาลัย  แยกเป็น  ราช – วิทยาลัย  (ไมํใชํ  ราชวิท – ยาลัย) 
 ๕.  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน   ภาษาไทยไมํนิยมใช๎เครื่องหมายวรรคตอนพร่ําเพรื่ออยําง
ภาษาตํางประเทศ  จะใช๎เฉพาะที่จําเป็น   เชํน  การใช๎อักษรยํอจะมีเครื่องหมายมหัพภาคประกอบ  ข .ก.  
(ขอนแกํน)  ช.ม.  (เชียงใหมํ)  ชม.  (ชั่วโมง)  ฯลฯ 
 
 ๖.  การวางสระ  ลักษณะของสระในภาษาไทย  มีตําแหนํงรอบตัวพยัญชนะ 
  ๖.๑  วางหน๎าพยัญชนะ  ไป  ไถ  โถ  โมโห  โซเซ  
  ๖.๒  วางหลังพยัญชนะ  กา  ตา  กะลา  คทา  
  ๖.๓  วางบนพยัญชนะ  กิน  กล้ิง  ปีน  
  ๖.๔  วางใต๎พยัญชนะ  ปู  พูน  สุข  
 บางคํามีสระมากกวํา  ๑  แหํง  เชํน  เรือ  เชือก  เบา  
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องค์ประกอบของการเขียน 

 ๑.  ระดับของภาษา 
  ๑.๑  ภาษาปาก  ได๎แกํ  ภาษาถ่ิน  ภาษาตลาด  ภาษาโรงงาน  บทล๎อ  ภาษาแสลง  รายงาน
ขําวหนังสือพิมพ๑  ฯลฯ 
  ๑.๒  ภาษากึ่งแบบแผน   ได๎แกํ  การสนทนาของผ๎ูมีการศึกษา  การสนทนาของผ๎ูไมํ
คุ๎นเคย  การสนทนาของผ๎ูตํางวัยตํางวุฒิ  ขําว  บทความ  จดหมายธุรการ  ประกาศแจ๎งความ  ข๎อเขียนใน
วารสาร    นวนิยาย  สารคดี  บทวิจารณ๑  ฯลฯ 
  ๑.๓  ภาษาแบบแผน  ได๎แกํ  ปาฐกถา  โอวาท  คําปราศรัย  ระเบียบ  วาระ  พิธีการ  คํานํา  
หนังสือ  ตํารา  ข๎อเขียนเก่ียวกับวิชาการ  รายงานทางวิชาการ  จดหมายราชการ  ประกาศแจ๎งความของ
ทางราชการ 
 
 หลักการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม  พิจารณาจาก 

  ๑.  เวลาและโอกาส  
  ๒.  สถานที่  
  ๓.  บุคคล  
  ๔.  วัตถุประสงค๑  
 
 ประโยชน์ของการใช้ภาษาเหมาะสม 
  ๑.  ชํวยให๎เข๎าใจถูกต๎องตรงกัน  
  ๒.  มีผลทางจิตวิทยา  คือผ๎ูรับภาษาพอใจ  
  ๓.  มีความเหมาะสมและสงํางามในสํานวนภาษา  
  ๔.  เหมาะสมในด๎านมารยาททางสังคม  
  
 ๒.  การใช้ค า 
 คําที่ใช๎ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน  จะมีความหมายเป็น  ๕  ระดับ  คือ 
  ๑.  ความหมายโดยอรรถ  คือ  ความหมายของคําตรงตามรูปคํา  เชํน  ไกํ  หมายถึง  สัตว๑
ปีกชนิดหน่ึง 
  ๒.  ความหมายโดยนัย  เป็นความหมายที่แฝงไว๎อีกชั้นหน่ึง เชํน  “วันน้ันปลํอยไกํเป็น
ฝูงเลย”  ไกํ  หมายถึง  การกระทําที่ผิดพลาดหรือเชย 
  ๓.  ความหมายตามบริบท  คือ  ความหมายของคําน้ันขึ้นอยูํกับข๎อความหรือรูปประโยค
เป็นตัวกําหนด  เชํน 
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   -  หมาตายกําลังขึ้น  (เนํา)  
   -  นํ้าขึ้นให๎รีบตัก  (ระดับนํ้าสูงหรือนํ้ามาก)  
   -  เขาเดินขึ้นบ๎าน  (เคล่ือน)  
   -  ภาควิชาการประถมศึกษาขึ้นกับคณะศึกษาศาสตร๑  (สังกัด)  
  ๔.  ความหมายตามสถานการณ๑  เชํน  หอม  หมายถึง  ต๎นหอมหรือหัวหอม  บาง
สถานการณ๑หมายถึง  จูบ  หรือ  จุมพิต 
  ๕.  ความหมายตามจินตนาการ  เชํน  เสียงระฆัง  อาจให๎ความหมายแตกตํางกัน  เชํน  
   นักเรียน  - เข๎าแถวสวดมนต๑  
   พระสงฆ๑ - เวลาทําวัตร  
   หนํุมสาว - เสียงส่ังฝากรัก  
   ชาวนา  - เวลาจูงวัวควายกลับบ๎าน  
   นักมวน  - เวลาการตํอส๎ู  
  
 หลักการใช้ค าให้ได้ประโยชน์ 
  ๑.  ตรงความหมาย  
  ๒.  ได๎ประดับ  
  ๓.  ประทับใจ  
  ๔.  ไมํยืดเยื้อ  
  ๕.  เชื่อถือได๎  
  ๖.  ไพเราะหู  
 ชลธิชา  อยูํกลัด  (๒๕๒๗)  กลําววํา  “คําที่เหมาะสมจะอยูํในที่ที่เหมาะสม”  
 
 
 ข้อควรระวังในการใช้ค า 
 ๑.  การใช๎คําที่ขัดแย๎งกัน  มักพบบํอยในภาษาหนังสือพิมพ๑  เชํน  
  -  รถค่อยๆ เคล่ือนจากไปอยํางรวดเร็ว 
  -  คนร๎าย รัวปืนใสํเจ๎าหน๎าที่หน่ึงนัด 
 ๒.  การใช๎คําผิดที่  เชํน  “พอตกค่ํา  ถนนหนทางก็ จ้าด๎วยแสงไฟ”  (จ๎าเป็นคําวิเศษณ๑นํามาใช๎เป็น
คํากริยา) 
 ๓.  การใช๎คําที่มีเสียงคล๎ายกันผิดความหมาย  เชํน  เม่ือลมพัดมา  ต๎นไม๎ก็สะบัดใบพล้ิวไปตาม
ลม  (ไมํใชํระบัด) 
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 ๔.  ใช๎คําขยายผิดประเภท  เชํน  “ผลไม๎แกํ หง่อมแล๎วกินไมํอรํอย”  คําวํา  หงํอม  ใช๎กับคนที่แกํ
มากๆ  (ไมํใชํกับผลไม๎) 
 ๕.  ใช๎คํากํากวมไมํชัดเจน  เชํน  “อาจารย๑คะ  อาจารย๑ให๎หนูมาเรียนอาจารย๑วําอาจารย๑มาไมํได๎
อาจารย๑ไมํต๎องคอย  ถ๎าหิวอาจารย๑ทานข๎าวกํอนได๎เลย  อาจารย๑จะพยายามกลับมาให๎เร็วทีสุด  อาจารย๑ไมํ
ต๎องกังวลนะคะ”  (คําวําอาจารย๑เป็นทั้งสรรพนามบุรุษที่  ๒  และ  ที่  ๓  ในข๎อความเดียวกัน) 
 ๖.  การใช๎คําซ๎อน  เชํน  เวลานํ้าเดือด  นํ้าจะพลํุงพลํานขึ้นมา  
 ๗.  การใช๎คําเปรียบเทียบ  เชํน  หนวดของนายชายชราสีขาวโพลนเหมือนกระดาษ  (เปรียบ
หนวดกับกระดาษไมํเหมาะสม) 
 ๘.  การใช๎คําฟุ่มเฟือย  เชํน  “นายแดงเป็นคนเดียวที่รอดมาได๎พร๎อมกับชีวิตเม่ือครั้งไปรบที่รํม
เกล๎า”  (พร๎อมกับชีวิตเป็นคําฟุ่มเฟือย) 
 
 ๓.  รูปประโยค 

 ประโยคเป็นองค๑ประกอบสําคัญยิ่งของการเขียน  ข๎อเขียนที่ดีต๎องเรียงประโยคได๎ดี  ตาม
โครงสร๎างของภาษา  และได๎เน้ือความดี 
 วิธีการผูกประโยคในภาษาไทย 
 ๑.  ภาคประธาน   หมายถึง  ผ๎ูกระทํา  อาจเป็นคํานามหรือคําสรรพนาม 
 ๒.  ภาคแสดง  คือ  สํวนที่แสดงอาการหรือกิริยาการกระทําตํางๆ ของภาคประธาน  คําที่ใช๎เป็น
คํากริยา 
 ๓.  ภาคขยาย   หมายถึง  ข๎อความที่บอกรายละเอียดให๎ชัดเจนขึ้น  ทําหน๎าที่ได๎ทั้งขยายภาค
ประธานและภาคแสดง 
 โครงสร้างพื้นฐานของประโยคภาษาไทย 

 ๑.  โครงสร้างประโยคบอกเล่า 
  ๑.๑  ประธาน + กริยา  เชํน  ม๎าวิ่ง  เด็กร๎อง  
  ๑.๒  ประธาน + กริยา + กรรม  เชํน  แดงดื่มนํ้า  หมาแทะกระดูก  
  ๑.๓  โครงสร๎างประโยคที่มีสํวนขยาย  เชํน  
  ประธาน ขยายประธาน  กริยา  ขยายกริยา  
  คน  ผอม   กิน  จุ  
  เส้ือ  สีดํา   ขาด  เป็นรู  
 ๒. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ 

  ภาษาไทยใช๎คําวํา  ไม่  ทําประโยคบอกเลําให๎เป็นประโยคปฏิเสธ  เชํน 
  -  เด็กๆ ไม่ชอบกินผัก 
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  -  ฉันจะ ไม่ไปเที่ยวกับคุณ 
  -  เด็กคนน้ีอํานหนังสือ ไม่ออก 
 ๓.  โครงสร้างประโยคค าถาม 

  ๓.๑  ใช๎คําวํา  หรือ  ไหม  หรือไม่  ไว๎ท๎ายประโยค  เชํน 
   -  เขานอนหลับ หรือ 
   -  เธอชอบกินแกงเผ็ด ไหม 
   -  เธอจะไปตลาด หรือไม่ 
  ๓.๒  ใช๎คําวิเศษณ๑ที่มีคําถามไว๎ท๎ายประโยค  เชํน  
   -  เขาเป็น ใคร 
   -  คุณชื่อ อะไร 
   -  มันอยูํ ที่ไหน 
   -  หนูมา เม่ือไร 
   -  เขาทํางานชิ้นน้ี อย่างไร 
   -  เธอจะไป ท าไม 
 หลักการผูกและการใช้ประโยคที่ดี 

  ๑.  เรียงลําดับคําให๎เหมาะกับตําแหนํงและหน๎าที่  
  ๒.  ใช๎คําเชื่อมให๎ถูกต๎องตามเน้ือความ  
  ๓.  ใช๎คําลักษณะนามให๎ถูกต๎อง  
  ๔.  ผูกประโยคให๎กระชับ  
  ๕.  ไมํใช๎สํานวนใหมํๆ หรือภาษาหนังสือพิมพ๑  ภาษาโฆษณา   
  ๖.  แตํละประโยคไมํควรใช๎คํากริยาหลายตัว  เพราะทําให๎อํานเข๎าใจยาก  
  ๗.  ผูกประโยคได๎กลมกลืนมีเน้ือความสัมพันธ๑กัน  
  ๘.  หลีกเล่ียงภาษาตํางประเทศ   เชํน  เขาจับรถไฟไปกรุงเทพฯ 
  ๙.  ไมํใช๎คําฟุ่มเฟือย  
  ๑๐.  ละเว๎นคําต๎องห๎ามตํางๆ  เชํน  ภาษาสแลง  ภาษาพูด  (ภาษาปาก)  
  ๑๑.  ผูกประโยคให๎มีนํ้าหนัก  
 
 ๔.  ท่วงท านองการเขียน 

 ทํวงทํานองการเขียนหรือลีลาการเขียน  หมายถึง  การเลือกสรรถ๎อยคําและเขียนเรียบเรียงถ๎อยคํา
ให๎ได๎ความหมายตรงกับสาระสําคัญ 
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๑. การเขียนเรียบๆ   คือ  การใช๎ภาษาหรือคํางํายๆ  ประโยคไมํซับซ๎อน  การแสดงความคิด
ตรงไปตรงมา  ใช๎ศัพท๑น๎อย  เชํน  “ขอเชิญแมํมาน่ังเสียข๎างบน  ข๎างลํางคนเขาจะเดินไปมา” 

 ๒.  การเขียนอย่างกระชับ  เป็นการเขียนที่ส้ัน  ตรงจุดหมาย  ใช๎คํามีนํ้าหนักและเติมความหมาย  
ลําดับความคิดตรงไปตรงมา  เชํน  “จากกรณีพิพาทครั้งน้ี  ประเทศไทยได๎สูญเสียผ๎ูกล๎าหาญไป  ๕๙  นาย  
มีทั้งทหาร  ตํารวจ  และพลเรือน...................” 
 ๓.  การเขียนอย่างเข้มข้น  เป็นการเขียนที่เร๎าใจผ๎ูอําน  จูงใจให๎เห็นคล๎อยตามใช๎สํานวนโวหาร  
ทําให๎นําอําน  เชํน  “นักการเมืองทํานหน่ึง  เป็นสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎรภาคใต๎  ได๎รับฉายาวํานักพูดมีด
โกนอาบนํ้าผ้ึง  หมายถึง  พูดดีแต่เชือดเฉือนใจ ....” 
 ๔.  การเขียนอย่างสละสลวย   ใช๎ภาษางําย  ความหมายชัด  และมีความไพเราะรื่นหู  เชํน  “ถัด
จากชายตล่ิงปานวําเนรมิตไว๎น้ี  และมองขึ้นไปก็ทวีความเพลิดเพลินมิรู๎เบื่อ  มีป่าไม๎เป็นขนัดไปทางเหนือ  
สะพรึมพรั่งด๎วยพฤกษชาติดาษดา  มียอดเยี่ยมฟ้า  บ๎างใบหนาเป็นพํุมใหญํ  บ๎างสูงเรียวมีใบเขียวอยําง
มรกต  สดสะอาดเย็นนัยน๑ตา.......” 
 ๕.  การเขียนด้วยภาษาสูง   เป็นการเขียนที่ใช๎ศัพท๑มาก  เน้ือเรื่องยาก  ผ๎ูอํานเข๎าใจได๎ยาก  เชํน  
เรื่อง  พระปฐมสมโพธิกถา  “ในขณะน้ัน  อันวําสุริยมณฑลอันมีประมาณได๎  ๕๐๐  โยชน๑  ก็โยภาสด๎วย
รหัสรังสีดุจกงจักรแก๎ว  อันจมลงไปในขีรสาครภายในห๎วงจักรวาล  ก็คํอยต่ําลงไปฝ่ายปัจฉิมโลกธาตุ
.......” 
 
 ลักษณะของท่วงท านองการเขียนที่ดี 
 ๑.  ชัดเจน  แจํมแจ๎ง  แย๎งไมํได๎ 
 ๒.  ใช๎คําสามัญ  ประโยคส้ัน  ได๎ใจความ  
 ๓.  กะทัดรัด  ตรงจุดหมาย   
 ๔.  ถูกต๎องตามความนิยมและระเบียบแบบแผนของภาษา  
 ๕.  เลือกสรร  เขียนในส่ิงที่ควรเขียน  
 ๖.  ให๎ข๎อคิด  ความประทับใจแกํผ๎ูอําน  
 ๗.  มีความไพเราะ  ความงามของภาษา  
 
 

ตัวอย่างการประเมินการเขียนเรียงความ  

 
 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
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   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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๑.  ด.ช.  
........................  

           

๒. ด.ญ.  
.......................  

           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

 
เกณฑ๑การให๎คะแนนแตํละหัวเรื่อง  (Rubric) 
๑.  ชื่อเรื่อง  (๒  คะแนน) 
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 ๐  คะแนน : ไมํตั้งชื่อเรื่อง 
 ๑  คะแนน : ตั้งชื่อเรื่องสอดคล๎องกับเรื่องบ๎าง 
 ๒  คะแนน : ตั้งชื่อเรื่องได๎สอดคล๎องกับภาพ  
๒.  คํานํา  (๒    คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ไมํมีคํานํา 
 ๑  คะแนน : มีคํานําสอดคล๎องกับเรื่อง  แตํไมํนําสนใจ 
 ๒  คะแนน : มีคํานําที่ตรงกับภาพ  มีประเด็นสําคัญของเรื่องนําสนใจ  
๓.  เน้ือเรื่อง  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ไมํเขียน / ไมํสัมพันธ๑กับภาพและเน้ือเรื่อง 
 ๑  คะแนน : เขียนเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ๑กันบ๎าง 
 ๒  คะแนน : เน้ือเรื่องมีความสัมพันธ๑กัน   ส่ือสารได๎ชัดเจน  ลําดับเน้ือเรื่องได๎
นําสนใจ 
๔.  ความคิดของผ๎ูเรียน  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ไมํมีแนวคิด 
 ๑  คะแนน : มีเพียงแนวคิดเดียว 
 ๒  คะแนน : มีหลายแนวคิด / แปลกเป็นของตัวเอง  
๕.  สรุป  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ไมํมีการสรุป  หรือสรุปไมํสัมพันธ๑กับเน้ือเรื่องภาพ 
 ๑  คะแนน : สอดคล๎องกับเน้ือเรื่องบ๎างเล็กน๎อย 
 ๒  คะแนน : สอดคล๎องกับเน้ือเรื่อง  นําประทับใจ  
๖.  สะกดคํา  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : สะกดผิดเกิน  ๕  คํา 
 ๑  คะแนน : สะกดผิด  ๓ – ๕   คํา 
 ๒  คะแนน : สะกดผิดไมํเกิน  ๒  คํา  
๗.  การใช๎คํา  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ใช๎คําไมํถูกหน๎าที่  ไมํตรงความหมาย  ไมํเหมาะกับกาลเทศะ  สถานที่  
    บุคคล  
 ๑  คะแนน : ใช๎คําถูกต๎องพอใช๎ 
 ๒  คะแนน : ใช๎คําได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
 
 
๘.  รูปประโยค  (๒  คะแนน) 
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 ๐  คะแนน : วางคําผิด  เรียงผิด 
 ๑  คะแนน : ผิดบ๎าง  ถูกบ๎าง  ประโยคมีลักษณะเป็นประโยคเดียวไมํคํอยเหมาะสม 
 ๒  คะแนน : มีประโยคหลากหลาย  ใช๎คําเชื่อมได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
๙.  สํานวนภาษา  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : ไมํส่ือสาร  ไมํสละสลวย  ไมํชัดเจน 
 ๑  คะแนน : ใช๎คําธรรมดา  ตรงตามความหมาย 
 ๒  คะแนน : ใช๎ภาษาได๎สละสลวย  ถูกต๎อง  และนําสนใจ  
๑๐.  ความสะอาดสวยงาม  (๒  คะแนน) 
 ๐  คะแนน : มีรอยลบ  ขีดฆํา  เปื้อนมาก 
 ๑  คะแนน : มีรอยลบไมํมาก 
 ๒  คะแนน : สะอาด  สวยงาม  เขียนด๎วยตัวบรรจง  มีวรรคตอน  
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินการคัดลายมือ 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนเร่ืองราวจากค าที่ก าหนดให้ 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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๑.  ด.ช.  
........... ............. 

       

๒. ด.ญ.        
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รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

........... ............. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเรียบเรียงประโยคเพื่อให้เป็นเร่ืองราว 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

........... .......... 
๒. ด.ญ. 
........... ........... 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการแต่งประโยค 

 
 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
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๑.  ด.ช.  ........... .............       
๒. ด.ญ. ........... .............       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการท าแผนภาพโครงเร่ือง  ล าดับเร่ือง  และเขียนเร่ือง 

 
 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
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๑.  ด.ช.  ........... .............        
๒. ด.ญ. ........... .............        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการแต่งเร่ืองใหม่ตามแนวคิดเดิม 

 
 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
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๑.  ด.ช.  
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๒. ด.ญ. 
........... ......... 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนย่อความ 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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๒. ด.ญ. ........... .............       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนจดหมาย 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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๒. ด.ญ. ........... .............       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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๑.  ด.ช.  
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๒. ด.ญ. 
........... ........ 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการค้นคว้ารายงาน 
 

 เกณฑ๑การประเมิน  
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รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
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   ต
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า รวม 

๑.  ด.ช.  ........... .............         
๒. ด.ญ. ........... .............         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนบรรยายภาพ 
 เกณฑ๑การประเมิน  
   ๐ หมายถึง  ทําไมํได๎  ไมํได๎ทํา 
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   ๑ หมายถึง  ทําได๎  ได๎ทํา  แตํผลที่ได๎ยังไมํสมบูรณ๑ 
   ๒ หมายถึง  ทําได๎ในระดับที่นําพอใจ 
 

ชื่อผ๎ูเรียน 
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  ท
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าท
ี่กํา

หน
ด รวม 

๑.  ด.ช.  
........... .......... 

         

๒. ด.ญ. 
........... .......... 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
(ลงชื่อ)  ....................................................  ผ๎ูประเมิน  

 
 

ตัวอย่างแบบประเมินการเขียนบรรยายใต้ภาพ  
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 หัวข้อการประเมิน 

 ๑.  ตั้งชื่อเรื่องได๎สอดคล๎องกับภาพ 
 ๒.  คํานํานําสนใจ  
 ๓.  เน้ือเรื่องสอดคล๎องและครอบคลุมรายละเอียดของภาพ  
 ๔.  ใช๎ภาษาได๎เหมาะสม  
 ๕.  ลําดับความคิดได๎ตํอเน่ือง  
 ๖.  บทสรุปเหมาะสม  
 ๗.  เขียนหนังสือถูกต๎องทั้งอักขรวิธีและกลไกการเขียน  
 ๘.  ทํางานสะอาดเรียบร๎อยในเวลาที่กําหนด  
 
 บทสรุปเร่ืองการวัดและประเมินผลทักษะการเขียน  

 การจัดการเรียนรู๎ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ได๎กําหนดสาระการเรียนรู๎ไว๎  ๓  มิติด๎วยกัน  คือ  
ด๎านสาระการเรียนรู๎  ด๎านทักษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยม  ทักษะการเขียนเป็น
ทักษะที่คํอนข๎างยากสําหรับผ๎ูเรียน  เพราะการเขียนเป็นผลรวมของความรู๎ความคิด  ทักษะความสามารถ
หลายด๎านที่ผ๎ูเขียนจะต๎องรวบรวมสังเคราะห๑และนําเสนอออกมาเป็นผลงานการเขียน  ครูผ๎ูสอนต๎องมี
ความรอบคอบและมีเกณฑ๑การประเมินที่ชัดเจนในการประเมินผลผ๎ูเรียน  ในด๎านการเขียนเราสามารถ
ตรวจสอบความรู๎ความสามารถของผ๎ูเรียนได๎ครบถ๎วนทั้ง  ๓  ด๎าน  โดยอาศัยตัวบํงชี้และคุณลักษณะบาง
ประการ  อาจอยูํคาบเก่ียวระหวํางด๎านสาระการเรียนรู๎กับทักษะกระบวนการ  ใครํขอเสนอแนวทางการวัด
และประเมินผลทักษะการเขียน  โดยกําหนดตัวบํงชี้พอเป็นแนวทางดังน้ี 
 ๑.  ด้านสาระการเรียนรู้  ผ๎ูเรียนควรแสดงความสามารถในเรื่องตํอไปน้ี 
  -  การใช๎คํา  กลํุมคํา  ประโยค  ได๎ตรงความหมาย  
  -  การตั้งชื่อเรื่องได๎สอดคล๎องกับเน้ือเรื่อง  
  -  การกําหนดโครงเรื่องและแนวคิดของเรื่องได๎ชัดเจน  
  -  การเรียงลําดับเรื่องได๎ตํอเน่ืองสมเหตุสมผล  
  -  การกําหนดแนวคิดของเรื่องได๎นําสนใจ  
  -  สามารถเขียนคํานําเรื่องได๎นําสนใจและสัมพันธ๑กับเน้ือเรื่อง  
  -  สามารถเขียนบทสรุปเรื่องได๎เหมาะสม  มีเหตุผลสอดคล๎องกับเรื่อง  
  -  สามารถใช๎ภาษา  สํานวนภาษา  ภาษิต  สุภาษิต  คําคม  ในการเขียนได๎ถูกและ
เหมาะสม 
  -  เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อํานหรือฟัง  หรือดู  ได๎ถูกต๎อง  
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  -  สามารถเขียนเรื่องตามแนวคิดของเรื่องที่กําหนดให๎ได๎  
  -  ใช๎รูปแบบการเขียนได๎ตรงกับลักษณะของงาน  (เรียงความ  ยํอความ  สรุปความ   
      รายงาน  จดหมาย  บันทึก  ฯลฯ)  
 ๒.  ด้านทักษะและกระบวนการ  ผ๎ูเรียนควรแสดงความสามารถในเรื่องตํอไปน้ี 
  -  เขียนได๎ถูกต๎องตามอักขรวิธี  
  -  เขียนได๎ถูกต๎องตามกลไกการเขียน  (วรรคตอน  ชํองไฟ  การวางรูปสระ  วรรณยุกต๑  
                               เคร่ืองหมายประกอบการเขยีน  ฯลฯ) 
  -  ทํางานเป็นระบบ  มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน  
  -  ใช๎ภาษาเป็นของตนเอง  (สํานวนและลีลาการเขียนมีลักษณะเฉพาะตน)  
  -  สามารถทํางานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎ดี  
  -  ใช๎การค๎นคว๎า  อ๎างอิงเพ่ืองานเขียนได๎เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
  -  วางแผนการทํางานด๎วยตนเอง  
  -  การเชื่อมโยงความรู๎เกํากับความรู๎ใหมํ  
  -  การขยายความรู๎ความคิดและยกตัวอยํางประกอบได๎  
  -  การเลือกใช๎ภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  และเป้าหมาย  
  -  การใช๎แหลํงข๎อมูลเพ่ือการเขียน  
  -  การจัดกระทํากับข๎อมูลเพ่ือการเขียน  
  -  ฯลฯ  
 ๓.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ผ๎ูเรียนควรแสดงความสามารถในเรื่องตํอไปน้ี 
  -  ทํางานเสร็จทันเวลา  (ตรงตํอเวลา)  
  -  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
  -  รู๎จักปรับตน  ทํางานรํวมกับผ๎ูอ่ืนได๎  
  -  รับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย  
  -  กล๎าแสดงความคิดเห็น  
  -  รู๎จักประนีประนอมด๎วยเหตุผล  
  -  ฯลฯ  
 
 นอกจากน้ี  ครูสามารถประเมินผลด๎านที่  ๓  น้ีจากผลงานเขียนของนักเรียนได๎อีกทางหน่ึง  คือ  
ความคิดและการกระทําที่แฝงอยูํในตัวละคร  เรื่องราว  เหตุการณ๑  หรือสถานที่สมมติเป็นเรื่องราว  เชํน  
เด็กบางคนอาจสมมติให๎ตัวละครของเขาเป็นเด็กที่ก๎าวร๎าว  รุนแรง  โกหก  แตํได๎รับผลดีตอบสนอง  ถ๎า
พบเชํนน้ีบํอยๆ  ครูอาจต๎องค๎นหาสาเหตุวํามีอะไรที่ทําให๎เขาคิดเชํนน้ัน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.1 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ฉบับพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ   โดยกําหนดจุดหมาย   และมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี   มีปัญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถใน
การแขํงขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔)   พร๎อมกันน้ีได๎ปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให๎ความสอดคล๎องกับเจตนารมณ๑แหํงพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   ที่มํุงเน๎นการกระจายอํานาจทางการศึกษาให๎ท๎องถ่ินและ
สถานศึกษาได๎มีบทบาทและมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตร   เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพ   และความ
ต๎องการของท๎องถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒)  
 
วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มํุงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน   ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให๎เป็น
มนุษย๑ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก   ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎
และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต   
โดยมํุงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวํา   ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่สําคัญ   ดังน้ี  
 ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ   มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎
เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากล  
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 ๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน   ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 
 ๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ   ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถ่ิน  
 ๔.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎  เวลา   และการจัดการ
เรียนรู๎ 
 ๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ  
 ๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   ครอบคลุม
ทุกกลํุมเป้าหมาย   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑ 
 

จุดหมาย 

 ๑.  มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑  เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  มีความรู๎   ความสามารถในการส่ือสาร   การคิด   การแก๎ปัญหา   การใช๎เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต 
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย  
 ๔.  มีความรักชาติ   มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  กอนุรักษ๑และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  มี
จิตสาธารณะที่มํุงทําประโยชน๑และสร๎างส่ิงที่ดีงามและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร    เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร   มีวัฒนธรรมในในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด   ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตํอรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ  การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต๎อง  ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและ
สังคม 
 ๒.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  การคิดสังเคราะห๑   การคิด
อยํางสร๎างสรรค๑   การคิดอยํางมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพ่ือนําไปสํูการสร๎างองค๑ความรู๎  หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
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 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา      เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆที่
เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ   เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ๑ตํางๆในสังคม   แสวงหาความรู๎   ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎
ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหา   และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอ
ตนเอง   สังคมและส่ิงแวดล๎อม 

๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการตํางๆไปใช๎ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน    การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง   การเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง   การทํางานและการอยูํรํวมกัน
ในสังคม   ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล   การจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตํางๆ
อยํางเหมาะสม   การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม  และการรู๎จัก
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอ่ืน 

๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎าน
ตํางๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม   ในด๎านการเรียนรู๎  การ
ส่ือสาร  การทํางาน   การแก๎ปัญหา อยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ในการพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับพุทธศักราช  ๒๕๕๑  มํุง
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  เพ่ือให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืนในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดังน้ี  
 ๑.  รักชาติ  ศาสน๑ กษัตริย๑  
 ๒.  ซ่ือสัตย๑สุจริต  
 ๓.  มีวินัย  
 ๔.  ใฝ่เรียนรู๎  
 ๕.  อยูํอยํางพอเพียง  
 ๖.  มํุงม่ันในการทํางาน  
 ๗.  รักความเป็นไทย  
 ๘.  มีจิตสาธารณะ  
มาตรฐานการเรียนรู้  
 การพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เกิดความสมดุล   ต๎องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงกําหนดให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ (ในที่น้ีจะ
กลําวถึงเฉพาะกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย)  
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ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดระบุส่ิงที่นักเรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎   รวมทั้งคุณลักษณะของผ๎ูเรียน  ซึงสะท๎อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู๎   มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
 ๑.  ตัวชี้วัดชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
 
 ๒.  ตัวชี้วัดชํวงชั้น   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 
 
สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย   องค๑ความรู๎   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎   และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค๑   ซ่ึงกําหนดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจําเป็นต๎องเรียนรู๎   โดยในที่น้ีจะ
กลําวถึงกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
 ภาษาไทย   :   ความรู๎   ทักษะ   และวัฒนธรรมการใช๎ภาษาเพ่ือการส่ือสาร   ความชื่นชม   การ
เห็นคุณคํา   ภูมิปัญญาไทย   และภูมิใจในภาษาประจําชาติ  
 

การจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามมาตรฐานกลํุมวิชาภาษาไทย  ผ๎ูสอนจะต๎องศึกษาวิเคราะห๑  
มาตรฐานของหลักสูตร  มาตรฐานกลํุมวิชาภาษาไทย  และสาระการเรียนรู๎กลํุมวิชาภาษาไทย  รวมทั้ง
เอกสารประกอบที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ในสํวนบทบาทของผ๎ูสอนจะต๎อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากผ๎ูบอกความรู๎แกํผ๎ูเรียน  เป็นผ๎ูสนับสนุนเสริมสร๎างประสบการณ๑เรียนรู๎ที่มี
ความหมายแกํผ๎ูเรียน  โดยดําเนินการดังน้ี 
 ๑.  เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผ๎ูสอนต๎องเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผ๎ูเรียน  เชํน  กิจกรรมการเรียนรู๎แบบทดลอง  แบบโครงงาน  แบบศูนย๑การ
เรียน  แบบสืบสวนสอบสวน  แบบอภิปราย  แบบสํารวจ  แบบรํวมมือ  เป็นต๎น 
 ๒.  คิดค้นเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผ๎ูสอนสามารถคิดค๎นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎รูปแบบอ่ืนๆ  และนํามาใช๎ให๎เหมาะสมกับปัจจัยตํางๆ  ได๎แกํ  ความรู๎ความสามรถด๎าน
เน้ือหาวิชา  ความสนใจ  และวัยของผ๎ูเรียน  ความสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ในแตํละชํวงชั้น  เวลา  
สถานที่  วัสดุอุปกรณ๑  และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนและชุมชน 
 ๓.  จัดกระบวนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู๎มีหลายรูปแบบ  สอนสามารถเลือกนํามาใช๎
หรือปรับใช๎  โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผ๎ูเรียน  เน๎นให๎ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู๎
อยํางมีความสุขดังน้ี 
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  ๓.๑  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการจัดประสบการณ๑ตรงให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง  ให๎รู๎วิธีแก๎ปัญหาด๎วยตนเองอยํางเป็นระบบ  รู๎จักวิธีการวางแผน  คิด
วิเคราะห๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานได๎ด๎วยตนเอง  และฝึกการเป็นผ๎ูนําและผ๎ูตาม  ลักษณะของโครงงาน  
เป็นเรื่องของการศึกษา  ค๎นคว๎าทดลอง  ตรวจสอบ  สมมติฐาน  โดยอาศัยการศึกษา  วิเคราะห๑  ใช๎ทักษะ
กระบวนการ 
  ๓.๒  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เป็นวิธีการหรือพฤติกรรมที่จะ
ชํวยให๎การดําเนินงานเป็นกลํุมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  คือ  ได๎ผลงาน  ความรู๎สึก  และความสัมพันธ๑
ที่ดีระหวํางผ๎ูรํวมงาน  ลักษณะของการสอนแบบน้ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสเข๎า
รํวมในกิจกรรมการ 
 
เรียนอยํางทั่วถึง  ยึดกลํุมเป็นแหลํงความรู๎ที่สําคัญ  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎พฤติกรรมของตนเองและผ๎ูอ่ืน  ผ๎ูเรียนค๎นหาคําตอบได๎ด๎วย
ตนเอง  จนสามารถนําความรู๎ความเข๎าใจจากการปฏิบัติงานไปใช๎ในชีวิตประจําวันและอยูํในสังคมได๎
อยํางสันติสุข 
  ๓.๓  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  มีวิธีการหลากหลาย  วิธีการหน่ึง
คือการใช๎คําถาม  การตั้งคําถาม  เป็นการใช๎คําถามอยํางสร๎างสรรค๑ 
  กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความคิดในการเรียนรู๎ภาษาไทย  ผ๎ูสอนจะต๎องใช๎คําพูดและ
วิธีการตํางๆ  กระตุ๎นให๎นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ  ประเมิน  ปรับปรุง  แก๎ไข  พัฒนางานของตน  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน  เชํน  กิจกรรมการอภิปราย  การวิเคราะห๑  การวิจารณ๑  การค๎นคว๎า  การทํา
โครงงาน  ฯลฯ  นอกจากน้ี  ผ๎ูสอนยังต๎องสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูํกันไปด๎วย  เชํน  
ความรับผิดชอบ  ความอดทน  ความเพียรพยายาม  นอกจากน้ี  ควรจัดกิจกรรมให๎ผ๎ูเรียนใช๎ความคิดอยําง
มีวิจารณญาณในการแก๎ปัญหา  การตัดสินใจ  การวางแผนดําเนินชีวิตในอนาคต  เพ่ือให๎อยูํในสังคมที่
เปล่ียนแปลงได๎อยํางมีความสุข 
  ๓.๔  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร   ครู  
ผ๎ูบริหาร  ผ๎ูปกครอง  ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
โดยการจัดกิจกรรมรํวมกัน  เพ่ือให๎ผ๎ูเรียนมีสมรรถภาพในการใช๎ภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอําน  และ
การเขียนด๎วยการจัดกิจกรรมในห๎องเรียน  ในโรงเรียน  และในชุมชน  เชํน  การเลําเรื่อง  การอภิปราย  
การวิจารณ๑  การโต๎วาที  การคัดลายมือ  การเขียนเรียงความ  การทําโครงงาน  การประกวดการอําน  
การศึกษาค๎นคว๎า  การแขํงขันตอบคําถาม  การอํานทํานองเสนาะ  เป็นต๎น 
  ๓.๕  การพัฒนาการเรียนรู้หลักการทางภาษา   จะทําให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจธรรมชาติและ
วัฒนธรรมการใช๎ภาษาไทย  เกิดความตระหนักวําภาษามีความสําคัญและมีพลัง  กิจกรรมการพัฒนาการ
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เรียนรู๎หลักการทางภาษาจําเป็นต๎องจัดควบคูํและสัมพันธ๑กับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารทุกกิจกรรม 
  ๓.๖  การพัฒนาการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม   เป็นการเรียนรู๎เรื่องราวที่เป็นทั้ง
การสํารวจและความบันเทิงซ่ึงสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตํางๆ  และเป็นการปลูกฝัง
ให๎ผ๎ูเรียนเกิดความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของภาษาไทย  เพ่ือประโยชน๑ในการกําหนดแนวทางการ
ดํารงชีวิต  โดยปรับเปล่ียนให๎เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมจึงควรเน๎นให๎ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะ
ภาษาเพ่ือการเรียนรู๎เน้ือหาสาระด๎วยการอํานพิจารณา  วิเคราะห๑  วิจารณ๑วรรณกรรมและวรรณคดีอยํางมี
เหตุผล  มีการนําเสนอความเข๎าใจ  ความซาบซ้ึง  ข๎อคิดและประโยชน๑ในรูปแบบตํางๆ  เชํน  การรายงาน  
การจัดแสดง  การสร๎างสรรค๑วรรณกรรมทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง  ฯลฯ  ทั้งน้ีจะเกิดผลทําให๎ผ๎ูเรียนมี
นิสัยรักการอํานและการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  เป็นแนวทางในการผลิตผลงานเพ่ือพัฒนาตนเองและ
สังคม 
  ๓.๗  การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา   ชํวยให๎ผ๎ูเรียนเข๎าใจวิถีชีวิตและศิลปะ
การใช๎ภาษาของคนในท๎องถ่ิน  การจัดกิจกรรมจําเป็นต๎องให๎ผ๎ูเรียนใช๎ทักษะภาษาเพ่ือการเรียนรู๎  เชํน  
การสัมภาษณ๑   
 
การรายงาน  การทําโครงงาน  การจัดการแสดง  เป็นต๎น  โรงเรียนและชุมชนจะต๎องรํวมกันจัดกิจกรรม
ให๎ผ๎ูเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ิน  เพ่ืออนุรักษ๑และพัฒนาภูมิปัญญาทางภาษา 
  วิธีการที่กลําวมาข๎างต๎นน้ี  ผ๎ูสอนสามารถนํามาใช๎ได๎อยํางกว๎างขวาง  โดยใช๎เทคนิค
วิธีการอยํางหลากหลายที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ  คือ  ให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนและเรียนอยํางมี
ความสุข  ทั้งน้ีขึ้นอยูํกับสภาพความพร๎อมของผ๎ูเรียนและธรรมชาติของวิชา  เพ่ือให๎บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎ 
 ในหลักสูตรได๎กําหนดสาระการเรียนรู๎ในวิชาภาษาไทยไว๎  ๕  ด๎านด๎วยกัน  ได๎แกํ  
สาระที่  ๑  :  การอ่าน 

มาตรฐาน  ท  ๑.๑   :ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพ่ือนําไปใช๎  
                                           ตดัสินใจ  แก๎ปญัหาในการดาํเนินชวีติ  และมีนิสัยรักการอําน  
สาระที่  ๒    :  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑ : ใช๎กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร   เขียนเรียงความ  ยํอความ และเขียน  
                                            เร่ืองราวในรูปแบบตาํงๆ  เขยีนรายงานขอ๎มูล สารสนเทศและรายงาน  
                                            การศึกษาคน๎ควา๎อยํางมีประสิทธภิาพ  
สาระที่  ๓  :  การฟัง  การดู  การพูด 
มาตรฐาน  ท  ๓.๑ :  สามารถเลือกฟัง/ดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด  



 

 

57 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

                                            และความร๎ูสึกในโอกาสตาํงๆ อยํางมีวจิารณญาณและสร๎างสรรค๑  
สาระที่  ๔  :  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท  ๔.๑ :  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ  
                                            ภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปญัญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎  
                                             เปน็สมบตัขิองชาติ  
สาระที่  ๕  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  ๕.๑ :  เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรม  
                                           ไทยอยํางเหน็คณุคาํ  และนํามาประยุกต๑ใชใ๎นชวีติจริง จากสาระ  
                                             การเรียนร๎ูทัง้  ๕  ด๎าน  สามารถจําแนกออกเป็น  ๒  กลํุมใหญํๆ  คือ   
                ๑.  ด้านทักษะทางภาษา  ได๎แกํ  สาระการเรียนรู๎ที่   ๑,  ๒  และ  ๓ 
 ๒.  ด้านความรู้ในเน้ือหาทางภาษาได๎แกํ  สาระการเรียนรู๎ที่   ๔  และ  ๕ 
 
 สาระการเรียนรู๎ดังกลําว  เขียนเป็นแผนภาพแสดงมโนมติได๎ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สาระการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทักษะทางด๎านภาษา ด๎านความรู๎ในเน้ือหาทางภาษา  

การพูด 
การเขียน 

*การกระทํา 
*การแสดงออก

ภาษากาย 

การอําน 
การฟัง 
การดู 

* การใช๎ประสาท 
สัมผัส 

หลักการใช๎ภาษา  ทักษะการรับสาร  วรรณคดี  วรรณกรรม ทักษะการสํงสาร  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.2 

เร่ือง แผนจากบทความ 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1/2553  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ..........    เร่ือง  การอํานบทความเรื่อง  ยุง    คร้ังที่ ../..... 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การอํานเพ่ือความเข๎าใจ   เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน..................................................  โรงเรียน…………………………………………………… 

 
1. สาระส าคัญ  

 1.ยุงเป็นสัตว๑พาหะนําโรคมาลาเรียและโรคไข๎เลือดออกที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได๎ 
 2.การอํานเพ่ือความเข๎าใจ   ผ๎ูอํานต๎องเก็บสาระสําคัญและสรุปเรื่องได๎  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือนักเรียนอํานบทอําน เรื่อง “ยุง” แล๎วนักเรียนสามารถ  
  (1) สรุปใจความสําคัญและเขียนแผนภาพความคิดได๎ 

(2) วางแผนป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะได๎ 
3. สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 

 ยุงลายเป็นสัตว๑พาหะนําโรคมาลาเรียและโรคไข๎เลือดออกมาสํูคน ในขณะที่ยุงกัดเชื้อโรคจะ
ติดตํอสํูคนทางนํ้าลายของยุง โรคมาลาเรียและโรคไข๎เลือดออกเป็นอันตรายถึงชีวิต  
 การอํานเพ่ือความเข๎าใจ   ผ๎ูอํานต๎องอํานทีละยํอหน๎า   หาประโยคใจความสําคัญและข๎อมูล
สนับสนุนและรวบรวมสรุปใจความสําคัญของเรื่อง   
ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 
 1.การอํานเพ่ือหาประโยคใจความสําคัญ  
 2.  การรวบรวมข๎อมูลเพ่ือสรุปใจความสําคัญ 
ด้านเจตคติ คุณค่า (A; Attitude) 

1. การเรียนรู๎เรื่องอันตรายของยุง ทําให๎ชีวิตของเราปลอดภัย  
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2.  การอํานหนังสือให๎เข๎าใจ   ทําให๎เรามีความรู๎  ได๎ประโยชน๑และสนุก  
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม :   เรื่องของยุง    
จุดประสงค์ : เพ่ือทบทวนความรู๎เดิมเก่ียวกับเรื่องยุง  
ส่ือการเรียนรู้ : ภาพยุง   กระดาษปรู๏ฟ   สีเมจิก 
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  
  1.ให๎นักเรียนดูภาพยุงบนกระดาน แล๎วสนทนาในประเด็น “เม่ือเห็นยุงนักเรียนคิดถึงอะไร ”  
     “นักเรียนเคยโดนยุงกัดหรือไมํ แล๎วรู๎สึกอยํางไร ” 
 2.แบํงกลํุมนักเรียนกลํุมละ 4-5 คน   แตํละกลํุมรับกระดาษปรู๏ฟและสีเมจิกกลํุมละ 1 สี  
 3.แตํละกลํุมชํวยกันบอกข๎อมูลให๎เพ่ือนคนหน่ึงเขียนส่ิงที่รู๎เรื่องของยุงเป็นแผนภาพความรู๎ 
ผลที่ได้ : นักเรียนได๎ทบทวนความรู๎เดิมเก่ียวกับเรื่องยุง  

 
กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม :  อํานเพ่ือความเข๎าใจ    
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนฝึกจับใจความสําคัญและสรุปเรื่อง 
ส่ือการเรียนรู้ : บทอํานเรื่อง ยุง  
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  
  1. นักเรียนทุกคนรับบทอํานเรื่อง ยุง  ยํอหน๎าที่ 1 ให๎อํานพร๎อมกันทั้งชั้น เม่ืออํานจบครูถามวํา 
     ในยํอหน๎าน้ีประโยคใจความสําคัญคืออะไร   (ยุงเป็นแมงดูดเลือดที่เป็นพาหะนําโรคร๎ายมาสํู
คน) 
 2. ยํอหน๎าที่ 2- 4 ให๎นักเรียนอํานด๎วยตนเอง ใช๎เวลาประมาณ 5 นาที  
 3. หลังจากการอํานด๎วยตนเอง   ครูและนักเรียนสนทนาถึงประโยคใจความสําคัญของแตํละยํอ
หน๎า  ดังน้ี 
  - (2) มีคนตายปีละ 800,000 คน  ด๎วยโรคมาลาเลีย  
  - (3)อาหารของยุงตัวผ๎ูคือนํ้าหวาน   อาหารของยุงตัวเมียคือเลือด  
  - (4) อาการคัดเม่ือถูกยุงกัด  เกิดจากนํ้าลายของยุง  และเป็นต๎นเหตุแหํงโรค 

4. นักเรียนเข๎ากลํุมเดิม   ใช๎ปากกาตํางสีเขียนความรู๎ที่ได๎จากการอํานบนความลงบนแผนภาพ
ภาพความรู๎ เดิม  
 5. แตํละกลํุมชํวยกันสรุปความรู๎เรื่องยุงจากข๎อมูลในแผนภาพความรู๎ทั้งความรู๎เกําและความรู๎
ใหมํ  เขียนสรุป  
                    ดว๎ยภาษาของตนเอง 
ผลที่ได้ : นักเรียนได๎ฝึกอํานและสรุปความรู๎จากข๎อมูลในเรื่องที่อําน  
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กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม :  อันตรายจากยุงร๎าย   
จุดประสงค์ : นักเรียนบอกวิธีการป้องกันและกําจัดยุงได๎  
ส่ือการเรียนรู้ : บทอํานเรื่อง ยุง  
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  
 1.นักเรียนและครูสนทนาในประเด็นตํอไปน้ี  
  - นักเรียนรู๎หรือไมํวําถ๎ายุงกัดจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได๎  
  -  ถ๎าถูกยุงกัดจะเป็นโรคอะไรบ๎าง  (อาจถามถึง  ยุงชนิดใดนําโรคอะไร) 
  - แบํงกลํุมบอกวิธีทําลายแหลํงเพาะพันธุ๑ยุงและวิธีป้องกันยุงกัด    
  - ตัวแทนกลํุมเสนอผลงาน   ครูและนักเรียนรํวมกันสะท๎อนผลและให๎ข๎อเสนอแนะ 
 2.ให๎นักเรียนทําใบงานเรื่อง ยุง  
  ผลที่ได้ : นักเรียนบอกวิธีการป้องกันและกําจัดยุงได๎  
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1) ภาพยุง (2) บทอํานเรื่อง ยุง (3) ใบงานที่1 และ 2  
6. กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  

ผลงานการทําใบงานเรื่องยุง  การนําเสนอผลงาน /การตรวจ
ผลงาน  

แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑
การตรวจผลงาน 

 

แผนการจัดการเรียนรู๎ พฤติกรรมการสอน
ของครู 

พฤติกรรมการเรียน
ของนร. 

ผลการเรียนรู๎  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 2.3 
เร่ือง แผนจากเพลง 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่   1/2553 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เร่ือง   ความมีน้ าใจไมตรี       คร้ังที่  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การอําน คิด และเขียนโดยใช๎เพลง    เวลา  1 ชั่วโมง  
ผู้สอน.............................................สอนวันที่
.......................................................................................................  
 
1. สาระส าคัญ  
 ความมีนํ้าใจ  หมายถึง  การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผํ ถ๎อยทีถ๎อยอาศัยซ่ึงกันและกัน  การแบํงปันส่ิงของ การ
ให๎ความชํวยเหลือ  
 การอําน คือ  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือกําหนดให๎นักเรียนอํานบทเพลง  “ตาอินกะตานา” แล๎วนักเรียนสามารถ  
  (1) บอกสาระสําคัญของบทเพลงได๎  

(2) เขียนแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสม  
    

3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 
  บทเพลงน้ีนําเสนอสาระสําคัญเก่ียวกับความมีนํ้าใจของเพ่ือนที่มีตํอกัน การ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผํ ถ๎อยทีถ๎อยอาศัยซ่ึงกันและกัน  การแบํงปันส่ิงของ การให๎ความชํวยเหลือ  

ด้านทักษะกระบวนการ (  P; Process) 

1. การสรุปสาระสําคัญของเพลง  
2. การเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเพลง 
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ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 

 การแสดงความมีนํ้าใจตํอผ๎ูอ่ืนจะทําให๎เป็นที่รักของผ๎ูอ่ืน  
  

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 1 

  ชื่อกิจกรรม :   ชํวยกันอํานบทเพลง     
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญได๎ 

  ส่ือการเรียนรู้ : บทเพลง  “ตาอินกะตานา” 
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. ครูและนักเรียนสนทนากันในประเด็นตํอไปน้ี   
 - นักเรียนเคยแสดงความมีนํ้าใจกับเพ่ือนๆ ในเรื่องใดบ๎าง  
 - นักเรียนคิดวําการแสดงความมีนํ้าใจกับผ๎ูอ่ืนแล๎วทําให๎รู๎สึกอยํางไร  
ฯลฯ  
2. นักเรียนรับบทอํานจากครูคนละ 1 แผํน  แล๎วชํวยกันอํานออกเสียงพร๎อมกัน
ทั้งชั้นเรียน  
3. นักเรียนและครูรํวมกันพิจารณาบทอํานทีละ 1 บรรทัด พร๎อมกับดําเนิน
กิจกรรมดังตํอไปน้ี  
 ก. บรรทัดที่ 1 “ตาอินกะตานา หาปลาเอามากินกัน ” 
  - คําวํา “กะ” มาจากคําวําอะไร (คําวํา “กับ”) 
  - ตาอินกะตานา ถ๎าไมํเอาปลาไปกินจะนําไปทําอะไรได๎บ๎าง 
(ขาย ทําอาหาร ให๎เพ่ือนบ๎าน ฯลฯ) 
 ข. บรรทัดที่ 2 “ได๎ปลาทุกวัน  รักกันก็ปันกันไป ” 
  - คําวํา “ปัน” มาจากคําวําอะไร (คําวํา “แบํงปัน”) 
  - ถ๎าไมํใช๎คําวํา “ปัน” เราจะใช๎คําอะไรแทนได๎บ๎าง (เอ้ือเฟ้ือ ) 
 ค. บรรทัดที่ 3 “หาปลามานมนาน หาปลามาบานตะไท ” 
  - คําวํา “นมนาน”  แปลวําอะไร  (ยาวนาน) 
  - คําวํา “บานตะไท”  แปลวําอะไร (มากมาย จํานวนมาก ) 
  - ถ๎าไมํใช๎คําวํา “บานตะไท” เราจะใช๎คําอะไรแทนได๎บ๎าง 
 ง. บรรทัดที่ 4 “จนแม๎ใครใคร รู๎นํ้าใจไมตรีปรีดา ” 
  - คําวํา “นํ้าใจ”  แปลวําอะไร 
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  - คําวํา “ไมตรี”  แปลวําอะไร 
  - คําวํา “ปรีดา”  แปลวําอะไร 
  - คําวํา “นํ้าใจไมตรีปรีดา” แปลวําอะไร 
 จ. บรรทัดที่ 5 “แตํแล๎ววันหน่ึง เคราะห๑มาถึงขมึงทึงมา ” 
  - คําวํา “เคราะห๑” คืออะไร แปลวําอะไร เปรียบได๎กับอะไร  
  - คําวํา “ขมึงทึง” มีลักษณะอยํางไร  
 ฉ. บรรทัดที่ 6 “สองคนถึง  แยํงหัวปลาหางปลากัน
เกรียว” 
  - คําวํา “ครา” มาจากคําวําอะไร  
  - คําวํา “เกรียว”  แปลวําอะไร มีลักษณะอยํางไร   
  - คนสองคนจะแยํงอะไรระหวําง “หัวปลากับหางปลา” เพราะ
อะไร  หากคนสองแยํงหัวปลาและหางปลากันจะเกิดอะไรกัน หากเขาไมํแยํง
กันจะเป็นอยํางไร  
 ช.บรรทัดที่ 7 “ตาอินกะตานา  โศกาอาวรณ๑จริงเจียว ” 
  - คําวํา “โศกา” “อาวรณ๑” “จริงเจียว” มีจากคําวําอะไร แปลวํา
อะไร ใช๎คําอ่ืนแทนได๎ไหม     
  ซ. บรรทัดที่ 8 ตาอยูํมาเดี๋ยวเดียว คว๎าพุงเพรียวเพรียวไปกิน ” 
  - คําวํา “เพรียวเพรียว” แปลวําอะไร ใช๎คําอ่ืนแทนได๎ไหม   
  - ตาอยูํคือใคร ทําไมต๎องมาทําแบบน้ี  
  - ตาอยูํเป็นคนอยํางไร    
3. นักเรียนและครูรํวมกันบอกใจความสําคัญของบทอํานทีละ 1 บทจาก 4 บท  
4. ครูแบํงกลํุมนักเรียนออกเป็นกลํุมละ 3-4 คน ให๎นักเรียนเขียนแผนภาพโครง
เรื่องดังน้ี  
 ใคร 
:…………………………………………………………………….. 
 ทําอะไร : 
………………………………………………………………... 
 ที่ไหน : 
………………………………………………………………….. 
 อยํางไร : 
………………………………………………………………… 
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 ผลของเรื่อง : 
……………………………………………………………. 
 ข๎อคิดที่ได๎จากเรื่อง : 
…………………………………………………….. 
5. ครูและนักเรียนชํวยกันเลําเรื่องเพ่ือเป็นการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง  

  ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของบทเพลงได๎  
 

กิจกรรมที่ 2  

  ชื่อกิจกรรม :   คิดวิธีแบํงปลา      
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถฝึกกระบวนการคิดแก๎ปัญหาได๎อยํางหลากหลาย  

  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1 
  
 

วิธีด าเนินกิจกรรม  :  
1. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ๑

ตํอไปน้ี  
 - ครอบครัวหน่ึงมีคนอยูํ  5 คน คุณแมํไปตลาดซ้ือแตงโมมา 1 ลูกใหญํ 
ทําอยํางไรคนใน 
                  ครอบครัวจึงจะได๎กินแตงโมเทําๆ กัน   
2. ครูถามนักเรียนวํา “นักเรียนจะมีวิธีการแบํงปลาอยํางไรให๎มีความยุติธรรม 

และมีความแตกตํางกันมากที่สุด ”  
3. ครูแบํงกลํุมนักเรียนกลํุมละ 4- 5 คน ให๎ชํวยกันทําใบงานที่ 1  
4. ครูสํุมตัวแทนกลํุมออกมานําเสนอวิธีการแบํงปลา แล๎วให๎นักเรียนชํวยกัน

ประเมินผลงาน และรํวมกันแสดงความคิดเห็นตํอผลงานของกลํุมอ่ืนๆ  
5. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู๎  

  ผลที่ได้ : นักเรียนได๎ฝึกกระบวนการคิดเพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ๑ที่กําหนดให๎ได๎
อยํางเหมาะสม  

กิจกรรมที่ 3  

  ชื่อกิจกรรม :  เขียนแสดงความคิดเห็น  
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเพลงได๎เหมาะสม 

  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2  
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วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาในประเด็นตํอไปน้ี  
- ในบทอํานน้ีมีใครบ๎าง  
- แตํละคนมีนิสัยอยํางไร  
- นักเรียนคิดวําจะเอาแบบอยํางใคร  
- คนที่จะแบํงปัน เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผํแกํคนอ่ืนได๎มีลักษณะอยํางไร  
- ฯลฯ  

2. นักเรียนรับใบงานที่ 2 จากครู ครูให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นจาก
สถานการณ๑ตํอไปน้ี 

 - “ถ๎าฉันเป็นตาอยูํ ฉันจะปรับปรุงตัวเองใหมํอยํางไรบ๎าง ”  นักเรียนใช๎
เวลาทํา 20 นาที   
3. ครูสํุมให๎นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง นักเรียนและครูรํวมกันแสดง

ความคิดเห็น ประเมินผลงานของเพ่ือนๆ   
  ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเพลงได๎เหมาะสม  

 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1)  บทเพลง  “ตาอินกะตานา” 
(2)  ใบงานที่ 1  และ 2  

 
6. กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานการทําใบงานที่ 1 และ 2  การนําเสนอผลงาน /การตรวจ

ผลงาน  
แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎ สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
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7. บันทึกผลการสอน  

 แผนการจัดการเรียนรู้  
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้สอน  
 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้เรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน  

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.4 

เร่ือง แผนจากนิทาน 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  1/2553 
หน่วยการเรียนรู้ที่   1   เร่ือง พูดดีเป็นศรีแก่ตัว                                    เปน็การสอน คร้ัง
ที่ 1/8 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การอําน คิด และเขียนโดยใช๎นิทาน                  เวลา   1   ชั่วโมง  
ผู้สอน     นางสาวอิงอร   สอนดี                                       สอนวันที่    29   มีนาคม  2553 
 
1. สาระส าคัญ  

 1. การพูดดีหมายถึงการพูดสุภาพ   ไพเราะ  ส่ือความหมายตรงและมีกิริยาประกอบการพูดที่
เหมาะสม  
 2. การอํานที่ดีผ๎ูอํานต๎องเก็บสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นของเรื่องที่อํานได๎ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือนักเรียนอํานนิทาน เรื่อง “โคนันทิวิศาล” แล๎วนักเรียนสามารถ  
  (1) สรุปใจความสําคัญตอบคําถาม บอกข๎อคิด และแสดงความคิดเห็นได๎  

(2) เขียนคําขวัญ คําคมเก่ียวกับการพูดได๎เหมาะสม       
3. สาระการเรียนรู้  
    ด้านความรู้ (  K; Knowledge) 

 นิทานเรื่องโคนันทิวิศาลเป็นเรื่องที่แสดงให๎เห็นโทษของการพูดที่ไมํสุภาพ  และเม่ือผ๎ูพูด
เปล่ียนแปลงวิธีการพูดให๎สุภาพ  ไพเราะ  ผลของการพูดก็เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
ด้านทักษะกระบวนการ (  P; Process) 

 1.   การอํานและสรุปใจความสําคัญ 
2.   การเขียนคําขวัญ คําคมเก่ียวกับการพูดได๎เหมาะสม    

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 
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การพูดดีทําให๎ประสบผลสําเร็จและมีคนรักใครํชอบพอ  
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
    กิจกรรมที่ 1  

         ชือ่กจิกรรม :   ชํวยกันอํานนิทาน   
  
         จดุประสงค ์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญได๎  
 
         ส่ือการเรียนรู้ : นิทาน เรื่อง “โคนันทิวิศาล” 
 
         วธิดี าเนินกจิกรรม  :  
          ครูและนักเรียนทักทายกันและทํากิจกรรมเตรียมความพร๎อม  โดยพูดแสดงความคิดเห็น 
กับกรณีตัวอยําง  
 
การใช๎คําพูดทักทาย  2  แบบ  (สุภาพกับไมํสุภาพ)  หาข๎อสรุปรํวมกัน  แล๎วทํากิจกรรมตํอไปน้ี 

1.  นักเรียนแตํละคนรับบทอําน   ครูกําหนดให๎นักเรียนอํานยํอหน๎าที่ 1  (5 บรรทัด)  ในเวลา  1  
นาที  แล๎วสนทนา  
     ซักถามในหัวข๎อตํอไปน้ี  
 ในเรื่องน้ีมีใครบ๎าง  (โคนันทิวิศาล  เจ๎าของวัว   ทํานเศรษฐี)  
 มีเหตุอะไรเกิดขึ้น   (1.  เจ๎าของเอาวัวมาเล้ียง   2.  วัวแข็งแรงมาก   3.  เจ๎าของวัว
ไปท๎าพนันกับเศรษฐี)  
 ผลของเรื่องเป็นอยํางไร   (เศรษฐีรับคําท๎าพนัน) 
2.  นักเรียนแตํละคนอํานยํอหน๎าที่ 2  (5 บรรทัด)  ในเวลา  1  นาที  แล๎วสนทนาซักถามในหัวข๎อ
ตํอไปน้ี 
 เจ๎าของวัวทําอยํางไร   พูดอยํางไรกับวัว   วัวคิดอยํางไร   ผลเป็นอยํางไร 
 
3.  นักเรียนแตํละคนอํานยํอหน๎าที่ 3-4  (9+2 บรรทัด)  ในเวลา  2  นาที  แล๎วสนทนา ซักถามใน
หัวข๎อตํอไปน้ี 
 เม่ือวัวไมํลากเกวียนเจ๎าของต๎องเสียเงินเพราะแพ๎พนัน    เจ๎าของวัวเป็นอยํางไร   วัวคิด
และพูดอยํางไรเม่ือเห็น  
     เจ๎าของวัวเสียใจ   เจ๎าของวัวทําตามที่วัวเสนอหรือไมํ   และผลเป็นอยํางไร    
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4.  ครูแบํงกลํุมนักเรียนกลํุมละ  4-5 คน   สมาชิกกลํุมชํวยกันรวบรวมข๎อมูลและเลําเรื่องที่อําน
ด๎วยสํานวนภาษาของ 

     ตนเอง    เลือกเพ่ือนเป็นตัวแทนกลํุมเพ่ือนําเสนอผลงาน  
5.  แตํละกลํุมเลําเรื่องโคนันทิวิศาล     ครูและนักเรียนชํวยกันประเมินผลการเลําของแตํละกลํุม  
 
6.  ครูและนักเรียนชํวยกันสรุปเรื่อง   โดยครูตั้งคําถามตามลําดับโครงสร๎างของเรื่อง (แผนภาพ

โครงเรื่อง) 
 ใคร :…………………………………………………………. 
 ที่ไหน : …………………………………………………………. 
 เม่ือไร : …………………………………………………………. 
 เหตุการณ๑สําคัญ   : …………………………………………………………. 
 ผลของเรื่อง    : …………………………………………………………. 
 ข๎อคิดที่ได๎  : ………………………………………………………….     

       ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของนิทานได๎  
กิจกรรมที่ 2 

  ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด   
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถคิดโดยใช๎ลักษณะการคิดที่หลากหลาย 

  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 1  
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. ครูแจกใบงานที่ 1 ให๎นักเรียนทําเป็นกลํุม  กลํุมละ 3-4  คน   ในเวลา 5-7  
นาที 

2. ตัวแทนกลํุมนําเสนอผลงาน   ครูเขียนคําตอบบนกระดาน  
3. เม่ือครบทุกกลํุม  ครูและนักเรียนชํวยกันพิจารณาคําตอบและจัดหมวดหมํู 

(ลักษณะของการพูดดีและไมํดี)     แล๎วให๎นักเรียนชํวยกันเลือกวิธีการพูดที่
เหมาะสม 

4. ครุตั้งคําถาม  “นักเรียนจะมีวิธีการพูดที่ดีกับโคนันทิวิศาล  ให๎แตกตํางกับที่
เจ๎าของวัวพูดอยํางไร”   แล๎วเลือกนักเรียนให๎ตอบ 4-5  คน   ครูและ
นักเรียนชํวยกันวิจารณ๑และแสดงความคิดเห็นตํอคําตอบของนักเรียน  

  ผลที่ได้ : นักเรียนได๎ฝึกคิดและพูดในสถานการณ๑ที่กําหนดให๎  
 กิจกรรมที่ 3  
  ชื่อกิจกรรม :  สานถ๎อยร๎อยความ  
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จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถเขียนคําขวัญ คําคมเก่ียวกับการพูดได๎เหมาะสม   
  

  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2 
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. ครูนําตัวอยํางบทกลอน คําขวัญ คําคมที่เป็นคติเตือนใจที่เก่ียวข๎องกับการ
พูดมาให๎นักเรียนรํวมกันอําน และสนทนาความหมาย ดังน้ี  

ก.      จะพูดจาปราศรัยกับใครน้ัน  อยําตะคั้นตะคอกให๎เคืองหู  
         ไมํควรพูดอ้ืออึงขึน้มึงกู                   คนจะหลํูลํวงลามไมํขามใจ  
 ข.      ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  มีคนรักรสถ๎อยอรํอยจิต   
 ค.      พูดดีเป็นศรีแกํตัว   พูดชั่วอัปราชัย  
 ง.       ล้ินเพียงสองน้ิว    ขงเบ๎งยกเมือมาให๎เลําปี่ได๎  
จ.       การพูดจาไพเราะอํอนหวานเป็นสันดานของผ๎ูดี  
 ฯลฯ  

2.     ครูให๎นักเรียนแตํละคนคิดคําขวัญ คําคมและนําเสนอปากเปลําด๎วยตนเอง   
3.     ครูและนักเรียนชํวยกันแสดงความคิดเห็นตํอผลงานของนักเรียน 
4.     นักเรียนทําใบงานที่  2 

ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถเขียนคําขวัญ คําคมเก่ียวกับการพูดได๎เหมาะสม    
 
 

5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 (1) นิทาน เรื่อง “โคนันทิวิศาล”                        (2)  ใบงานที่ 1 และ  2  
  
6. กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานการทําใบงานที่2  
ของนักเรียน (งานเดี่ยว) 

การนําเสนอผลงาน /การตรวจ
ผลงาน  

แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎ สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
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7. บันทึกผลการสอน  

 แผนการจัดการเรียนรู้  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
             ผู้สอน  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
          
 
              ผู้เรียน      
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
          
ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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รหัส UTQ-201: สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 
 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.5 

เร่ือง หน่วยการเรียนรู้ 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

การวิเคราะห์บทเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9      เร่ือง คนดีมีสัจจะ  (บทท่ี 7  จากหนังสือเรียน  ภาษาพาที) 
การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย คุณค่าของบทเรียน หมายเหตุ 

-อํานในใจเพ่ือจับใจความสําคัญ  
-อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิต  
- อํานคําราชาศัพท๑  
-อํานคําสุภาพ 

- อํานประโยคที่ประกอบด๎วยคําสุภาพ  
-อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน   
- ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่

อ่าน  
- ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  
อ่านหนังสือตามความสนใจ  

-อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่ง 
- มีมารยาทในการอ่าน  

- แตํงนิทานตามจินตนาการ  

- รวบรวมความร๎ูเร่ืองคําราชา
ศัพท๑และคําสุภาพ  
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  
- เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงได้อย่างชัดเจน  
- เขียนบันทึกประจ าวัน เขียน
จดหมายลาครู  
- มีมารยาทในการเขียน  
 

- เลํานิทานเร่ืองอื่นๆ ที่เคยฟังใน
ชีวิตประจํา  
- อํานนิทานที่แตํงให๎เพ่ือนฟัง  

- ฟังค าแนะน า ค าสั่งที่ซับซ้อนและ
ปฏิบัติตาม 

- บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและ
ดู  
- พูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
- พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์  

- มีมารยาทในการฟัง การดูและการ
พูด  
 

-คําราชาศัพท๑และการใช๎คําราชาศัพท๑  
-ความหมายของคําศัพท๑  
- คําสุภาพ  
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของ
ค า  

- ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  
- ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า  
- แต่งประโยคง่ายๆ  
- แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  
- เลือกใช้ค าภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- วิเคราะห๑ตัวละครจากนิทาน  
- ข๎อคิดจากนิทาน  
- การแสดงบทบาทสมมุติจาก
นิทาน  
- รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน และเพลง
กล่อมเด็กเพ่ือปลูกฝังความช่ืนชม

วัฒนธรรม  
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน  
- ท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ   
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คนดีมีสัจจะ 

การอ่าน 

การเขียน 

การฟัง 

การดู 

การพูด  

หลักการใช้ภาษาไทย  

วรรณคดีและวรรณกรรม 

K = บทเรียนที่ 7 บทดอกสร้อยสุภาษิต ค าศัพท์ยาก ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = อ่านสรุปความ จับใจความ  อ่านท านองเสนาะบทดอกสร้อยสุภาษิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = คนดีมีสัจจะ คุณลักษณะของคนดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = เขียนเรื่องจากภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = การจัดระบบความคิด การใช้ค าและส านวนในการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = ภาคภูมิใจในงานเขียนของตนเอง  มีมารยาทในการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = ฟังนิทานคติธรรมเกี่ยวกับ คนดีมีสัจจะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = ฟัง วิเคราะห์ จับใจความส าคัญ  ได้ข้อคิด 
น าไปใช้ในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = การมีสัจจะเป็นคุณลักษณะของคนดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = คนดีในชุมชนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K =อ่านนิทาน /พูดแสดงความคิดเห็น/ความรู้สึก   

 

 

 

 

 

 

 

P = การใช้น้ าเสียง อารมณ์ ความรู้สึก ภาษาในการสื่อสาร   
การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบความคิด ก่อนน าเสนอ  

 

 

 
A = เป็นการสร้างพ้ืนฐานไปสู่การเป็นนักอ่านที่ดี  

 

K = บทดอกสร้อยสุภาษิต ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ ความหมายของค าศัพท์ยาก  

 

 

 

 

 

P =  เรียนรู้การใช้ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  

 

 

 

A = ข้อคิดที่ได้จากบทดอกสร้อยสุภาษิต ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  การเลือกใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้ถูกต้อง  

 

K = บทเรียนที่ 7 บทดอกสร้อยสุภาษิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = สรุปเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความคิดเห็นต่อตัวละคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = ข้อคิด คติธรรมที่ได้น าไปสู่การเป็น
คนดีในสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P =  การคัดเลือกคุณสมบัติ ก่อนน าเสนอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = ได้แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ระดับหน่วย  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9   เร่ือง คนดีมีสัจจะ   (บทที่ 7  จากหนังสือเรียน  ภาษาพาที)  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  

1. อํานในใจ เพ่ือสรุปความและจับใจความสําคัญของเรื่อง 
ได๎ถูกต๎อง  

- บทเรียนที่ 7 เรื่องคนดีมีสัจจะ 
นิทานชาดกเรื่อง ผ๎ูมีสัจจะ   
 

2. อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิตเป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎อง
ไพเราะ  พร๎อมทั้งบอกข๎อคิด พูดแสดงความคิดเห็น/แสดง
ความรู๎สึกตํอเรื่องที่แตํงขึ้นอยํางมีเหตุผล  

- บทดอกสร๎อยสุภาษิต เรื่อง คนดี
ความดี  

3.เขียนเรื่องจากภาพได๎ถูกต๎องเหมาะสม   - การเขียนเรื่องจากภาพ  การรวบรวม
และจัดกระทํากับข๎อมูล จัดระบบ
ความคิดกํอนนําเสนอ  การใช๎ถ๎อยคํา
สํานวน  

4. ฟัง วิเคราะห๑ นิทานคติธรรมที่เก่ียวกับคนดีมีสัจจะ  
พร๎อมทั้งบอกข๎อคิดและนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎  

- นิทานคติธรรมที่เก่ียวกับคนดีมี
สัจจะ 

5. ดูและคัดเลือก บอกคุณสมบัติ  คนดีในชุมชนที่คัดเลือก 
สามารถนําไปเป็นแบบอยํางในการดําเนินชีวิตได๎   

- คุณสมบัติ/คุณลักษณะของคนดีมี
สัจจะ  
- การคัดเลือกคนดีในชุมชนเพ่ือเป็น
แบบอยํางในการดําเนินชีวิต  

6. บอกหลักการใช๎คําราชาศัพท๑เบื้องต๎น การใช๎คําสุภาพ 
และบอกความหมายของคําศัพท๑ยากได๎ถูกต๎อง  

- คําราชาศัพท๑และหลักการใช๎
เบื้องต๎น  
- คําสุภาพ 
- คําศัพท๑ยากในบทเรียน  
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กิจกรรมและงานชิ้นส าคัญ/การวัดและประเมินผล  

 

กิจกรรมและงานชิ้นส าคัญ  การวัดและประเมินผล  

1. การเขียนเรื่องจากภาพ - เกณฑ๑การตรวจผลงานด๎วย Scoring Rubric   
2. การสะท๎อนตนเอง สัญญาใจ ใฝ่ความดี  - เกณฑ๑การประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
3.การสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน  - เกณฑ๑การตรวจผลงานด๎วย Scoring Rubric   

 
การวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานของชิ้นงานส าคัญ  
1. การเขียนเร่ืองจากภาพ  :   ทักษะการดู  การสังเกตข๎อมูลจากภาพ   การรวบรวมและจัดหมวดหมํูข๎อมูล   
การเรียบเรียงความคิดสํูการเขียน   ความสามารถในการใช๎ภาษาเขียนส่ือสาร  
2. การสะท้อนตนเอง สัญญาใจ ใฝ่ความดี  :  ทักษะการคิดวิเคราะห๑   การประเมินตนเอง  การวางแผน  
การคิดเชื่อมโยงข๎อมูลและเจตคติ-คํานิยม  คุณธรรมจริยธรรมที่มีอยูํในตัวตนของนักเรียนแตํละคน 
3.การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนดีในชุมชน  :  ทักษะการตั้งคําถาม   การพูดคุย  การถาม-การตอบ   การตั้ง
ประเด็น   การฟังเพ่ือความเข๎าใจ   การจดบันทึก   และการเรียบเรียงข๎อมูลสํูการเขียนรายงาน  
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 
(1) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต  ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย บทเรียนที่ 7 เรื่อง คนดีมีสัจจะ  

(2) เพลงและเกม 
(3) ใบความรู๎และใบงาน  
(4) รูปภาพตํางๆ  
(5) เอกสารความรู๎และกรณีศึกษา  

(6) นิทาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วย  
 

แผน

ที่ 
ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมส าคัญ หมายเหตุ 

1 การอํานเพ่ือสรุปใจความ
สําคัญของเรื่อง  

อํานและฟังบทเรียนที่ 7 แล๎ว
สรุปสาระสําคัญแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห๑วิจารณ๑
จุดเดํน-จุดด๎อยของตัวละคร 
บอกข๎อคิดและการนําไปใช๎   

1.การอํานเพ่ือสรุป
สาระสําคัญของเรื่อง 

2. การคิดวิเคราะห๑เรื่องที่
อําน 

 

2 การคิดวิเคราะห๑  วิเคราะห๑จุดเดํน - จุดด๎อย
ของตนเอง ให๎สัญญากับ
ตนเองในเรื่องของการทํา
ความดีได๎ 

วิเคราะห๑ตนเอง ให๎สัญญา
ใจ ใฝ่ทําความดี  

 

3 การเขียนเรื่องจากภาพ  เขียนเรื่องจากภาพได๎  กําหนดชื่อเรื่อง วางโครง
เรื่อง กําหนดตัวละคร  มี
แนวคิด/คติเตือนใจ  

 

4 การอํานทํานองเสนาะ  อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิต
เป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎อง
ไพเราะ  

ฟัง/ฝึกการอํานทํานอง
เสนาะ ประกวดอําน
ทํานองเสนาะเป็นรายกลํุม  

 

5 การคิดวิเคราะห๑             
“คนดีในชุมชน” 

คัดเลือกคนดีในชุมชน เขียน
รายงานการสัมภาษณ๑ได๎
ถูกต๎องเหมาะสม  

ค๎นหาคุณลักษณะของคน
ดี นําเสนอชั้นเรียน 
ชํวยกันคัดเลือกคนดี เชิญ
คนดีที่ได๎รับการคัดเลือก
มาเป็นวิทยากร  

 

6 การใช๎คําราชาศัพท๑
เบื้องต๎น  

บอกหลักการใช๎คําราชา
ศัพท๑และคําสุภาพได๎ พร๎อม
ทั้งบอกความหมายของ
คําศัพท๑ยากได๎ถูกต๎อง  

หลักการใช๎คําราชาศัพท๑
และคําสุภาพได๎ พร๎อมทั้ง
บอกความหมายของ
คําศัพท๑ 
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แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ................. 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9   เร่ือง  คนดีมีสัจจะ      คร้ังที่  1/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การอํานเพ่ือสรุปใจความสําคัญ                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน............................................................................................................................................     สอน
วันที่.................................................................................................................. 
 

1. สาระส าคัญ  
    1.1  คนดีมีสัจจะ คือ คนที่มีความตรง ความแท๎ ความแนํนอน รักษาคําพูดและการกระทําของตนเอง  
    1.2  การอํานเรื่อง  ผ๎ูอํานต๎องเก็บสาระสําคัญของเรื่องมาเรียบเรียง  เป็นการสรุปใจความสําคัญของเรื่อง 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือนักเรียนอํานบทเรียน เรื่อง “คนดีมีสัจจะ” แล๎วนักเรียนสามารถ  
  (1) สรุปใจความสําคัญของเรื่องได๎  

 (2) บอกข๎อคิดและนําข๎อคิดไปเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตได๎     
3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 

  1.  คนดีมีสัจจะ คือ คนที่มีความตรง ความแท๎ ความแนํนอน รักษาคําพูดและการกระทํา
ของตนเอง  
  2.  การอํานเพ่ือสรุปความและจับใจความสําคัญ ผ๎ูเรียนจะต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี  
1) อํานในใจที่ถูกต๎องตามหลักการอําน โดยใช๎รูปแบบการสอนอํานแบบจิ๊กซอว๑ 2) จับใจความสําคัญและ
สรุปความจากเรื่องที่อําน พร๎อมนําเสนอให๎สมาชิกฟัง  3)  บอกข๎อคิดและนําไปใช๎ในการดําเนินชีวิตได๎  

ด้านทักษะกระบวนการ (  P; Process) 

  1.  การอํานเพ่ือสรุปใจความสําคัญ  
2.  การค๎นหาข๎อคิดและนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได๎  

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 
 ชื่นชมและยกยํองคนที่มีสัจจะ    พร๎อมทั้งเตือนตนให๎เป็นคนมีสัจจะ 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1  สนทนากํอนการอําน      
จุดประสงค์ : เพ่ือนํานักเรียนเข๎าสํูการอํานเรื่อง คนดีมีสัจจะ  

 ส่ือการเรียนรู้ : ภาพการทําความดี และทําความชั่วที่พบในชีวิตประจําวัน  
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วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาในประเด็นตํอไปน้ี  
 - นักเรียนคิดวําคนดี/คนชั่วในความคิดของนักเรียนมีลักษณะอยํางไร?  
 - คนดี/คนชั่วต๎องปฏิบัติตนอยํางไรบ๎าง?  
 - นักเรียนคิดวําตนเองเป็นคนอยํางไร? เพราะอะไร?  
 - เม่ือทําความดี/ความชั่ว จะได๎รับผลอยํางไรบ๎าง  
2. นักเรียนและครูดูภาพการทําความดี/การทําความชั่ว แล๎วรํวมกันอภิปรายในส่ิงที่เห็น

ในภาพ  
    ในประเด็นตํอไปน้ี  
 - ภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอะไร ?  
 - เห็นภาพน้ีแล๎วคิดอยํางไร?  
 - เป็นภาพการทําความดีหรือการทําความชั่ว?   
3. นักเรียนและครูรํวมกันสรุปผลการอภิปราย เปรียบเทียบคนดีและคนชั่ว จาก

พฤติกรรม/การกระทํา  
 

  ผลที่ได้ : นักเรียนรู๎จักลักษณะของคนดีและคนชั่ว และมีข๎อมูลนําไปสํูการอํานเรื่อง
ตํอไป  

 
กิจกรรมที่ 2  อํานสรุปความ    
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญและสรุปความได๎ถูกต๎องเหมาะสม 

 ส่ือการเรียนรู้ : บทเรียนที่ 7 เรื่อง คนดีมีสัจจะ  
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. ครูแบํงนักเรียนออกเป็นกลํุมละ 4- 5 คน แล๎วให๎นักเรียนแตํละกลํุมแบํงบทเรียนที่ 7 
เรื่อง คนดีมีสัจจะ  

   ให๎ได๎เทําๆ กัน จากน้ันแตํละคนอํานบทเรียนที่ได๎รับผิดชอบ ใช๎เวลา 5 นาที  
  2. นักเรียนแตํละคนค๎นหาใจความสําคัญและสรุปความในสํวนที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือ
เตรียมไปนําเสนอ  
                                   ใหเ๎พ่ือนในกลํุมเขา๎ใจสํวนทีต่นเองอําน  
  3. นักเรียนเข๎ากลํุมเหมือนเดิม แล๎วให๎แตํละคนนําเสนอใจความสําคัญและสรุปความใน
สํวนที่ตนเอง  
                                    รับผิดชอบใหส๎มาชกิในกลํุมเขา๎ใจ โดยใชว๎ธิกีารเลําเร่ืองตามความเขา๎ใจ  
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                                    4 .กลํุมนักเรียนประมาณ 2- 3 กลํุมออกมานําเสนอเรื่องสรุปหน๎าชั้นเรียน เพ่ือเป็น
การสรุป        

                        
 ผลที่ได้ : นักเรียนรู๎จักการสรุปความและใจความสําคัญของเรื่องที่อําน พร๎อมทั้งเข๎าใจเรื่องที่อําน    

 
กิจกรรมที่ 3  ตรวจสอบความเข๎าใจ   
จุดประสงค์ : เพ่ือตรวจสอบความเข๎าใจของนักเรียนหลังการอําน  

 ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 9.1  
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

  1.  ครูให๎นักเรียนทําใบงานที่ 9.1 ซ่ึงประกอบไปด๎วย ใจความสําคัญและสรุปความจาก
เรื่องที่อําน   
                                     บอกขอ๎คดิและการนําไปประยุกต๑ใชใ๎นชวีติประจาํวนัดว๎ย  ใช๎เวลาในการทํา 25 
นาที  
  2.  ครูสํุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานตนเอง และรํวมกันวิพากษ๑วิจารณ๑ผลงาน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎  
  3. นักเรียนและครูรํวมกันสรุปบทเรียนจากที่เรียนมาทั้งหมดในประเด็นตํอไปน้ี  
   - ใจความสําคัญหรือสรุปความของเรื่องน้ีเป็นอยํางไร?  
   - ตัวละครใดที่ควรเอาเป็นแบบอยําง? เพราะอะไร?  
   - เราไมํควรทําตามตัวละครใด ? เพราะอะไร?  
   - นักเรียนชอบตัวละครใดมากที่สุด ? เพราะอะไร?  
   - นิทานเรื่องน้ีให๎อะไรกับนักเรียนบ๎าง ? เราจะนําไปใช๎ในชีวิตได๎อยํางไร?  
 
 ผลที่ได้ : นักเรียนบอกใจความสําคัญของเรื่องที่ พร๎อมทั้งบอกข๎อคิดของเรื่องและนําไปใช๎ในการ
ดําเนินชีวิตได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 (1) ภาพการทําความดี และทําความชั่วที่พบในชีวิตประจําวัน 
 (2) บทเรียนที่ 9 เรื่อง คนดีมีสัจจะ  
 (3) ใบงานที่ 9.1  
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6. กระบวนการวัดและประเมินผล  

 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานการทําใบงานที่ 7.1  
ของนักเรียน (งานเดี่ยว) 

การนําเสนอผลงาน /การตรวจ
ผลงาน  

แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎ สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
 

7. บันทึกผลการสอน  
 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้สอน  

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เรียน  
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ...... 
หน่วยการเรียนรู้ที่   9  เร่ือง  คนดีมีสัจจะ      คร้ังที่ 2/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การคิดวิเคราะห๑                                           เวลา 1 ชั่วโมง  
ผู้สอน.............................................................................................................................................  สอนวันที่ .......................................................................................................................................... 
 

1. สาระส าคัญ  
 1.   การคิดวิเคราะห๑ คือการจําแนกข๎อมูลออกเป็นสํวนยํอยๆ    

2.  สะท๎อนวิเคราะห๑ตนเอง คือ การจําแนกการกระทําของตนวํามีจุดเดํน – จุดด๎อย  ข๎อควรแก๎ไข  
การ3.  การให๎คําม่ันสัญญาใจในการตั้งม่ันทําความดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือกําหนดหัวข๎อเรื่องให๎นักเรียนนักเรียนสามารถ  
  (1) บอกจุดเดํน- จุดด๎อยของตนเองได๎เหมาะสม  

(2)  วางแผน ตั้งคําม่ันสัญญา กับตนเองในการทําความดีได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม  
  
3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 
ในแตํละวันเราทํากิจกรรมตํางๆมากมาย   บางครั้งเราทําดี  บางครั้งทําไมํดี    การจําแนด 

ข๎อดี-ข๎อด๎อยของตนเองได๎จะชํวยให๎เราเรียนรู๎และสามารถพัฒนาตนไปในทางที่ดีขึ้นได๎  
  ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 
   การคิดวิเคราะห๑    การฝึกจําแนกข๎อมูลและการให๎เหตุผล  

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude)  

 การวิเคราะห๑ตนเองตนเอง ทําให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักตนเองมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเข๎าใจตนเอง และ
พัฒนา 

ตนเองให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1    ชื่อกิจกรรม :  เรียนรู๎กรณีศึกษา     
จุดประสงค์ :  เพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียนรู๎จักการวิเคราะห๑การทําความดีจากกรณีศึกษา   

 ส่ือการเรียนรู้ :   ใบความรู๎ที่ 9.2.1 บทความ กรณีศึกษา เรื่อง  “ตามรอย...แท็กซ่ีคนดี”   
ใบงานที่ 9.2.1  เรื่อง  เรียนรู๎กรณีศึกษา  
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วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1.  ครูแบํงนักเรียนออกเป็นกลํุมละ 4 – 5 คน ให๎นักเรียนชํวยกันอํานเรื่อง  “ตามรอย...แท็กซ่ีคน
ดี”   

2. นักเรียนชํวยกันทําใบงานที่ 9.2.1  เพ่ือหาข๎อมูล การทําความดีของคนขับแท็กซ่ี  
3. นักเรียนสํงตัวแทนกลํุมนําเสนองานหน๎าชั้น  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู๎และสรุปบทเรียนใน

ประเด็นตํอไปน้ี  
- จากบทความที่อําน   นักเรียนมีความคิดเห็น/รู๎สึกอยํางไรบ๎าง ? เพราะอะไร?  
- จากบทความน้ีให๎ประโยชน๑อะไรแกํนักเรียนบ๎าง?  
-  ถ๎านักเรียนเป็นคนขับแท็กซ่ีคนน้ี  นักเรียนคิดอยํางไรกับตนเอง  

 ผลที่ได้  : นักเรียนฝึกคิดเชิงวิเคราะห๑จากกรณีศึกษา  
กิจกรรมที่ 2   ชื่อกิจกรรม :  รู๎จักตนแอง   
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักวิเคราะห๑จุดเดํน - จุดด๎อยในตนเอง 
ส่ือการเรียนรู้ :  ใบงานที่ 7.2.2 เรื่อง รู๎จักตนแอง   
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. นักเรียนฟังเรื่อง  ชีวิตแตํละวันของนายเอกเขนก   ตั้งแตํตื่นนอนจนกระทั่งเข๎านอน แล๎วสนทนาเชิง
วิพากษ๑ 
   และสรุปประเด็นสําคัญรํวมกัน  
2. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาในประเด็นตํอไปน้ี  

- ในวันหยุดนักเรียนทําอะไรบ๎าง?  
- กิจกรรมใดที่คิดวําเป็นประโยชน๑? และเป็นประโยชน๑อยํางไร? เกิดขึ้นกับใครบ๎าง?  
- นักเรียนคิดวําในแตํละวันตนเองได๎ทําความดีอะไรบ๎าง? และทําอะไรที่ไมํเป็นประโยชน๑    

  - ฯลฯ  
3. แบํงกลํุมนักเรียนเป็นกลํุมๆ ละ 4-5 คน    แตํละกลํุมรับหัวข๎อการสนทนากลํุม  โดยให๎ปฏิบัติดังน้ี  
 3.1 นักเรียนในกลํุมเลือกหัวหน๎ากลํุม เพ่ือทําหน๎าที่ควบคุมเวลาในการสนทนาพูดคุย   เลือกเลขา
กลํุมเพ่ือทําหน๎าที่จดบันทึกข๎อมูลของสมาชิกทุกคนในการพูดคุยลงในใบงานที่ 9.2.2  

3.2 ให๎นักเรียนแตํละคนเลําถึงส่ิงที่เคยทําดี/ไมํดี ให๎ครบทุกคน  
4. ตัวแทนกลํุมนําเสนอผลงานกลํุม   นักเรียนและครูรํวมกันติ-ชมและให๎ข๎อเสนอแนะ 
5. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาสรุปในหัวข๎อตํอไปน้ี  
 - ส่ิงที่ทําแล๎วดีตํอตนเอง  ตํอผ๎ูอ่ืน  ตํอโลกใบน้ี  ได๎แกํอะไรบ๎าง  
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 - ส่ิงที่ทําแล๎วไมํดีตํอตนเอง  ตํอผ๎ูอ่ืน  ตํอโลกใบน้ี  ได๎แกํอะไรบ๎าง  
 - เราควรทําดีเพ่ืออะไร   ฯลฯ 
 ผลที่ได้ : นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห๑พฤติกรรมดี/ไมํดีของตนเอง  

 
กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม :  สัญญาใจ    
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนให๎สัญญา ในการทําความดีกับตนเอง  

 ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 9.2.3 เรื่อง สัญญาใจ 
วิธีด าเนินกิจกรรม  :  

1. ทําใบงานที่ 9.2.3   ให๎นักเรียนแตํละคนกําหนดคําม่ันสัญญา กับตนเองในการทําความดี  
2. นักเรียนทําใบงานแล๎วตกแตํงให๎สวยงามตามใจชอบ   
3. นักเรียนแตํละนําเสนอผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนรํวมชื่นชมคําสัญญา  
4. นักเรียนและครูรํวมกันสนทนาเพ่ือสรุปบทเรียนในประเด็นตํอไปน้ี  

- นักเรียนได๎เรียนรู๎อะไรบ๎าง?  
- นักเรียนคิดวําความดีที่นักเรียนอยากทําจะสําเร็จหรือไมํ ? เพราะอะไร?  
- นักเรียนจะนําข๎อคิดที่ได๎จากการทําบทเรียนน้ีไปใช๎ได๎อยํางไรบ๎าง?  

- ฯลฯ  
5. ติดผลงานนักเรียนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน  

ผลที่ได้ : นักเรียนได๎กําหนดคําม่ันสัญญา กับตนเองในการทําความดีได๎  
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1) ใบความรู๎ที่ 9.2.1 บทความ กรณีศึกษา เรื่อง  “ตามรอย...แท็กซ่ีคนดี”   
(2) ใบงานที่ 9.2.1 / 9.2.2 และ 9.2.3   

6. กระบวนการวัดและประเมินผล  

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานใบงานที่ 9.2.1,9.2.2,9.2.3   การตรวจผลงาน  เกณฑ๑การตรวจผลงาน 
การสรุปผลการเรียนรู๎ สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  

7. บันทึกผลการสอน   

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ผู้สอน  ผู้เรียน  ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน  
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แผนการจัดการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ...... 
หน่วยการเรียนรู้ที่     เร่ือง  คนดีมีสัจจะ       คร้ังที่ 3/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การเขียนเรื่องจากภาพ     เวลา 1 คาบ (1 ชั่วโมง)  
ผู้สอน
...................................................................................................................................................................     

สอนวันที่
............................................................................................................................................. ................ 
โรงเรียนที่สอน
.............................................................................................................. ...................................... 
 
1. สาระส าคัญ  

 การเขียนเรื่องจากภาพ เป็นการเขียนเลําเรื่องราวจากรายละเอียดของภาพ นําไปคิดเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ๑เดิม หรือจากจินตนาการ จากน้ันนําข๎อมูลมาจัดหมวดหมํู และเลือกใช๎ถ๎อยคํามาเขียนเป็น
เรื่องราวให๎สอดคล๎องกับภาพ  
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือนักเรียนดูภาพผลไม๎ที่กําหนดให๎  แล๎วนักเรียนสามารถ เขียนเลําเรื่องจากภาพได๎ ตามเกณฑ๑
ตํอไปน้ี  
  ( 1) มีเน้ือเรื่องสอดคล๎องและครอบคลุมรายละเอียดของภาพที่ดู  
  (2) จัดระบบข๎อมูล ลําดับความคิดได๎ตํอเน่ือง  
   
3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 

 การเขียนเรื่องจากภาพ ผ๎ูเรียนต๎องใช๎ทักษะการดู ในการสังเกตรายละเอียดของภาพและ
นําไปเชื่อมโยงกับประสบการณ๑เดิมที่เคยเก่ียวข๎องกับส่ิงที่อยูํในภาพ เพ่ือให๎เกิดข๎อมูลที่จะนําไปใช๎ในการ
เขียน แล๎วนําข๎อมูลมาจัดเป็นหมวดหมํูเพ่ือนําไปสํูการเขียนที่มีการลําดับความคิดที่ตํอเน่ือง และเป็น
ระบบ  
 ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 
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 การฝึกทักษะกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพ ผ๎ูเรียนต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 1) ดู
ภาพเพ่ือให๎ผ๎ูเรียนสังเกตรายละเอียดของภาพ 2) คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ๑เดิม หรือจากจินตนาการ
ของผ๎ูเรียน  
3) นําข๎อมูลที่ได๎มาจัดเป็นหมวดหมํู  4) เลือกใช๎ถ๎อยคําแล๎วนําไปสํูการเขียนให๎ถูกต๎อง ตรงตาม
ความหมาย ไพเราะ สละสลวย จะชํวยให๎ผ๎ูเรียนสามารถเขียนเรื่องได๎ดีขึ้น  

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude)  

  การเขียนเรื่องจากภาพ ทําให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกการสังเกต การคิด และการเขียนอยํางอิสระ
ตามจินตนาการ  
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1  

  ชื่อกิจกรรม : ปริศนาพาสนุก  
  จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนเห็นภาพที่จะนําไปเขียนเรื่อง  
  ส่ือการเรียนรู้ : ปริศนาคําทาย และภาพเฉลย คือ ภาพผลไม๎ตํางๆ   

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
1. แบํงนักเรียนเป็นกลํุมโดยครูเป็นผ๎ูแจกกระดาษที่มีภาพผลไม๎อยูํข๎างใน แล๎ว

ให๎ 
นักเรียนเปิดดู จากน้ันนักเรียนเข๎ากลํุมตามภาพที่ตนเองได๎รับ พร๎อมกับรับภาพผลไม๎ประจํากลํุมจากครู  

2. ครูอํานปริศนาคําทายให๎นักเรียนฟัง จากน้ันให๎นักเรียนแตํละกลํุมชํวยกันทาย  
คําตอบโดยการยกภาพประจํากลํุมขึ้นกํอนตอบ ถ๎าตอบถูกจะได๎รับรางวัลจากครู ทําเชํนน้ีจนกวําจะหมด
ปริศนาคําทาย  จากน้ันให๎นักเรียนดูภาพและพูดชื่อผลไม๎แตํละชนิดพร๎อมกัน ให๎ครบทุกภาพ  

3. เม่ือนักเรียนทายปริศนาแตํละภาพเรียบร๎อยแล๎ว ครูนําภาพเฉลยน้ันไปติดที่  
กระดานจนครบทุกภาพ เพ่ือให๎ได๎ภาพผลไม๎ทุกชนิดที่วางอยูํบนจาน (ครูเตรียมภาพจานที่มีขนาดใหญํติด
ไว๎ที่กระดาน) 

ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถสังเกตรายละเอียดของภาพเพ่ือจะนําไปสํูการเขียนได๎   
 

กิจกรรมที่ 2 
  ชื่อกิจกรรม : ปลุกความคิด  สะกิดจินตนาการ  
  จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนดูภาพ สังเกตรายละเอียดของภาพ และรวบรวมจัด
หมวดหมํูข๎อมูล 
  ส่ือการเรียนรู้ : ภาพผลไม๎ (ติดอยูํบนกระดาน)    

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
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 1. นักเรียนดูภาพผลไม๎ ครูตั้งคําถามเพ่ือชํวยให๎นักเรียนสังเกตรายละเอียดของ
ภาพ 

 เชํนในภาพน้ีมีผลไม๎อะไรบ๎าง นักเรียนเคยกินผลไม๎ไหม รสชาติของผลไม๎แตํละชนิดเป็นอยํางไร  ผลไม๎
มีสีอะไร เป็นต๎น  

 2. นักเรียนตอบคําถาม จากคําถาม  5 W 1 H  ดังน้ี  
  - ในภาพน้ีมีผลไม๎อะไรบ๎าง  
  - ผลไม๎จานน้ีควรจะอยูํที่ไหนของบ๎าน  
  - เราจะกินผลไม๎เม่ือใด  
  - ทําไมเราต๎องกินผลไม๎  
  - เราซ้ือผลไม๎มาจากใคร  
  - ผลไม๎แตํละชนิดมีรสชาติอยํางไร  ฯลฯ  
ครูควรพัฒนาคําถามให๎สูงขึ้น เชํน คําถามตามกระบวนการเรียนรู๎ของ Bloom และ

ทฤษฎี 
หมวก 6  สี ของเดอร๑โบโนก็ได๎   
   3. ครูแจกกระดาษให๎นักเรียนแตํละกลํุมชํวยกันเขียนคําตอบ โดยที่ครูก็เขียน
คําตอบของนักเรียนลงบนกระดานด๎วย  
   4. จากคําตอบของนักเรียน ครูให๎นักเรียนลองสังเกตและชํวยกันจัดกลํุมคําที่
เก่ียวข๎อง คําประเภทเดียวกันนํามาจัดเป็นกลํุมเดียวกัน พร๎อมกับตั้งชื่อกลํุม เชํน ลักษณะของผลไม๎ 
รสชาติของผลไม๎  สีของผลไม๎  หรือตามความคิดเห็นของนักเรียน  เป็นต๎น  

ผลที่ได้ : นักเรียนมีข๎อมูลนําไปสํูการเขียนได๎  
 

กิจกรรมที่ 3 

  ชื่อกิจกรรม : สานถ๎อยร๎อยคํา   
  จุดประสงค์ : เพ่ือฝึกให๎นักเรียนนําคํามาเขียนเป็นเรื่องราว   
  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 7.3.1 เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ  (งานกลํุม)    

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
1. นักเรียนแตํละกลํุมรับใบงานจากครู   
2. ให๎นักเรียนเลือกคําจากหมวดหมํูที่จัดไว๎ หมวดหมํูละ 1 คํา มาเขียนเป็น

เรื่องราวที่ 
นําสนใจ ในเวลา 10 นาที  

3. ให๎นักเรียนนําเสนอผลงาน (หากใช๎เวลามากครูจะใช๎วิธีการสํุมการนําเสนอ  
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ผลงาน) 
4. นักเรียนและครูรํวมกันแสดงความคิดเห็น ติชม และให๎ข๎อเสนอแนะสํวนที่  

บกพรํองของผลงาน  
ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพเป็นรายกลํุมได๎  
 

กิจกรรมที่ 4 
  ชื่อกิจกรรม : คิดคํา  นําไปเขียน  
  จุดประสงค์ : เพ่ือฝึกการเขียนเรื่องราวด๎วยตนเอง  
  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 7.3.2 เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ (งานเดี่ยว)   ภาพธรรมชาติ  

วิธีด าเนินกิจกรรม :  

1. นักเรียนและครูสนทนาสรุปถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพผลไม๎ ดังน้ี  
 1) ดูภาพ สังเกตรายละเอียดของภาพ  
 2) คิดเชื่อมโยงกับประสบการณ๑เดิม คิดคาดคะเน หรือจินตนาการ  
 3) จัดหมวดหมํูของข๎อมูล  
 4) เลือกใช๎ถ๎อยคําในการเขียนให๎ตรงความหมาย ไพเราะ สละสลวย  
2. นักเรียนดูภาพธรรมชาติ  แล๎วเขียนเรื่องโดยทําตามขั้นตอนที่ได๎เรียนรู๎มา ใช๎

เวลา 
ประมาณ ๑๕ นาที  
   3. นักเรียนรวบรวมผลงานสํงครู  

ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพเป็นรายบุคคลได๎  
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1) ภาพผลไม๎ตํางๆ  
(2) ปริศนาคําทาย  
(3) ภาพธรรมชาติ    
(4) ใบงานที่ 7.3.1 เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ (งานกลํุม) 
(5) ใบงานที่ 7.3.2 เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ (งานเดี่ยว)  
 
 
 
 
 



 

88 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

 
 

6. กระบวนการวัดและประเมินผล  

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
ผลงานกลํุม  การนําเสนอผลงาน /การตรวจ

ผลงาน  
แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎  สังเกตการตอบคําถาม แบบสังเกตพฤติกรรม  
ผลงานการเขียนเรื่องจากภาพ  การตรวจผลงาน  เกณฑ๑การตรวจผลงาน  
 

7. บันทึกผลการสอน  
 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้สอน  
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการเขียนเร่ืองจากภาพ  (งานกลุ่ม) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/....     ภาคเรียนที่ ... 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง   คนดีมีสัจจะ         คร้ังที่ 3/6 
แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง  การเขียนเรื่องจากภาพ        เวลา 1 คาบ (1 ชั่วโมง)  
สอนวันที่....................................................................................................................................................  
โรงเรียนที่สอน

...............................................................................................................................................  
------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง ครูบันทึกคะแนนของกลํุมนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังหัวข๎อตํอไปน้ี  
 

เลขที่ ชื่อกลุ่ม 

รายการที่ประเมิน/ค่าน้ าหนัก 
รวม

คะแนน 

ผลการประเมิน 
1 2 3 4 

0.5  3 1 0.5  ดี พอใช้ ปรับปรุง 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม (Total)      
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ค่าร้อยละ (Percentage)     

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)   

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)    

รายการที่ประเมิน  

 1 หมายถึง ชื่อเร่ือง (ค่าน้ าหนัก 0.5 หน่วย) 
 2 หมายถึง เน้ือเร่ือง (ค่าน้ าหนัก 3 หน่วย)  

 3 หมายถึง การใช้ค าและภาษา (ค่าน้ าหนัก 1 หน่วย)  
 4 หมายถึง การล าดับความคิด (ค่าน้ าหนัก 0.5 หน่วย)  

เกณฑ์การให้คะแนน  

1 หมายถึง ชื่อเร่ือง (ค่าน้ าหนัก 0.5 หน่วย)  
  0 =  ไมํตั้งชื่อเรื่อง  

1 =  ตั้งชื่อเรื่องสอดคล๎องกับเรื่องบ๎าง  
2 = ตั้งชื่อเรื่องได๎สอดคล๎องกับภาพ  
3 =  ตั้งชื่อเรื่องได๎นําสนใจ  สอดคล๎องกับภาพ  และครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่อง  

2 หมายถึง เน้ือเร่ือง (ค่าน้ าหนัก 3 หน่วย)  

0 = ไมํเขียน เขียนไมํสัมพันธ๑กับภาพและชื่อเรื่อง  
1 = เขียนเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ๑กันบ๎าง  
2 = เน้ือเรื่องมีใจความสําคัญ มีความสัมพันธ๑กับภาพ  
3 = เน้ือเรื่องมีใจความสําคัญ มีความสัมพันธ๑กัน ส่ือสารได๎ชัดเจน  ลําดับเน้ือเรื่องได๎

นําสนใจ 
 3 หมายถึง การใช้ค าและภาษา (ค่าน้ าหนัก 1 หน่วย)  

0 =  ใช๎คําไมํถูกหน๎าที่ ไมํตรงความหมาย ไมํส่ือสาร ไมํสละสลวย ไมํชัดเจน  
1 = ใช๎คําได๎ถูกต๎องพอใช๎ ใช๎คําธรรมดา ตรงตามความหมาย  
2 = ใช๎คําได๎ถูกต๎องเหมาะสม  สละสลวย  นําสนใจ  
3 = ใช๎คําได๎ถูกต๎อง  ตรงความหมาย  ส่ือสาร  ชัดเจน  เหมาะสม  สละสลวย  และ

นําสนใจ 
 4 หมายถึง การล าดับความคิด (ค่าน้ าหนัก 0.5 หน่วย)  

0 = ไมํมีการลําดับความคิด  
1 = มีการลําดับความคิดบ๎าง แตํวกไปวนมา 
2 = มีการลําดับความคิด แตํเน้ือเรื่องมีความสัมพันธ๑กันน๎อย  
3 = มีการลําดับความคิดตํอเน่ือง  เน้ือเรื่องมีความสัมพันธ๑กัน  
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เกณฑ์การตัดสิน  

ดี  หมายถึง นักเรียนสามารถ เขียนเรื่องจากภาพได๎   12   คะแนนขึ้นไป   (คะแนนเต็ม 15 
คะแนน) 

พอใช๎  หมายถึง  นักเรียนสามารถ เขียนเรื่องจากภาพได๎   7.5  – 11  คะแนน  
ปรับปรุง หมายถึง นักเรียนสามารถ เขียนเรื่องจากภาพได๎ น๎อยกวํา 7.5  คะแนน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. รูปภาพผลไม้ (ใช้ในการจัดกลุ่ม)  

ล าดับ
ที่ 

ผลไม้ ภาพ 

1 กล้วย  

 
 

2 แอปเปิ้ล  

 
 

3 องุ่น  

 
 

4 มังคุด  
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5 ทุเรียน  

 
 

6 ส้ม  

 
 

 

7 มะม่วง  

 
 

8 สับปะรด  
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9 แตงโม 

 
 

10  เงาะ  

 
 

 
2. ปริศนาค าทายชื่อผลไม้ /และผลไม้ที่ใช้ในการดูแล้วให้เขียน (งานกลุ่ม)  

ค าทาย ค าเฉลย 

1. ตอนดิบสีเขียว   ตอนสุกสีเหลือง แมํค๎าขายยกหวี  กล้วย 

2. ผลกะทัดรัด มีทั้งสีแดง สีเขียว รสชาติหวานอรํอย  แอปเปิ้ล 

3. มีลูกดกเป็นพวง ทั้งสีเขียว สีแดง ใช๎ทําไวน๑ได๎  องุ่น 

4. มีเปลือกสีมํวง มีเน้ือข๎างในสีขาว  รสเปรี้ยวอมหวาน  มังคุด 

5. มีหนามแหลมทั้งลูก มีเน้ือสีเหลืองนวล กล่ินแรงมาก  ทุเรียน 

6. เปลือกมีกล่ินฉุน มีทั้งสีเขียวและส๎ม คั้นเอานํ้าดื่มหวานชื่นใจ  ส้ม 

7. เม่ืออํอนสีเขียว สุกแล๎วสีเหลือง มดแดงชอบหวง  มะม่วง 

8. มีรสเปรี้ยวอมหวาน  มีตาเป็นร๎อยรอบผล  สับปะรด 

9. ลูกกลมๆ ผิวลายสีเขียว เน้ือข๎างในสีแดง  บางผลมีสีเหลือง  แตงโม 

10.ผลมีสีแดง มีขนรอบๆผล ข๎างในมีเมล็ดเล็กๆ หวานอรํอย  เงาะ 
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3. รูปภาพที่ให้ดูแล้วเขียน (งานกลุ่ม)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

๔. รูปภาพที่ให้ดูแล้วเขียน (งานเดี่ยว)  
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ...... 
หน่วยการเรียนรู้ที่     เร่ือง  คนดีมีสัจจะ       คร้ังที่ 4/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การอํานทํานองเสนาะ    เวลา 1 คาบ (1 ชั่วโมง)  
ผู้สอน

...................................................................................................................................................................     
สอนวันที่

............................................................................................................................................. ................ 
โรงเรียนที่สอน

.............................................................................................................. ...................................... 
 
1. สาระส าคัญ  

 การอํานทํานองเสนาะเป็นวิธีการอํานอีกรูปแบบหน่ึงที่ทําให๎ผ๎ูอํานและผ๎ูฟังเกิดความเข๎าใจและ
ซาบซ้ึงรสของบทอํานประเภทร๎อยกรองหรือวรรณคดีไทยได๎ดียิ่งขึ้น  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือกําหนดให๎นักเรียนอํานบทดอกสร๎อยสุภาษิต เรื่อง “คนดี ความดี” แล๎วนักเรียนสามารถ  
  (1) แบํงวรรคบทดอกสร๎อยสุภาษิตได๎ถูกต๎องเหมาะสม  

(2) อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิตเป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎องไพเราะ 
(3) บอกข๎อคิด/แนวคิดที่ได๎จากบทอํานได๎อยํางถูกต๎อง    

    
3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge) 

 1. บทดอกสร๎อยสุภาษิต เรื่อง คนดี ความดี มีจํานวน 2 บท บทแรกกลําวถึง คนดีคือคนที่
มีจิตใจแจํมใส จะทําการงานใดๆ ก็จะตั้งใจทํางาน รู๎จักประหยัดอดออม เชื่อฟังคําสอนของผ๎ูใหญํ ซ่ือสัตย๑ 
เอ้ือเฟ้ือผ๎ูอ่ืน มีความเสียสละ  บทที่สอง กลําวถึง ความดี คือ ความมีนํ้าใจ โอบอ๎อมอารี มีจิตสาธารณะ
ชํวยเหลือผ๎ูอ่ืน ทําตามคําพูดของตนเอง กตัญ๒ูรู๎คุณผ๎ูอ่ืน รู๎จักระงับอารมณ๑ ไมํอิจฉาริษยาผ๎ูอ่ืน รู๎จักสํารวม
กาย วาจา และใจ ไมํคิดหยาบหยามผ๎ูอ่ืน  
   2. บทดอกสร๎อยสุภาษิต 1 บท มี 4 บาท  1 บาทมี 2 วรรค รวมเป็น 8 วรรค  วรรคแรกมี
คําวํา “เอ๐ย” วรรคสุดท๎ายลงท๎ายด๎วยคําวํา “เอย” เสมอ   
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3. จํานวนคํา วรรคแรก มีจํานวน 4 คํา สํวนวรรคตํอๆ ไป มีตั้งแตํ 6 – 9 คํา  
4. การแบํงวรรคบทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต วรรคแรกแบํงได๎เป็น 00/00 สํวนวรรคที่

มี 
จํานวน 8 คํา ให๎แบํงเป็น 000/00/000 และวรรคที่มีจํานวน 9 คํา ให๎แบํงเป็น 000/000/000  

5. การอํานเป็นทํานองเสนาะมีทํานองในการอํานเหมือนอํานกลอนสุภาพ ทุกประการ   
ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 

  การอํานทํานองเสนาะประเภทบทดอกสร๎อยสุภาษิต ผ๎ูเรียนจะต๎องปฏิบัติดังน้ี 1) น่ังตัว
ตรง สายตาจับที่บทอําน 2) แบํงวรรคตอนในการอํานให๎ถูกต๎อง 3 ) อํานออกเสียงบทอํานแบบร๎อยแก๎ว 4) 
อํานออกเสียงทํานองเสนาะให๎ถูกต๎องตามอักขรวิธีในการอําน 5)ค๎นหาแนวคิด/ข๎อคิดที่ได๎จากบทอําน 

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 
 การอํานทํานองเสนาะประเภทบทดอกสร๎อยสุภาษิต ถ๎าได๎รับการฝึกฝนบํอยๆ จะทําให๎

ผ๎ูเรียนเกิดความสนุกสนานในการอําน และเป็นจุดเริ่มต๎นให๎ผ๎ูเรียนอยากเรียนรู๎การอํานเสนาะประเภท
อ่ืนๆ ตํอไป และเป็นแนวทางหน่ึงที่จะทําให๎นักเรียนซาบซ้ึงในวรรณคดี  

 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1 

  ชื่อกิจกรรม : ทํานองเสนาะคืออะไร?     
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนรู๎วําระหวํางการอํานแบบร๎อยแก๎วและการอํานแบบทํานอง  

เสนาะแตกตํางกันอยํางไร  
  ส่ือการเรียนรู้ : บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “เด็กน๎อย”   

วิธีด าเนินกิจกรรม :  

 1. ครูอํานบทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “เด็กน๎อย”  ดังตํอไปน้ีให๎นักเรียนฟัง  
 
 
 
 

 
  2. หลังจากที่ครูอํานทํานองเสนาะจบแล๎ว ครูถามนักเรียนด๎วยประเด็นตํอไปน้ี  

  - จากที่ครูอํานจบไปแล๎วเรียกวําเป็นการอํานแบบใด  
  - การอํานลักษณะน้ีแตกตํางจากการอํานธรรมดาอยํางไร  
  - บทที่ครูอํานเป็นคําประพันธ๑ชนิดใด  

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย   ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา  

เม่ือเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา  เป็นเคร่ืองหาเลี้ยงชีพส าหรับตน  

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล  
ถึงล าบากตรากตร าก็จ าทน  เกิดเป็นคนควรหม่ันขยันเอย   
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  - ฯลฯ  
 3. ครูถามนักเรียนวํา ใครบ๎างที่สามารถอํานทํานองเสนาะบทที่ครูอํานได๎ 

จากน้ันครู 
ให๎นักเรียนที่เป็นอาสมัครออกมาอํานให๎เพ่ือนฟัง  

 4. ครูอธิบายรายละเอียด (ตามสาระการเรียนรู๎)ของบทดอกสร๎อยสุภาษิตให๎
นักเรียน 

ฟังอยํางเข๎าใจ     
5. นักเรียนครูรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการอํานทํากิจกรรมทั้งหมด  

 
  
  ผลที่ได้ : นักเรียนรู๎จักทํานองของการอํานทํานองเสนาะประเภทบทดอกสร๎อยสุภาษิต 
ซ่ึงมีลักษณะทํานองเหมือนกลอนสุภาพทุกประการ  
     

กิจกรรมที่ 2 
  ชื่อกิจกรรม : กํอนจะทําอะไร...ต๎องแบํงวรรค    

จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถแบํงวรรคตอนกํอนการอํานได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
  ส่ือการเรียนรู้ :  บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “เด็กน๎อย”   

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
   1. ครูบอกกับนักเรียนวํากํอนการอํานทํานองเสนาะทุกจะต๎องแบํงวรรคตอนทุก
ครั้ง เพ่ือความลงตัวของคําในอําน และเพ่ือความไพเราะด๎วย โดยครูเขียนบทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   
“เด็กน๎อย”   บนกระดานแล๎วครูและนักเรียนชํวยกันแบํงวรรคตอนในการอํานชํวยกันดังน้ี  
 
 
 
 
  
 
   2. ครูอธิบายวิธีการแบํงวรรคตอนเพ่ิมเติม จากน้ันนักเรียนครูชํวยกันอํานเป็น
ร๎อยแก๎วตามวรรคตอนที่แบํง ไปพร๎อมๆ ด๎วย  

เด็กเอ๋ย/เด็กน้อย   ความรู้เรา/ยังด้อย/เร่งศึกษา  
เม่ือเติบใหญ่/เราจะ/ได้มีวิชา  เป็นเคร่ืองหา/เลี้ยงชีพ/ส าหรับตน  

ได้ประโยชน์/หลายสถาน/เพราะการเรียน จงพากเพียร/ไปเถิด/จะเกิดผล  
ถึงล าบาก/ตรากตร า/ก็จ าทน  เกิดเป็นคน/ควรหม่ัน/ขยันเอย   
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   3. ครูอํานเป็นทํานองเสนาะไปทีละวรรคแล๎วให๎นักเรียนอํานตามไปทีละวรรค
ไปจนจบบทอําน  จากน้ันครูให๎นักเรียนชํวยกันอํานพร๎อมกันทั้งชั้นเรียน หรือครูอาจจะแบํงให๎นักเรียน
อํานสลับวรรคชายและหญิง หรือแบํงตามแถวที่นักเรียนน่ังก็ได๎   
   4. จากน้ันนักเรียนและครูชํวยกันสรุปแนวคิดที่ได๎จากบทอํานเพ่ือเป็นการสรุป
บทเรียน   
  ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถแบํงวรรคตอนกํอนการอํานได๎ถูกต๎องเหมาะสม  

 
กิจกรรมที่ 3 

  ชื่อกิจกรรม : คึกคักการอําน    
จุดประสงค์ : เพ่ือให๎นักเรียนสามารถแบํงวรรคตอน อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิตเป็น
ทํานอง 

เสนาะได๎ถูกต๎องไพเราะ และบอกข๎อคิด/แนวคิดที่ได๎จากบทอํานได๎อยํางถูกต๎อง    
  ส่ือการเรียนรู้ : ใบงานที่ 7.4.1 บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “คนดี ความดี”   

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
   1.  ครูแจกใบงานที่ 7.4.1 บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “คนดี ความดี”  ให๎
นักเรียนทําประกอบด๎วย การแบํงวรรคตอน  บอกข๎อคิด/แนวคิดจากบทอําน และให๎นักเรียนฝึกอําน 
   2. นักเรียนและครูชํวยกันแบํงวรรคตอนเพ่ือเป็นการเฉลยใบงานไปด๎วย ดังน้ี  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   3. นักเรียนอํานพร๎อมกันเป็นร๎อยแก๎วและชํวยกันอํานเป็นทํานองเสนาะ 
ประมาณ 2 รอบ   

คนดี  ความดี 

 คนเอ๋ย/คนดี    คือคนที่/รู้จักคิด/จิตแจ่มใส  
แม้นประกอบ/กิจการ/งานใดใด  ก็ต้ังใจ/ท าม่ัน/ไม่ส่ันคลอน  

รู้ประหยัด/อดออม/ถนอมจิต  ไม่เพลิดเพลิน/หลงผิด/ลืมค าสอน  

ทั้งซื่อสัตย์/จุนเจือ/เอื้ออาทร  คนอื่นก่อน/ตนทีหลัง/ฟังไว้เอย  
 ความเอ๋ย/ความดี   คือความมี/น้ าจิตม่ัน/ไม่หวั่นไหว  

เอื้ออารี/มีจิตช่วย/ด้วยเต็มใจ  สัญญาใด/ท าได้/ดังวาจา  
กตัญํู/รู้คุณ/ไม่คิดคด   รู้จักงด/อารมณ์คิด/ริษยา  

รู้ระวัง/ใจ กาย/ และวาจา   รู้คุณค่า/ส่ิงดีงาม/ไม่หยามเอย  
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   4. ครูแบํงกลํุมนักเรียนกลํุมละ 4- 5 คน ให๎นักเรียนฝึกซ๎อมการอําน แล๎วให๎
นักเรียนจับสลากลําดับที่เพ่ือออกมาอํานเป็นกลํุมให๎เพ่ือนฟัง เพ่ือเป็นการประกวด ครูและนักเรียน
ชํวยกันประเมินให๎คะแนนการอํานของแตํละกลํุม  โดยให๎นักเรียนสามารถวิพากษ๑วิจารณ๑และแสดงความ
คิดเห็นการอํานของแตํละกลํุมได๎ด๎วย  
   5. สรุปผลคะแนน ประกาศผล มอบรางวัลการประกวดการอํานทํานองเสนาะ 
ครูกลําวชื่นชมนักเรียน และให๎กําลังใจนักเรียนในการฝึกการอํานตํอไป  
   6. นักเรียนและครูชํวยกันบอกข๎อคิด/แนวคิดที่ได๎จากบทอํานเพ่ือเป็นการสรุป
บทเรียนทั้งหมดที่ได๎เรียนมา  ในประเด็นตํอไปน้ี  
    - นักเรียนได๎เรียนรู๎อะไรบ๎าง  
    - นักเรียนรู๎สึกอยํางไรเม่ือได๎อํานเรื่อง คนดี ความดี เป็นทํานองเสนาะ  
    - บทอํานน้ีให๎ข๎อคิดวําอยํางไร  และนักเรียนเห็นด๎วยหรือไมํ เพราะ
อะไร  
    - นักเรียนสามารถนําแนวคิดที่ได๎น้ีไปใช๎ได๎อยํางไร  

ผลที่ได้ :นักเรียนสามารถแบํงวรรคตอน อํานบทดอกสร๎อยสุภาษิตเป็นทํานองเสนาะได๎ 
ถูกต๎องไพเราะ และบอกข๎อคิด/แนวคิดที่ได๎จากบทอํานได๎อยํางถูกต๎อง   
  
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1) บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “เด็กน๎อย”   
 (2) ใบงานที่ 7.4.1 บทร๎อยกรองดอกสร๎อยสุภาษิต   “คนดี ความดี”   
 
6. กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
การอํานทํานองเสนาะ การนําเสนอผลงาน  แบบประเมินการอํานทํานอง

เสนาะ  
ผลงานการทําใบงานที่ 7.4.1  
ของนักเรียน (งานเดี่ยว) 

การนําเสนอผลงาน /การตรวจ
ผลงาน  

แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎  สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
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7. บันทึกผลการสอน  

 แผนการจัดการเรียนรู้  
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้สอน  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้เรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านท านองเสนาะ  
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน  น้ าหนัก

คะแนน 3 2 1 

1. ความไพเราะของ
นํ้าเสียง  

นํ้าเสียงไพเราะนํา
ฟัง 

นํ้าเสียงไพเราะ  นํ้าเสียงไมํนําฟัง  
3 

2. ความเหมาะสมและ
ความถูกต๎องของลีลา 
จังหวะ ฉันทลักษณ๑  

อํานถูกต๎องตามลีลา 
จังหวะของฉันท

ลักษณ๑ 

อํานถูกต๎องตาม
ลีลา จังหวะของ
ฉันทลักษณ๑แตํ
เสียงเพ้ียน 2-3 

แหํง 

อํานผิดลีลา
จังหวะของฉันท
ลักษณ๑และเสียง
เพ้ียนเป็นสํวน

ใหญํ 

4 

3. ความถูกต๎องของ
อักขรวิธี 

อํานถูกต๎องตาม
อักขรวิธี 

อํานผิดอักขรวิธี 
2-3 แหํง 

อํานผิดอักขรวิธี
มากกวํา 4 แหํง 

2 

4. การแทรกอารมณ๑หรือ
การแสดงความรู๎สึก 

แทรกอารมณ๑หรือ
แสดงความรู๎สึกได๎
สอดคล๎องกับรส

วรรณคดี 

แทรกอารมณ๑บ๎าง ไมํแทรกอารมณ๑
หรือแสดง
ความรู๎สึก 

1 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ...... 
หน่วยการเรียนรู้ที่     เร่ือง  คนดีมีสัจจะ       คร้ังที่ 5/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน    เวลา 1 คาบ (1 
ชั่วโมง)  
ผู้สอน

...................................................................................................................................................................     
สอนวันที่

............................................................................................................................................. ................ 
โรงเรียนที่สอน

.............................................................................................................. ...................................... 
 
1. สาระส าคัญ  

  การคัดเลือกคนดีในชุมชน เป็นการให๎นักเรียนเรียนรู๎การสัมภาษณ๑บุคคลในครอบครัววําใน
ชุมชนมีคนดีคือใคร และมีคุณสมบัติอยํางไร  แล๎วนําข๎อมูลมาเขียนเป็นรายงานการสัมภาษณ๑ เพ่ือให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎ในคุณลักษณะของคนดี และจะได๎นํามาเป็นแบบอยํางในการดําเนินชีวิต  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือกําหนดหัวข๎อในการสัมภาษณ๑ให๎ แล๎วนักเรียนสามารถ  

(1) ตั้งคําถามและสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชนได๎  
(2) เขียนรายงานการสัมภาษณ๑ได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
(3) บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติของคนดีที่ควรเอาเป็นแบบอยํางได๎  

    
3. สาระการเรียนรู้  

ด้านความรู้ ( K; Knowledge)  
 การสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน ผ๎ูสัมภาษณ๑จะต๎องเตรียมตัวกํอนการสัมภาษณ๑ 

คือ การตั้งคําถามให๎พร๎อม จัดทําแบบฟอร๑มในการสัมภาษณ๑เพ่ือนําไปบันทึกการสัมภาษณ๑ แล๎วนําข๎อมูล
ที่ได๎มาร๎อยเรียงให๎เป็นรายงานการสัมภาษณ๑ ผ๎ูเขียนรายงานการสัมภาษณ๑จะต๎องเรียบเรียงข๎อมูลให๎เป็น
ลําดับกํอนหลัง การใช๎ภาษาจะต๎องถูกต๎อง สละสลวย พร๎อมทั้งมีการจัดระบบความคิดกํอนนําเสนออยําง
นําสนใจ  
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ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 

   การสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน ผ๎ูเรียนจะต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 1) นํา
แบบบันทึกไปสัมภาษณ๑บุคคลคนครอบครัวเพ่ือคัดเลือกหาคนดีในชุมชน 2) การเรียนรู๎การเขียนรายงาน
การสัมภาษณ๑ จากตัวอยําง 3) เขียนรายงานการสัมภาษณ๑ 4) คัดเลือกคนดีที่นักเรียนชอบมากที่สุด 5) เชิญ
คนดีมาเป็นวิทยากร ถํายทอดประสบการณ๑การทําความดี    

ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 
 การสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชนหากเรียนรู๎และฝึกบํอยๆ จะทําให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมี

ทักษะในการเขียนบันทึกที่ดี และสามารถเป็นผ๎ูเขียนรายงานการบันทึกได๎เป็นอยํางดี  
  

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1 

  ชื่อกิจกรรม : คนดีในดวงใจ  
จุดประสงค์ :  เพ่ือนําเข๎าสํูกิจกรรมการเรียน และเป็นแนวทางไปสํูการสัมภาษณ๑  

  ส่ือการเรียนรู้ :  เกม “คนดีมีลักษณะอยํางไร”  ใบงานที่ 7.6.1 เรื่อง คนดีในดวงใจ  
วิธีด าเนินกิจกรรม :  

 1. นักเรียนและครูรํวมกันเลํนเกม “คนดีมีลักษณะอยํางไร” โดยครูให๎นักเรียน
แตํละ 

คนพูดเรียงกันไปรายบุคคล โดยทุกคนเริ่มต๎นพูดวํา “คนดีของฉันคือ คนที่......... ” (ให๎นักเรียนพูดเรียงกัน
ไปเรื่อยโดยมีเงื่อนไขวํา ลักษณะของคนดีของแตํละคนต๎องไมํซํ้ากันจะดีมาก)  
   2. จากน้ันให๎นักเรียนแตํละคนสะท๎อนความดีในตนเองออกมา โดยให๎นักเรียน
แตํละคนพูดความดีของตนเองวํา “ฉันมีความดีคือ ฉัน.................. ” 
   3. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นตํอไปน้ี  
    - จากที่เราเลํนเกมนักเรียนสามารถสรุปได๎วําคนดีมีลักษณะอยํางไร  
    - ฯลฯ  
   4. ครูถามนักเรียนวํา “นักเรียนแตํละคนมีคนดีในดวงใจของเราคือใคร เขาดี
อยํางไร เขาอยูํที่ไหน มีความเป็นมาอยํางไร ”  
   5. จากน้ันครูเริ่มพูดนําเสนอคนดีในดวงใจของครูให๎นักเรียนฟังเพ่ือเป็น
แนวทางให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และนําเสนอคนดีในดวงใจของตนเอง ครูแจกใบงานที่ 7.6.1 ให๎นักเรียนทํา
เพ่ือเขียนบันทึกคนดีในดวงใจ ครูสํุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการสรุปการเรียนรู๎ใน
กิจกรรม  
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ผลที่ได้ : นักเรียนได๎แนวทางไปสํูการตั้งคําถามในการสัมภาษณ๑  
 

กิจกรรมที่ 2 
  ชื่อกิจกรรม : ค๎นหาคนดี  

จุดประสงค์ :  เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักการตั้งคําถามและสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน 
  ส่ือการเรียนรู้ :  ใบงานที่  7.6.2 เรื่อง ค๎นหาคนดี  

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
     1.  ครูและนักเรียนสนทนากันในประเด็นตํอไปน้ี  
    - นักเรียนคิดวําชุมชนของเราดีหรือไมํ อยํางไร  

- ใครเป็นคนทําให๎ชุมชนเกิดการพัฒนา  
- เพราะอะไรคนในชุมชนของเราจึงอยูํกันอยํางมีความสุข  
- ฯลฯ  

   2. ครูถามนักเรียนวํา นักเรียนคิดวําคนในชุมชนของเรามีใครเป็นคนดีที่นักเรียน
ชื่นชอบมากที่สุดโดยนักเรียนสามารถสัมภาษณ๑คนในครอบครัว หรือคนในชุมชนก็ได๎ วําคนดีในดวงใจ
ของนักเรียนเป็นอยํางไร จากน้ันครูแจกใบงานที่   7.6.2   เพ่ือนําไปสัมภาษณ๑คนดีในชุมชน  
   3. นักเรียนนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาเรียนในชั่วโมงถัดไป  
  ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถตั้งคําถามและสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน  
 

กิจกรรมที่ 3 
  ชื่อกิจกรรม : ฝึกฝนเขียนรายงาน   

จุดประสงค์ :  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถเขียนรายงานการสัมภาษณ๑ได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
  ส่ือการเรียนรู้ : ใบความรู๎ที่ 7.6.1 ตัวอยํางการเขียนรายงานการสัมภาษณ๑ ใบงานที่ 7.6.3 
เรื่อง ฝึกฝนเขียนรายงาน     เพลง  “หน๎าที่เด็ก”    และวิทยากรคนดีจากชุมชน  

วิธีด าเนินกิจกรรม :  

 1. แบํงนักเรียนออกเป็นกลํุมๆ ละ 4-5 คน ให๎นักเรียนชํวยกันศึกษาเรียนรู๎ใบ
ความรู๎ 

ที่ 7.6.1 ตัวอยํางการเขียนรายงานการสัมภาษณ๑  
 2. นักเรียนนําข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาเขียนเป็นรายงานการสัมภาษณ๑ให๎  

นําสนใจ ในใบงานที่ 7.6.3 เรื่อง ฝึกฝนเขียนรายงาน  พร๎อมทั้งบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติของคนดีที่ควร
เอาเป็นแบบอยําง  



 

107 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

   3. ครูสํุมนักเรียนออกมานําเสนอผลงานการสัมภาษณ๑พร๎อมทั้งบอกคุณลักษณะ 
คุณสมบัติของคนดีที่ควรเอาเป็นแบบอยําง (นักเรียนที่เหลือให๎บอกคุณลักษณะ คุณสมบัติของคนดีที่
ตนเองไปสัมภาษณ๑มา)  
   4. นักเรียนติดผลงานที่บอร๑ดชํวยกันคัดเลือกคนดีที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด 
ครูเชิญคนดีที่ได๎รับการคัดเลือกมาถํายทอดประสบการณ๑การทําความดี ให๎นักเรียนนําไปเป็นแบบอยําง 
   5. ครูให๎นักเรียนตระหนักในการทําความดี และรู๎หน๎าที่ของนักเรียน ทุกคน
รํวมกันร๎องเพลง  “หน๎าที่เด็ก” เพ่ือเป็นการสรุปท๎ายบทเรียน  

ผลที่ได้  นักเรียนสามารถตั้งคําถามและสัมภาษณ๑เพ่ือคัดเลือกคนดีในชุมชน และบอก 
คุณลักษณะ คุณสมบัติของคนดีที่ควรเอาเป็นแบบอยํางได๎  
 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 (1) เกม “คนดีมีลักษณะอยํางไร”  
(2)ใบงานที่ 7.6.1 เรื่อง คนดีในดวงใจ  
(3) ใบงานที่  7.6.2 เรื่อง ค๎นหาคนดี   
(4) ใบงานที่ 7.6.3 เรื่อง ฝึกฝนเขียนรายงาน  
(5) ใบความรู๎ที่ 7.6.1 ตัวอยํางการเขียนรายงานการสัมภาษณ๑  
(6) เพลง “หน๎าที่เด็ก” 
(7) วิทยากรคนดีจากชุมชน  

 
6. กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานการทําใบงานที่ 7.6.3   การนําเสนอผลงาน /การตรวจ

ผลงาน  
แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎  สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
 

7. บันทึกผลการสอน  
 แผนการจัดการเรียนรู้  
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 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
ผู้สอน  

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ประถมศึกษาปีที่  3   ภาคเรียนที่  ...... 
หน่วยการเรียนรู้ที่     เร่ือง  คนดีมีสัจจะ       คร้ังที่ 6/6 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง  การใช๎คําราชาศัพท๑เบื้องต๎น การใช๎คําสุภาพ และบอกความหมายของคําศัพท๑
ยาก 
         เวลา 1 คาบ (1 ชั่วโมง)  
ผู้สอน

...................................................................................................................................................................     
สอนวันที่

............................................................................................................................................. ................ 
โรงเรียนที่สอน

.............................................................................................................. ...................................... 
 

1. สาระส าคัญ  
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 คําราชาศัพท๑ คือ   หมายถึง ศัพท๑สําหรับพระมหากษัตริย๑ คําราชาศัพท๑ใช๎กับระมหากษัตริย๑  
เจ๎านายหรือพระบรมวงศานุวงศ๑ พระสงฆ๑และคนสุภาพ  ราชาศัพท๑เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช๎
ส่ือสารกับบุคคลดังกลําวด๎วยความเชื่อและการยกยํองมาแตํโบราณกาล 

คําสุภาพ  คือ คําราชาศัพท๑สําหรับชั้นสุภาพชน เป็นการเปล่ียนถ๎อยคําตํางๆ ให๎เหมาะสมสําหรับ
ส่ือสารกับผ๎ูที่อาวุโสกวํา 

คําศัพท๑ยาก  คือ คําศัพท๑ที่ปรากฏในบทเรียน เป็นส่ิงใหมํที่ผ๎ูเรียนไมํเคยเรียนรู๎มากํอน  
   

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เม่ือกําหนดบทเรียนให๎ แล๎วนักเรียนสามารถ  

(1) บอกความหมายของคําที่เป็นคําราชาศัพท๑ และนําไปใช๎ได๎ถูกต๎อง 
(2) บอกคําที่เป็นคําสุภาพ และนําไปใช๎ได๎ถูกต๎องได๎ถูกต๎อง 

  (3)  บอกความหมายของคําศัพท๑ยากที่ปรากฏในบทเรียนโดยใช๎พจนานุกรมได๎ถูกต๎อง  
 

 
 

3. สาระการเรียนรู้  
ด้านความรู้ ( K; Knowledge)  

  คําราชาศัพท๑ เป็นระเบียบการใช๎คําพูดของไทยให๎สุภาพตามชั้นของบุคคลซ่ึงแบํงเป็นห๎า
ชั้น ได๎แกํ 1) พระราชา 2) เจ๎านาย หรือพระราชวงศ๑ 3) พระสงฆ๑ของศาสนาพุทธ 4) ข๎าราชการ และ 5) 
สุภาพชนทั่วไป  

คําสุภาพ คือ คําราชาศัพท๑สําหรับชั้นสุภาพชน เป็นการเปล่ียนถ๎อยคําตํางๆ ให๎เหมาะสม  
สําหรับส่ือสารกับผ๎ูที่อาวุโสกวํา คําสุภาพมีลักษณะทั่วไปดังน้ี  

1. ไมํเป็นคําอุทานที่ไมํสุภาพ เชํน โว๎ย เว๎ย หรือ คําสบถ เชํน ให๎ตายหํา ให๎ฉิบหายวาย
วอด  

หรือการพูดกระชากเสียง เชํน เปลํา ไมํใชํ เป็นต๎น  
2. ไมํเป็นคําผวน คือเม่ือผวนหางเสียงกลับมาไว๎ข๎างหน๎าแล๎ว คําน้ันจะกลับเป็นไมํ

สุภาพ 
ทันที เชํน ผักบุ๎ง ผวนเป็น พํุงบัก เป็นต๎น  

3. ไมํมีการใช๎คําที่ถือวําหยาบโลน เชํน ไอ๎ , อี, ขี้ ฯลฯ โดยจะเปล่ียนคําศัพท๑ไปเป็นคํา
อ่ืน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%96&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A7%E0%B8%99
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 เป็น  ส่ิง, นาง, อุจจาระ ฯลฯ หรือไมํก็ตัดออกไปเลย เชํน อีเล้ิง เป็น นางเล้ิง ดอกขี้เหล็ก เป็น ดอกเหล็ก 
เป็นต๎น  

ความหมายที่แท๎จริงของ "คําหยาบ" หาใชํหมายถึงเฉพาะคําโลนหรือคําที่ใช๎ในการกลําว  
ผรุสวาจาเทําน้ันไมํ ที่ถูกแล๎วนําจะเรียกวํา "คําสามัญ" มากกวํา เชํน คําวํา ตีน , กิน, เดิน, นอน ก็ไมํนําจะ
เป็นคําหยาบอะไร แตํการนําคําเหลําน้ีไปใช๎พูดกับผ๎ูคนที่อาวุโสกวํา คําเหลําน้ันจะถือเป็น "คําหยาบ" ต๎อง
เปล่ียนใช๎คําอ่ืน เชํน จะพูดวํา "ตีน" ก็ต๎องเปล่ียนเป็นคําวํา "เท๎า" เป็นต๎น 

 คําศัพท๑ยาก  คือ คําศัพท๑ที่ปรากฏในบทเรียน เป็นส่ิงใหมํที่ผ๎ูเรียนไมํเคยเรียนรู๎มากํอน  
เชํน ชาดก  บรรยาย บริวาร ปฏิเสธ ปัญญา พระดาบส พากเพียร ริษยา เศรษฐี สรงนํ้า สัจจะ หยาม อดออม 
อาศรม  เป็นต๎น  

ด้านทักษะกระบวนการ ( P; Process) 

 การใช๎คําราชาศัพท๑เบื้องต๎น การใช๎คําสุภาพ และบอกความหมายของคําศัพท๑ยาก  ผ๎ูเรียน
ต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 1) เรียนรู๎ความหมายของคําที่เป็น คําราชาศัพท๑ คําสุภาพ และคําศัพท๑ยาก 2) 
ตรวจสอบความเข๎าใจโดยการใช๎แบบฝึก 3)สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎     
 ด้านเจตคติ คุณค่า (A ;Attitude) 

 การใช๎คําราชาศัพท๑เบื้องต๎น การใช๎คําสุภาพ และบอกความหมายของคําศัพท๑ยาก ผ๎ูเรียน
จะเรียนรู๎อยํางสนุกสนาน เม่ือผ๎ูเรียนได๎รับการฝึกฝนและเรียนรู๎อยํางสมํ่าเสมอ และจะทําให๎เป็นจุดเริ่มต๎น
ให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูที่มีความสามารถในการใช๎ภาษาได๎เป็นอยํางดี   ตลอดจนรู๎จักระดับของการใช๎ภาษาไทย
อีกด๎วย  

 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมที่ 1 

  ชื่อกิจกรรม :  สีอักษร...บอกประเภทของคํา  
จุดประสงค์ :  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําที่เป็นคําราชาศัพท๑  

และนําไปใช๎ได๎ถูกต๎อง 
  ส่ือการเรียนรู้ :  บทเรียนที่ 7 เรื่อง คนดีมีสัจจะ และใบงานที่ 7.7.1  

วิธีด าเนินกิจกรรม :  
 1. ครูให๎นักเรียนสังเกตบทเรียนที่ 7 เรื่อง คนดีสัจจะ ทั้งบทเรียน ครูถาม

นักเรียนในประเด็นตํอไปน้ี  
  - นักเรียนเห็นอะไรบ๎างในบทเรียนที่เรียนมา?  
  - บทเรียนเป็นบทเรียนเก่ียวกับอะไร?  
  - บทเรียนกลําวถึงใคร ? ใครเป็นพระเอกของเรื่องน้ี ?  
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  - บทเรียนที่ 7 มีสีของตัวอักษรก่ีสี?  อะไรบ๎าง?   
  - ตัวอักษรสีเหลือง คืออะไร? (คําราชาศัพท๑)  

    2. จากน้ันครูให๎นักเรียนนับจํานวนคําราชาศัพท๑ที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองที่ปรากฏ
ในบทเรียนวํามีก่ีคํา  
   3. ครูถามนักเรียนวําคําราชาศัพท๑คืออะไร?และใช๎สําหรับใคร? ใครรู๎บ๎าง? และ
เราสามารถเห็นการใช๎คําศัพท๑เหลําน้ีได๎ที่ไหนบ๎าง?  
   4. ครูเฉลยคําถามจากข๎อ 3 แล๎วยกตัวอยํางความหมายของคําราชาศัพท๑และบอก
การนําไปใช๎ให๎นักเรียนฟังดังน้ี  
 
   
 

 

5. ครูขออาสาสมัครนักเรียน
ออกมาเขียนหรือพูดคําราชาศัพท๑ที่ตนเองรู๎และแปล  

ความหมายให๎เพ่ือนๆ ฟัง แล๎วแตํงประโยคเพ่ือบอกการนําไปใช๎  
6. ครูให๎นักเรียนทําใบงานที่ 7.7.1 เพ่ือทดสอบความเข๎าใจเบื้องต๎น   
7. ครูเฉลยใบงานพร๎อมกับนักเรียน สรุปความรู๎ให๎นักเรียนฟัง  
8. จากน้ันให๎นักเรียนแบํงกลํุมกัน 4- 5 คน เพ่ือไปค๎นคว๎าหาความหมายของ

คํา 
ราชาศัพท๑หมวดรํางกายให๎ได๎มากที่สุด พร๎อมทั้งวาดภาพประกอบ แล๎วรวบรวมเป็นเลํมสํงครู   

ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําที่เป็นคําราชาศัพท๑ และนําไปใช๎ได๎
ถูกต๎อง 

 
กิจกรรมที่ 2 

  ชื่อกิจกรรม :  ฟังรื่นหู...เรียนรู๎คําสุภาพ  
จุดประสงค์ :  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถบอกคําที่เป็นคําสุภาพ  

และนําไปใช๎ได๎ถูกต๎องได๎ถูกต๎อง  
ส่ือการเรียนรู้ :  เพลงคําสุภาพ และใบงานที่ 7.7.2  
วิธีด าเนินกิจกรรม :  

   1. ครูนํานักเรียนร๎องเพลง “คําสุภาพ” มีเน้ือร๎องดังน้ี  

เสวย  = รับประทาน,กิน  
ตรัส  = พูด  

พระบาท= เท้า   ฯลฯ  
 

พระราชาเสวยพระกระยาหาร  
เจ๎าชายตรัสขอบใจประชาชน  ฯลฯ  
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2. 
ครู
สน
ทนากับนักเรียนในประเด็นสําคัญที่ปรากฏในบทเพลง คือ คนเราเม่ือพบกันจะต๎องทักทายกันด๎วยคําวํา 
“สวัสดีครับ สวัสดีคํะ”  เม่ือเราทําผิดไป เราจะต๎องรู๎จักพูดคําวํา “ขอโทษครับ ขอโทษคํะ” และครูก็ถาม
นักเรียนตํอไปวํา “เม่ือเราได๎รับความกรุณาจากคนอ่ืน เราควรพูดคําวําอะไร?” (ขอบคุณครับ ขอบคุณคํะ) 
ฯลฯ  
   3. ครูถามนักเรียนวําคําพูดเหลําน้ีเขาเรียกวําอะไร (คําสุภาพ)  โดยครูยกตัวอยําง
ให๎นักเรียนเห็นจริงแล๎วให๎นักเรียนเลือกวําคําใดสุภาพที่สุด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
   4. นักเรียนและครูชํวยกันยกตัวอยํางคําสุภาพที่ใช๎มากที่สุดในชีวิตประจําวัน 
พร๎อมยกตัวอยํางการใช๎ด๎วย  เชํน อ๎วก คือ อาเจียน โกหก คือ พูดปด  เยี่ยว คือ ปัสสาวะ ฯลฯ  เป็นต๎น  
   5. นักเรียนทดสอบความเข๎าใจโดยการทําใบงานที่ 7.7.2 พร๎อมกัน  
   6. นักเรียนและครูรํวมกันเฉลยใบงาน รํวมกันสรุปบทเรียนเรื่อง คําสุภาพ  
   7. ครูให๎นักเรียนแบํงกลํุมๆ ละ 4- 5 คน เพ่ือค๎นหาคําสุภาพ แล๎วรวบรวมมาสํง
ครู กลํุมใดได๎มากที่สุดและถูกต๎อง จะได๎รับรางวัลจากครู  

ผลที่ได้ : นักเรียนสามารถบอกคําที่เป็นคําสุภาพ และนําไปใช๎ได๎ถูกต๎อง 
 

กิจกรรมที่ 3 

  ชื่อกิจกรรม :  คําศัพท๑ยาก 
จุดประสงค์ :  เพ่ือบอกความหมายของคําศัพท๑ยากที่ปรากฏในบทเรียนโดยใช๎

พจนานุกรม 
ได๎ถูกต๎อง 
  ส่ือการเรียนรู้ : พจนานุกรม และใบงานที่ 7.7.3  

เพลงค าสุภาพ 

 คําสุภาพมีอยูํมากมาย มีมากมาย มีหลายคํา เราทักทายกันเป็นประจําด๎วยคําสวัสดี  
สวัสดีครับ สวัสดีคํะ  
 เราขอโทษเม่ือทําผิดไป อยําได๎อาย การกระทํา เราก็พูดกันเป็นประจําด๎วยคําวํา ขอโทษ       
ขอโทษครับ ขอโทษคํะ  
 

กิน ทาน รับประทาน 

หัว ศีรษะ

ะ 

กะโหลก 
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วิธีด าเนินกิจกรรม :  

    1. ครูนําพจนานุกรมหลายๆ ฉบับมาให๎นักเรียนดูแล๎วถามนักเรียนวํา “นักเรียน
น่ีเขาเรียกวําอะไร?  (พจนานุกรม)ใครเคยเห็น? ” 

2. ครูถามนักเรียนวํา “นักเรียนรู๎จักพจนานุกรมหรือไมํ? พจนานุกรมมีไว๎เพ่ือ
อะไร? 

 ใครเคยใช๎บ๎าง? ใครมีพจนานุกรมเลํมเล็กๆ บ๎าง? ” 
   3. ครูนําพจนานุกรมหลายๆ ฉบับมาให๎นักเรียนดู  แบํงนักเรียนออกเป็นกลํุมๆ 
ละ 4- 5 คน แล๎วสาธิตการใช๎พจนานุกรม โดยครูสาธิตจากการเปิดหาความหมายของชื่อของครูเอง และ
ให๎นักเรียนเปิดหาความหมายของชื่อตนเอง (ในกรณีที่ชื่อมีความหมายในพจนานุกรม บางชื่อจะไมํมี
เพราะเป็นความหมายเฉพาะของแตํละคน) ครูสาธิตการเปิดพจนานุกรมเปิดหาความหมายของคําอ่ืนๆ  
   4. จากน้ันครูแจกใบงานที่ 7.7.3 เป็นรายบุคคล แตํน่ังทําเป็นกลํุม (ต๎องใช๎
พจนานุกรมในการทํา) เพ่ือทดสอบความเข๎าใจกับนักเรียน  
   5. นักเรียนและครูชํวยกันเฉลยใบงาน และชํวยกันบอกขั้นตอนการใช๎
พจนานุกรมแล๎วให๎นักเรียนชํวยกันบอกประโยชน๑ของพจนานุกรมเพ่ือเป็นการสรุปบทเรียน  
   6. ครูฝากการบ๎านให๎นักเรียนไปหาความหมายของชื่อของสมาชิกในครอบครัว 
โดยการเปิดพจนานุกรม (ถ๎าไมํมีความหมายในพจนานุกรมให๎สอบถามจากผ๎ูรู๎ก็ได๎)  

ผลที่ได้  :นักเรียนบอกความหมายของคําศัพท๑ยากที่ปรากฏในบทเรียนและใช๎
พจนานุกรมได๎ 

ถูกต๎อง 
 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

(1) บทเรียนที่ 7 เรื่อง คนดีมีสัจจะ  
(2)ใบงานที่ 7.7.1 
(3)ใบงานที่ 7.7.2 
(4)ใบงานที่ 7.7.3 
(5) พจนานุกรม 
(6) เพลงคําสุภาพ 
 

6. กระบวนการวัดและประเมินผล  

ส่ิงที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือที่ใช้  

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  
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กระบวนการทํางานกลํุม สังเกตพฤติกรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผลงานการทําใบงานที่ 
7.7.1,7.7.2,7.7.3  

การนําเสนอผลงาน /การตรวจ
ผลงาน  

แบบสังเกตพฤติกรรม/เกณฑ๑การ
ตรวจผลงาน 

การสรุปผลการเรียนรู๎  สังเกตการตอบคําถาม การสังเกต  
 
 

7. บันทึกผลการสอน  
 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
           ผู้สอน  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เรียน  

 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน 
 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุ่ม  

ชั้น....................................ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.................................  
กลุ่มที่.............. วันที่................................... หัวข้อการเรียน………………………………….. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

1………………………………………………4………………………………………………………… 
2………………………………………………5…………………………………………………………
…3………………………………………………6……………………………………………………… 
ค าชี้แจง ให๎ผ๎ูเรียนทําเครื่องหมายถูก   ลงในระดับพฤติกรรมตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการทํางาน  
              ของกลํุม  

ข้อที่ พฤติกรรมผู้เรียน  

ระดับพฤติกรรม  
มากที่สุด                                      ไม่เคย  

หมาย

เหตุ 
5 4 3 2 1 

1 มีการกําหนดบทบาทหน๎าที่ของสมาชิกในกลํุมอยํางเหมาะสม        

2 สมาชิกกลํุมทํางานตามที่รับมอบหมาย        

3 มีการวางแผนและจัดลําดับขั้นตอนในการทํางาน        

4 มีการรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดในกลํุม        

5 มีการแสดงความเอ้ือเฟ้ือและชํวยเหลือซ่ึงกันและกัน        

6 มีความขัดแย๎งภายในกลํุม        

7 มีการแบํงปันวัสดุอุปกรณ๑ซ่ึงกันและกัน        

8 มีความพยายามทํางานกลํุมอยํางเต็มที่        

9 มีการสร๎างบรรยากาศในการทํางานของกลํุม        

10 มีการสรุปผลการทํางานของกลํุม        

รวม       

รวมทั้งหมด  

                      ลงชื่อ                           
                              ........................................................... 

     (........................................................................) 
                    ผ๎ูประเมิน  
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน 11 – 20 ระดับคุณภาพ พอใช๎  คะแนน 21 – 30 ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
คะแนน 31– 40 ระดับคุณภาพ ดี   คะแนน 41 – 50 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล  
ชั้น....................................ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.................................  

กลุ่มที่.............. วันที่................................... หัวข้อการเรียน………………………………….. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค าชี้แจง ครูบันทึกคะแนนของนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรีย นในตาราง
ตํอไปน้ี  

เลขที่ ชื่อ – นามสกุล 

ความสนใจ

และความ

กระตือรือร้น
ในการเรียน 

การเสนอ
ความ

คิดเห็นและ
การตอบ

ค าถาม 

ความ
ถูกต้องของ

งานและ

ความมี
ระเบียบใน

การท างาน 

ความส าเร็จ
ของงาน

และความ

รับผิดชอบ
ในการ

ท างาน 

รวม
คะแนน 

ระดับ
คุณภา
พ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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            ลงชื่อ
....................................................................... 
                     (.........................................................................) 

                    ผ๎ูประเมิน  
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

3 2 1 

ความสนใจและ
ความกระตือรือร๎น
ในการเรียน  

 มีความสนใจ ตั้งใจ
ทํางาน เตรียมการ และ
เตรียมตัวในการเรียน มี
ความพร๎อมเพรียง  

 มีความสนใจตั้งใจ
ทํางาน เตรียมการไว๎
บ๎าง 

 มีความสนใจบ๎าง 
ไมํสนใจบ๎าง แตํ
สํวนใหญํไมํสนใจ
และไมํได๎มีการ
เตรียมตัวในการ
เรียน  

การเสนอความ
คิดเห็นและการ
ตอบคําถาม 

 รํวมเสนอความคิดเห็น
ในการทํางานเป็นอยํางดี  

 สนใจตอบคําถาม
สมํ่าเสมอ  

 รํวมเสนอความคิดเห็น 
เป็นบางครั้ง  

 สนใจตอบคําถามบ๎าง
เป็นบางครั้งแตํไมํ
สมํ่าเสมอ  

 รํวมเสนอความ
คิดเห็นน๎อยครั้ง แตํ
สํวนใหญํไมํแสดง
ความคิดเห็น 

 ตอบคําถามบ๎างแตํ
สํวนใหญํไมํตอบ
คําถาม  

ความถูกต๎องของ
งานและความมี
ระเบียบในการ
ทํางาน 

 ผลงานถูกต๎องสมบูรณ๑  
 สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาด

เรียบร๎อย  
 ปฏิบัติตนอยูํในข๎อตกลง

ที่กําหนดไว๎รํวมกันทุก
ครั้ง  

 ผลงานถูกต๎องบางสํวน 
แตํไมํสมบูรณ๑  

 สมุดงาน ชื้นงาน สํวน
ใหญํ สะอาดเรียบร๎อย  

 ปฏิบัติตนอยูํใน
ข๎อตกลงที่กําหนดไว๎
รํวมกันเป็นสํวนใหญํ 

 ผลงานไมํถูกต๎อง
หรือมีสํวนที่ถูกต๎อง
น๎อย  

 สมุดงาน ชิ้นงาน 
ไมํคํอยเรียบร๎อย  

 ปฏิบัติตนอยูํใน
ข๎อตกลงที่กําหนด
ไว๎รํวมกันเป็น
บางครั้ง ต๎องอาศัย
การแนะนํา  
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ความสําเร็จของ
งานและความ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน 

 ผลงานสําเร็จถูกต๎อง
ทันเวลา  

 สํงงานกํอนหรือตรง
กําหนดเวลานัดหมาย  

 รับผิดชอบในงานที่
ได๎รับมอบหมายปฏิบัติ
เองจนเป็นนิสัย เป็น
ระบบแกํผ๎ูอ่ืน แนะนํา
ชักชวนให๎ผ๎ูอ่ืนปฏิบัติ 

 ผลงานสําเร็จถูกต๎อง 
บางสํวนทันเวลา 

 สํงงานช๎ากวํากําหนด 
แตํให๎มีการติดตํอชี้แจง
ครูผ๎ูสอน มีเหตุผลที่รับ
ฟังได๎  

 รับผิดชอบในงานที่
ได๎รับมอบหมาย ปฏิบัติ
เองจนเป็นนิสัย  

 ผลงานไมํสําเร็จมี
ความถูกต๎อง
บางสํวน และไมํ
ทันเวลา  

 สํงงานช๎ากวํา
กําหนดเป็นประจํา
หรือเกือบทุกครั้ง  

 ปฏิบัติงานโดยต๎อง
อาศัยการชี้แนะ 
แนะนํา ตักเตือนให๎
กําลังใจ  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  

คะแนน 1 – 5  ระดับคุณภาพ พอใช๎  คะแนน 9 – 12  ระดับคุณภาพ ดีมาก  
คะแนน 6 – 8 ระดับคุณภาพ ดี 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง นวัตกรรมการงานวิจัย 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 

การเขียนตามแบบภูมิปัญญาไทย 4 แบบ 

 
การวิเคราะห์งานวิจัย  

1. ชื่อเร่ือง  
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนตาม       

ภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
 

2. ชื่อผู้วิจัย 
เพ็ญจันทร์  เลขะพัฒนพล . 2551 . การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  

เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน  ตามภูมิปัญญาไทย  4 รูปแบบ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น . รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎  เพ่ือสํงเสริมทักษะการเขียนตาม  
รูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  คือ  เพลง  กลอนลํา  สรภัญญะ  และบทละคร  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5   

2. เพ่ือศึกษาผลการเขียนตามรูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ 
 

    4.  รูปแบบการวิจัย 

 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ  4  ขั้นตอน  ประกอบด๎วย  การวางแผน  การปฏิบัติ  การสังเกต  
และการสะท๎อนผลปฏิบัติ  
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หน่วยการเรียนรู้  รํายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ๑มัทรี  
แผนการเรียนรู้ จํานวน  9  แผน  เวลา  12  ชั่วโมง แบํงขั้นการสอนเป็น 3  ขั้น คือ 

   ขั้นที่  1  การอํานและสรุปใจความสําคัญ  เป็นการอํานและสรุปใจความ  
สําคัญของเรื่อง 

   ขั้นที่  2  การวิเคราะห๑เรื่องราว  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถประเมินคุณคํา  
จําแนกข๎อดี  ข๎อเสีย  ปัญหาอุปสรรค  และการแสดงความคิดเห็น  

   ขั้นที่  3  การเขียนโดยใช๎ภูมิปัญญา  4  รูปแบบ  คือ  เพลง  กลอนลํา   
สรภัญญะและบทละคร  

 พัฒนาทักษะการเขียนตามภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  เม่ือนักเรียนได๎เรียนตามกระบวนการ
เรียนรู๎ขั้น  1  และ ขั้นที่ 2  แล๎ว  ในขั้นที่  3  ทําให๎นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห๑  สามารถออกแบบ
และวางแผนการทํางานได๎  ทําให๎เขียนเสนอแนวคิดตามรูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  และสามารถ
นําเสนอผลงานตํอหน๎า  
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การอ่านกับทักษะชีวิต 
 

1.  ชื่อเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการระหวํางการอํานเพ่ือ  
ความเข๎าใจกับทักษะชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.  ผู้วิจัย  นายศิริโรจน๑  พํุมพับ  
3.  นวัตกรรม  กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการระหวํางการอํานเพ่ือความเข๎าใจกับทักษะชีวิต   
 กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการระหวํางการอํานเพ่ือความเข๎าใจกับทักษะชีวิต  หมายถึง  
การใช๎บทเรียนที่นําสาระการเรียนรู๎ประเภทวรรณกรรมนิทานและเรื่องส้ันที่สํงเสริมการอํานเพ่ือความ
เข๎าใจ  และสถานการณ๑เขียนวิเคราะห๑พฤติกรรมในการใช๎เหตุผลเชิงจริยธรรมเทียบกับทฤษฎีของโคล
เบอร๑ก  กับสถานการณ๑แนวคิดการวางแผนชีวิต  มีลําดับขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู๎  คือ  
  1)    การอํานเพ่ือความเข๎าใจกรณีศึกษา  
  2)    การเขียนวิเคราะห๑พฤติกรรมจากสถานการณ๑ที่อํานเทียบกับทฤษฎี  
  3)    การเขียนแนวคิดการวางแผนชีวิต  
  4)    การนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู๎ผลงาน  
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  ข้ันที่ 1 การอํานเพ่ือความเข๎าใจ    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

  กรณีศึกษา    กิจกรรมที่ 1  การอํานสรุปใจความสําคัญ  
       กรณศึีกษา  
        วง       กิจกรรมที่ 2  เขียนแผนภาพความคิดสรุป
รอง      
        จร       ที่อําน  
        ตํอ       กิจกรรมที่ 3  อภิปรายทําความเข๎าใจ
กรณีศึกษา 
        ไป       เชื่อมโยงพฤติกรรมจากเรื่องที่อําน  
 
   ข้ันที่ 2  การเขียนวิเคราะห๑   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
   พฤติกรรมจากสถานการณ๑  กิจกรรมที่ 1 เขียนวิเคราะห๑พฤติกรรมจาก  
   ที่อํานเทียบกับทฤษฎี               สถานการณ๑ที่อําน 
 
  ข้ันที่ 3  การเขียนแนวคิด    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
  การวางแผน    กิจกรรมที่ 1  เขียนแนวคิดการวางแผนชีวิต  
 
  ข้ันที่ 4  การนําเสนอแลกเปล่ียน    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

  เรียนรู๎ผลงาน    กิจกรรมที่ 1  แลกเปล่ียนเรียนรู๎ผลงาน  
 
        ทดสอบทา๎ยวงจรที ่ 2 
 
  วงจรที่ 3           สะท๎อนผลการปฏิบัติการสอน  
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การอ่านอย่างมีวิจารณาญาณ 

 
วิเคราะห์งานวิทยานิพนธ์   

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4.  วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตร๑มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิต
วิทยาลัยขอนแกํน. 
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอํานภาษาไทยด๎วยกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  ของ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยกําหนดเกณฑ๑  70/70   

2. เพ่ือศึกษาสภาพความสามารถ ด๎านทักษะการอํานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียน
ด๎วย 

กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  
กลํุมเป้าหมาย คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 /3 โรงเรียนขอนแกํนวิทยายน 2  ( สมาน  สุเมโธ)    
4. นวัตกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
  
5.  สรุป  
 นวัตกรรมที่ใช๎ในการพัฒนาทักษะการอํานภาษาไทย ด๎วยกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ใช๎รูปแบบ
การวิจัยแบบปฏิบัติการ โดยกําหนดวงจรเป็น  3  วงจร จํานวน 12 แผน คือ วงจรที่ 1  ใช๎แผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ 1–4  ใช๎บทเรียนเรื่อง ทุํงรวงทอง  วงจรที่ 2  ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5- 8 ใช๎บทเรียนเรื่อง ปลา

กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ  4 ข้ัน 

 ข้ันที่ 1  การจับใจความสําคัญ 

ข้ันที่ 2   การตีความ 

ข้ันที่ 3   การคิดอยํางมีวิจารณญาณ  

ข้ันที่ 4  แลกเปลี่ยนและประเมินผลงาน  

 

ใช๎คําถามหมวก 6  สีตามข้ันดังน้ี 

1. หมวกสีขาว 

2. หมวกสีแดง 

3. หมวกสีเหลืองและดํา  

4. หมวกสีฟ้าและเขียว 

ใช๎แผนการจัดการเรียนร๎ูโดยใช๎บทเรียนที่ผู๎วิจัยสร๎างข้ึนเพ่ือพัฒนาการอํานภาษาไทยด๎วยกระบวนการคิดอยํางมี
วิจารณญาณ 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

 

บทเรียน เป็นสาระเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณคําและเป็นประโยชน๑ในท๎องถิ่น  3  บทเรียนคือ  ทุํงรวงทอง, ปลาร๎าพัน
ปี, และยาวิเศษ 
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ร๎าพันปี  และวงจรที่ 3  ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 9-12 ใช๎บทเรียนเรื่อง ยาวิเศษ  ในการจัดกิจกรรมแตํละ
ขั้นตอนจะใช๎เทคนิคคําถามแบบหมวก 6  สี เป็นตัวกระตุ๎น กระบวนการจัดการเรียนรู๎ มีการดําเนินการ
อยํางเป็นระบบ เป็นขั้นตอนกิจกรรมมีความเหมาะสมกับนักเรียน และมีนักเรียนเป็นศูนย๑กลาง  
บทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาผลการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านตีความและการเขียนสรุปความ  
            ด้วยบทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  

            ปีที่ 3 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  :  1) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะการอํานตีความ และการเขียน  
                          สรุปความดว๎ยบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สําหรับนักเรียนชัน้  
                          มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกําหนดเกณฑ๑เฉล่ีย  ร๎อยละ  80/80        
      2) เพ่ือศึกษาสภาพความสามารถของนักเรียนทั้งด๎านทักษะการอําน  
                          ตคีวามและการเขยีนสรุปความ             
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  :  ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด๎วยวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร 

1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ได๎แกํ  
- บทเรียน  บทอํานที่เก่ียวข๎องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน 15 แผน 

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้   ได๎แกํ 
- แบบประเมินผลงานนักเรียน  
- แบบสอบถามท๎ายวงจร 
- แบบสังเกตการณ๑สอนของครู  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎  
- แบบวิเคราะห๑ผลงานนักเรียน   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  : - คําเฉล่ีย 
   - สํวนเบียงเบนมาตรฐาน  
   - คําร๎อยละ 
ผลการวิจัย :  พบวํานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียด๎านทักษะการอํานตีความละการเขียนสรุปความร๎อยละ 85.05 
และมีจํานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 90.27 โดยมีความสามารถด๎านทักษะการอํานตีความและการ
เขียนสรุปความที่พัฒนาขึ้นในแตํละวงจรตามลําดับ    
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.1 

เร่ือง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัย  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
บทเรียนรวมชั้น 
 

วิเคราะห์งานวิจัย 

 
ชื่องานวิจัย   การศึกษาผลการเรียนรู๎ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ของนักเรียนในชํวงชั้นที่ 1  
ที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียนสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  
 
ผู้วิจัย   นางสาวขวัญมนัส    ปุยะบาล. 2552. การศึกษาผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนส าหรับนักเรียนในชั้นเรียนรวมชั้น .วิทยานิพนธ๑ปริญญา
ศึกษาศาสตร๑มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกํน.  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู๎  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ของนักเรียนในชํวงชั้นที่ 1 ที่เรียนด๎วย
หนํวยการเรียนสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  

2. เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนรู๎ของนักเรียนในชํวงชั้นที่ 1 ที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียนสําหรับนักเรียน
ในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ได๎แกํ 

1.1  หนํวยการเรียนที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  มีการบูรณา
การภายในกลํุมสาระและบูรณาการข๎ามกลํุมสาระ ประกอบด๎วย  

         1) นิทานที่มีแกํนของเรื่องชนิดเดียวกันทั้ง  3  ระดับชั้น  จํานวน  3  เรื่อง คือ  
ของขวัญวันปีใหมํ, สัญญาป่าใหญํ,  หมํูบ๎านเห็ดหอม  

 2)  แผนการจัดการเรียนรู๎สําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  จํานวน 24  
แผน  แบํงเป็น  3  วงจร  วงจรละ  8  แผน 
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 3)  กิจกรรมการเรียนรู้  3  ข้ันตอน  คือ  

 ข้ันที่ 1  ข้ันน าเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น  
ขั้นนํา  เป็นการแจ๎งจุดประสงค๑การเรียนรู๎และกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือ

ทบทวนความรู๎เดิมและเร๎าความสนใจของนักเรียน  
ขั้นนําเสนอบทเรียน  เป็นการนําเสนอบทเรียนตํอนักเรียนทั้ง  3 ชั้น ด๎วยการให๎

อํานนิทาน / บทเรียน ที่ใช๎บทอํานสําหรับผ๎ูเรียนแตํละระดับชั้นเรียน   เรื่องที่อํานเป็นเรื่อง
เดียวกัน   แตํมีระดับความยากงํายที่เหมาะสมกับชั้นเรียน (ป.1-3) ใช๎คําถามกระตุ๎นให๎คิดหา
คําตอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจ เน๎นการเรียนรู๎รํวมกัน 

ข้ันที่ 2 ข้ันกลุ่มย่อย    

 ให๎นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันในกลํุมยํอยที่จัดกลํุมผ๎ูเรียนคละชั้น (ป1-3)  เพ่ือพัฒนา
ทักษะด๎านการอําน การฟัง  การพูด  และการเขียน  นําความรู๎ที่ได๎ในขั้นที่ 1 มาใช๎ 

ข้ันที่ 3  ข้ันฝึกทักษะรายบุคคล  

 นักเรียนทําแบบฝึกหัดรายบุคคล  ตามระดับสามารถโดยใช๎ แบบฝึกหัด  ที่มี
ระดับความยากงําย  แตกตํางกันตามระดับชั้น  

 
2.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาผลการเรียนรู้    กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษา ไทย  ของนักเรียนชํวงชั้น

ที่ 1 ที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียนสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้นได๎แกํ  
  2.1   แบบประเมินผลงานนักเรียน 
  2.2   แบบประเมินผลงานกลํุม 
  2.3   แบบทดสอบท๎ายวงจร 
  2.4   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน   ชํวงชั้นที่ 1 ที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียน
สําหรับนักเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้นได๎แกํ   การวิเคราะห๑ชิ้นงานนักเรียน  
 

4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการวิจัย   ได๎แกํ 
  4.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  
  4.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
  4.3  แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู๎  
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บูรณาการ 5 กลุ่มป.3 
1.  ชื่องานวิจัยที่ศึกษา        :  การพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวําง 5  กลํุมสาระการเรียนรู๎  
                                              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
     ผ๎ูทําการศึกษา :  นางอมรรัตน๑   วะสมบัติ      
                             ปีที่ศึกษา :  พ.ศ. 2551 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
         2.1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวําง 5  กลํุมสาระการเรียนรู๎  
                สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่ 3  โรงเรียนบ๎านหนองโก  
        2.2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู๎ของนักเรียน ที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวําง 5 

     กลํุมสาระการเรียนรู๎  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ ตาม เกณฑ๑ 80/80 
 

3.นวัตกรรมที่ใช้ในงานวิจัย  

        3.1 หนํวยการเรียนรู๎  1  หนํวย    ชื่อ   ของดีในตําบล  
        3.2 แผนการจัดการเรียนรู๎ตามแบบบูรณาการระหวําง 5 กลํุมสาระการเรียนรู๎    จํานวน  12  แผน   
  3.2.1 ลําดับขั้นตอนการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎    12   ครั้ง  12 ชั่วโมง 
 

1. อํานในใจ เพ่ือ
ความเข๎าใจ 

7.เรียบเรียงประโยค  

2.อํานเพ่ือวิเคราะห๑เรื่อง  8.การฟังและการพูด  
3.เขียนเรื่องใหมํ  9. ดูภาพเลําเรื่อง      
4.จดหมายถึงเพ่ือน 10.พูดโฆษณาสินค๎า 
5.แตํงประโยคจากคําวิเศษณ๑ 11.อํานบทร๎อยกรอง   

6.การใช๎พจนานุกรม  12.อํานบทเรียนเสริม  
 

4.   สรุปความรู้ได้จากการศึกษา  

          4.1   มีแนวทางในการสร๎างหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  5  กลํุมวิชา  ตามรูปแบบทักษะสัมพันธ๑ 
และการบูรณาการเน้ือหาวิชา ที่ใช๎ภาษาไทยเป็นแกนกลาง   บูรณาการกับวิชา  คณิตศาสตร๑  ศิลปะ   สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และสุขศึกษาและพลศึกษา    มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่ครูสอน
หลายวิชา   



 

128 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

4.2 มีความเข๎าใจในกระบวนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นและได๎รับจากอาจารย๑อธิบาย
เพ่ิมเติมให๎ละเอียดยิ่งขึ้น ซ่ึงประกอบด๎วย  4  ขั้นตอน  คือ ( P  A   O  R ) 

  1)  การวางแผน(Planning)  ( การสร๎างเครื่องมือ)  
  2)  การปฏิบัติ(Acting)         (การดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 12 แผน) 
  3)  การสังเกต(Observating) ( การสังเกตกระบวนการปฏิบัติและผลการปฏิบัติ)  

                           4)  การสะท๎อนผลการปฏิบัติงานอยํางตํอเน่ือง( Reflecting) ( อภิปราย สรุปเพ่ือนําไป
ปรับแผนการเรียนรู๎และขั้นตอนแตํละกิจกรรมในแตํละแผน )



 

129 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระป. 1 

 
วิเคราะห์งานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย     
การสร๎างหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางกลํุมสาระการเรียนรู๎สําหรับนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

2. ชื่อผู้ท างานวิจัย นางสาวสิรภัทร   มิกราช    วิทยานิพนธ๑ปี 2551 
3.วัตถุประสงค์     

1.  เพ่ือสร๎างหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางกลํุมสาระการเรียนรู๎สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                           2.   เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู๎จาการใช๎หนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นกําหนดผํานเกณฑ๑ 80/80  
4.นวัตกรรม 

 หนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ  

บูรณาการระหวํางกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 4 กลํุมสาระการเรียนรู๎มีสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สาระการเรียนรู๎การงานและเทคโนโลยีและสาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 
 

4.1  หนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางสาระการเรียนรู๎ ที่ผ๎ูวิจัยสร๎าง ขึ้นประกอบด๎วย  
                                      วงจรที ่ 1    หนํวยวันปีใหมํ  จํานวน  8 แผน  
                                      วงจรที ่ 2  หนํวยงานวันเกษตร  จํานวน  8 แผน  
                                    วงจรที่  3  หนํวยเจ๎าทุย   จํานวน  8 แผน  
 
 4.2  แผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน   

1)เรียนรู๎ความหมายคํา   
2)ขั้นการสอนอําน   
3)การอํานสะกดคํา   
4)ขั้นขยายประสบการณ๑ 
 1.สร๎างคําใหมํ  

 2.แตํงประโยค  

 3.ทักษะการฟัง การดู การพูด  
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    4.การเขียนเรื่อง  

 

 
5.ผลวิจัย พบวํา 

1.  เพ่ือสร๎างหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางกลํุมสาระการเรียนรู๎สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได๎หนํวยการเรียนที่ผํานการหาประสิทธิภาพได๎คํา IOCเทํากับ 0.95 
                           2.   ผลการศึกษาการจัดกระบวนเรียนรู๎จากหนํวยการเรียนรู๎ วงจรที่1-3 พบวํานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียคือ 81.92 , 85.25, 88.75  ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตามลําดับและสูงกวําเกณฑ๑ที่
กําหนด คือร๎อยละ80และมีจํานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑จากวงจรที่ 1-3 พบวํามีร๎อยละ75.00 ,75.00,83.33
ซ่ึงมีนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ80  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนด  
                           สรุปไดว๎าํหนํวยการเรียนร๎ูแบบบรูณาการระหวาํงกลํุมสาระการเรียนร๎ูนักเรียนมีผลการ
เรียนรู๎ดีขึ้นตามลําดับและผํานเกณฑ๑ที่ กําหนด80/80  
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 

 
การศึกษานวัตกรรมงานวิจัย / วิทยานิพนธ์  

ชื่อเร่ือง  การสร๎างและพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
                สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อผู้วิจัย  นางสําราญ  ตั้งศรีทอง  
โดย  นางลัดดา  ธนะภูมิชัย  รหัส 525050195-1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือสร๎างและพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู๎จากหนํวยการเรียนรู๎ที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้น  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใช๎ในการทดลองปฏิบัติการ  ได๎แกํ 
1.1 หนํวยการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ  กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย จํานวน 3 หนํวย 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน 38 แผน 
1.3 แบบฝึกทักษะ  
1.4 แบบทดสอบ 
1.5 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการสะท๎อนผลการปฏิบัติการ ได๎แกํ  
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2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  
2.3 แบบสัมภาษณ๑ 
2.4 แบบบันทึกประจําวันของครู 

รูปแบบการวิจัย ใช๎การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & Mataggart (อ๎าง
ใน ยาใจ  พงษ๑บริบูรณ๑)  
นวัตกรรมที่ใช้คือ  หนํวยการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการ จํานวน 3 หนํวยการเรียนรู๎ คือ  

1. หนํวยที่  1 เรื่อง ลมหนาว  
2. หนํวยที่ 2  เรื่อง  หนูจิ๊บไปนา  
3. หนํวยที่ 3 เรื่อง วันปิดภาคเรียน  

กระบวนการสร้างและพัฒนาหน่วย  

1. ศึกษาและวิเคราะห๑แนวการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

2. นําคําอธิบายรายวิชาจากการวิเคราะห๑หลักสูตรมากําหนดหนํวยการเรียนรู๎ ใช๎หลักการทํา
หนํวยการเรียนรู๎บูรณาการแบบสหวิทยาการ คือ การหลอมรวมสาระการเรียนรู๎ และผลการ
เรียนรู๎จากกลํุมสาระตํางๆ เข๎ามาเป็นสาระและผลการเรียนรู๎ของหนํวยการเรียนที่กําหนดขึ้น 

3. ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลตามแนวการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนที่สร๎างขึ้น  

ผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  

 ได๎จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) เรียนรู๎ความหมายคํา 
2) ขั้นการสอนอําน  
3) การอํานสะกดคํา 
4) ขั้นขยายประสบการณ๑ 

- สร๎างคําใหมํ 
- แตํงประโยค 
- ทักษะการฟัง ดู พูด  
- การเขียนเรื่อง  

พบวํา นักเรียนได๎รับความสนุกสนาน มีความกระตือรือร๎นที่จะรํวมกิจกรรม  และมีพัฒนาการ
ทางด๎านทักษะกระบวนการทํางานที่ดีขึ้น ดังแสดงได๎จากร๎อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบจาก
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

พัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน 

การอ่าน 

การอํานจับใจความ 
1. อํานออกเสียง  
 - บทร๎อยกรอง  
2. อํานในใจ 
 

การคิด 

การใช๎คําถาม 

1. ระดับการคิดของ Bloom 
2. เทคนิคการคิดแบบหมวก 6  สี 
3. การใช๎คําถามสร๎างสรรค๑ 7 แบบ 

การเขียน 

1. เขียนเรียงความ 
2. เขียนบรรยายภาพ 
3. เขียนเลําเรื่อง  
4. เขียนแสดงความรู๎สึก 
5. เขียนตามจินตนาการ  
6. เขียนแสดงความคิดแนวสร๎างสรรค๑ 

วงจรที่ 1-3 คือ 78.36  82.56  86.34 และร๎อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทํางาน คือ 83.93  85.71  
และ 90.00  
 
 
บูรณาการ อ่าน คิด เขียน  

 

การวิเคราะห์งานวิจัย 
1. ชื่อเร่ือง               
การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน คิด เขียน เชิงบูรณาการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ตัวแปรต้น ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 
ตัวแปรตาม ได๎แกํ ทักษะการอําน คิด เขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
2. ชื่อผู้วิจัย 

รัชนีกร    ซาหมํู. (2551). การพัฒนาการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน คิด เขียน เชิงบูรณาการ  

 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1. วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน . 
3. วัตถุประสงค์ชองการวิจัย   
 1. เพ่ือสร๎างหนํวยการเรียนรู๎ภาษาไทยที่บูรณาการทักษะการอําน คิด เขียน  
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอําน คิด เขียน ภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด๎วยหนํวยการเรียนรู๎ที่ผ๎ูวิจัย
สร๎างขึ้น โดยมีจํานวนนักเรียนร๎อยละ70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีความสามารถด๎านการอําน คิด 
เขียน ร๎อยละ70 ขึ้นไป  
4. นวัตกรรม  
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5. สรุป 

 นวัตกรรมที่ใช๎ หนํวยการจัดการเรียนรู๎จํานวน  4  หนํวย ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณา
การที่เน๎นทักษะการอําน  การคิด  การเขียน  จํานวน  13  แผน   ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กําหนด
เป็นวงจร 4  วงจร วงจรที่ 1 ใช๎แผนที่ 1- 4   วงจรที่ 2 ใช๎แผนที่ 5- 7  วงจรที่ 3 ใช๎แผนที่ 8- 10  วงจรที่ 4 
ใช๎แผนที่ 11- 13 
 ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการที่เน๎นทักษะการอําน  การคิด  การเขียน ราย
ชั่วโมง  
มีสํวนประกอบครบตามรูปแบบการเขียนแผนการการจัดการเรียนรู๎ระดับรายชั่วโมง และมีการจัด
กิจกรรมที่สอดคล๎องกับแผนที่เน๎นทักษะการอําน การคิด การเขียน  โดยมีการแยกเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นทักษะ  
การอําน  แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการคิด  และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะการเขียน.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
การพัฒนา อ่าน คิด เขียน  

 

การจัดกกระบวนการเรียนรู้เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด และการเขียนโดยใช้แนวคิดตาม
ทฤษฎี Synecties  Instruetional  Model   

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอําน   
การคิด  และเขียนโดยใช๎แนวคิดตามรูปแบบSynecties  Instruetional  Model  ในกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อํานเกณฑ๑เฉล่ียร๎อยละ  70/70  

2. เพ่ือศึกษาสภาพความสามารถของนักเรียนด๎านทักษะการอําน  การคิด  และการเขียน  
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Synecties  Instruetional  Model   
 ข้ันที่ 1   การอํานสรุปใจความสําคัญโดยการตั้งคําถามจากบทเรียนและเขียนแผนภาพโดยเรื่อง
ด๎วยภาษาของตนเอง 
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 ข้ันที่ 2  การพัฒนาความรู๎ความคิด (ใช๎แนวคิดตามรูปแบบ  Synecties  Instruetional  Model  
ตามลําดับขั้นตอนการสอน  )  

2.1  นําผลงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาอภิปราย  
2.2  การเปรียบเทียบทางตรง (  direct  analogy )โดยการนําคําคูํให๎ผ๎ูเรียนเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกตําง เชํน ลูกบอลกับมะนาวเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร  
2.3  การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ                (  Personal  analogy ) คือการสมมติ

ตนเองเป็นส่ิงของแล๎วแสดงความรู๎สึกออกมา  เชํน ถ๎าตนเองเป็นเครื่องซักจะรู๎สึกอยํางไร  
2.4  เปรียบเทียบคําคูํขัดแย๎ง ( Compressed  eonflict ) คือนําคํา หรือวลีได๎จาการ

เปรียบเทียบในข๎อ 2- ข๎อ 3 มาประกอบกันเป็นคําใหมํที่มีความหมายขัดแย๎งกันในตนเอง แล๎ว
อธิบายความหมายของคําคูํขัดแย๎ง 

2.5  เปรียบเทียบโดยตรงอีกครั้งจากคําคูํขัดแย๎ง  
2.6  การนําความคิดใหมํมาสร๎างสรรค๑งาน  
 

 ข้ันที่ 3 การนําความรู๎ขั้นที่ 2ไปปรับและพัฒนางานเขียน  
 ข้ันที่ 4 การอํานผลงานการเขียนขั้นที่ 3 ตั้งคําถามและเขียนภาพโครงเรื่อง  

 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาผลการพัฒนาการอําน คิด และเขียน  
2.2.1 แบบประเมินผลงานนักเรียน  

 2.2.2 แบบทดสอบท๎ายวงจร  
2.3 เครื่องมือที่ใช๎ศึกษาความสามารถที่พัฒนาขึ้นของนักเรียน  

2.3.1 แบบทดสอบการสอนของครู  
2.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการ             เรียนของนักเรียน  
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
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1. ผลของการพัฒนาทักษะการอําน คิด และเขียน พบวํานักเรียนได๎คะแนนตรวจสอบผลงาน 
และแบบทดสอบท๎ายวงจรได๎คะแนนเฉล่ียร๎อยละ 73.40 และมีจํานวนผ๎ูเรียนที่ผํานเกณฑ๑
ร๎อยละ 70 เทํากับร๎อยละ 78.17  

2. สภาพความสามารถของนักเรียนด๎านทักษะการอําน คิด และเขียน มีประสิทธิภาพดังน้ี  
2.1 ทักษะการอําน นักเรียนสามารถอํานสรุปใจความสําคัญได๎ตรงประเด็น  
2.2 ทักษะการคิด นักเรียนสามารถฝึกทักษะการคิดเป็นระบบใช๎แนวคิด  Synecties  

Instruetional  Model  คิดเปรียบเทียบ  คิดคลํอง สามารถคิดอยํางมีเหตุผล  
2.3 ทักษะการขียน นักเรียนสามารถเขียนส่ือสาร โดยนําข๎อมูลจากการอําน และผําน

กระบวนการคิด ที่หลากหลายอยํางเป็นระบบสํูงานเขียนได๎ดี 
 
 
 

 
 
สอนภาษาไทยด้วยเพลง  
 

1.  ชื่อเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

2.  ผู้วิจัย ชิน  หอมชื่น.  (2547)  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
       ภาษาไทยด้วยเพลงส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่ 4.  วิทยานิพนธ๑  
       ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวทิยาลัยขอนแกํน.  

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  : 1)   เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  กลํุมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยด๎วยเพลง  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
2)   เพ่ือพัฒนาผลของการใช๎รูปแบบการเรียนการสอน  กลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยเพลงที่พัฒนาขึ้น  ตามสาระการเรียนรู๎ทั้ง  3  ด๎าน  
คือ  ด๎านความรู๎  (Knowledge)  ด๎านทักษะกระบวนการ  ( Process)  
และด๎านเจตคติ (Affective)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
เกณฑ๑ความรอบรู๎  
ร๎อยละ  70  

4.   ตัวแปรต้น :   รูปแบบการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
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ด๎วยเพลงซ่ึงเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎  จํานวน  15  แผน 
ใช๎เวลาแผนละ  2  ชั่วโมง 

      ตัวแปรตาม  :  ผลการใช๎รูปแบบการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎  
ภาษาไทยด๎วยเพลง  

5.   นวัตกรรม  :   กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู๎  
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยเพลง  ได๎แบํงขั้นการสอน  
ออกเป็น  5  ขั้นตอน ดังน้ี  

 แผนภูมิรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
6.  สรุป  : การจัดการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยเพลง  โดย

ใช๎การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายฝ่ายจากผ๎ู
รํวมวิจัยซ่ึงหมายถึงครูและนักเรียนที่ต๎องการจะพัฒนาและแก๎ปัญหา
การเรียนการสอนรํวมกัน  โดยการรํวมศึกษาเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจใน

ขั้นที่  1 
อํานในใจ 

 

ขั้นที่  5 
อํานและเขียน 
บทร๎อยกรอง 

 

ขั้นที่  4 
เขียนเชิงสร๎างสรรค๑ 

 

ขั้นที่  2 
ภาษาพาสนุก 

 

ขั้นที่  3 
อํานออกเสียง  
และร๎องเพลง 

 

อํานและเขียนคําสัมผัสคล๎องจอง  คําขวัญ  กาพย๑ยานี 11
กลอน  8 

เขียนบรรยายภาพ  เขียนเรียงความ  

อํานออกเสียงบทเพลง  ฝึกร๎องเพลง   

กิจกรรมประกอบเพลง  

เรียนรู๎คํายาก  แตํงประโยค  และแตํงเรื่องส้ัน ๆ  

อํานในใจ  จับใจความสําคัญ  เขียนแผนภาพความคิด 
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ทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน  มีการปฏิบัติการอยํางละเอียด  
รอบคอบ  สังเกตและเก็บข๎อมูล 
ทุกขั้นตอน  ซ่ึงทําให๎ทราบแนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงงานวิจัย 
ให๎ดีขึ้นเรื่อยๆ   

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

การพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

วัตถุประสงค๑การวิจัย 

๑. เพ่ือสร๎างและพัฒนาหนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการในกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

 

นวัตกรรมที่ใช๎ในการวิจัย  

หนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นมีการบูรณาการภายในกลํุมสาระได๎แกํ ทักษะการอําน 
เขียน ฟัง ดู พูด หลักภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  กําหนดการเรียนรู๎ในแตํละหนํวย เป็นลําดับขั้น
ที่ตํอเน่ืองสอดคล๎องและมีความสัมพันธ๑กันระหวํางสาระการเรียนรู๎กับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง   

 มี ๓ หนํวยคือ  
หนํวยที่ ๑ เรื่องแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดขอนแกํน   
หนํวยที่ ๒ เรื่อง ประเพณีผูกเส่ียว   
หนํวยที่ ๓ เรื่อง พืชสมุนไพร  

 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  

๑. เครื่องมือที่ใช๎ในการทดลองปฏิบัติการ  คือ หนํวยการเรียนรู๎แบบบูรณาการในกลํุมภาษาไทย ๓ 
หนํวย  

๒. แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน ๒๑ แผน  

๓. แบบฝึกทักษะ 

๔. แบบฝึกหัด 

เครื่องมือที่สะท๎อนผลการปฏิบัติการ  

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมของครู  



 

138 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

๑. การเตรียมการกํอนการสร๎างและพัฒนาหนํวยการเรียน  

๒. การสร๎างเครื่องมือ 

๓. กระบวนการวิจัยและพัฒนา ๔ ขั้น คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ๑ และขั้นสะท๎อนผล
การปฏิบัติการ 

๔. การสรุปผลการวิจัยจากการจัดกระบวนการเรียนรู๎จากหนํวยการเรียนที่สร๎างขึ้น  

ขั้นตอนการใช๎นวัตกรรม  

 

สรุปผลการวิจัย 

๑. ผ๎ูวิจัยได๎กําหนดกระบวนการเรียนรู๎ตามพัฒนาการเรียนรู๎หนํวยที่ ๑ ทําให๎ทราบปัญหาข๎อบกพรํองที่
เกิดขึ้นแล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือกํอให๎เกิดความตํอเน่ืองและสัมพันธ๑ทักษะทางภาที่จะฝึกมากขึ้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียน  

๒. ได๎รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จากหนํวยการเรียนทั้ง ๓ หนํวย  

 ขั้นที่ ๑ การอํานในใจ เป็นการสอนอํานใจใจจากบทอําน ตอบคําถาม สรุปข๎อคิด เรียงลําดับเน้ือเรื่อง 
และเขียนแผนผังความคิด 

ขั้นที่ ๒ การอํานออกเสียง เน๎นการอํานคําที่ถูกต๎อง เน๎นหลักการอําน ตัวควบกลํ้า อํานถูกวรรคตอน มี
มารยาทในการอําน และ อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการอําน  

ขั้นที่ ๓ การพูดเลําประสบการณ๑ ให๎นักเรียนปฏิบัติจริง คือพูดจากเรื่องที่นักเรียนมีประสบการณ๑ เรื่องที่
นักเรียนได๎พบเห็น เน๎นมารยาทการพูด กล๎าแสดงออก และพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง  

ขั้นที่ ๔ การเขียนเลําประสบการณ๑ เน๎น กิจกรรมการเขียน มีมารยาทในการเขียน  หลักการเขียน และใช๎
ภาษาที่ถูกต๎อง 

ขั้นที่ ๕ การฟังเรื่อง เป็นกิจกรรมที่เน๎น มารยาทในการฟัง   ฟังเรื่องจับใจความ  ฟังเรื่องแล๎วแสดงความ
คิดเห็นอยํางมีเหตุผล 

ขั้นที่ ๖ การแตํงประโยค เป็นกิจกรรมที่เน๎นทักษะการแตํงประโยค เน๎นรู๎หน๎าที่คํา รู๎ความหมายของคํา 
นําคํามาเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ๑  
ขั้นที่ ๗ หลักการใช๎ภาษา กิจกรรมน้ีใช๎หลักและวิธีการตามหลักการใช๎ภาษาและเป็นแนวทางที่จะนํา
หลักการไปเป็นเครื่องมือในการหาความรู๎ และใช๎ในชีวิตประจําวันตํอไป  

อ่าน เขียน ค าขวัญ  
 

1.  ชื่อเร่ือง  :   
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 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอํานสรุปความสํูการเขียนคําขวัญ  ด๎วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎  4  ขั้น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (พีรดา  พูลเพ่ิม,  2552) 
2.  วัตถุประสงค์  :   
 2.1  เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอํานสรุปความสํูการเขียนคําขวัญ  ด๎วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎  4  ขั้น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 2.2  เพ่ือศึกษาสภาพการอํานสรุปความสํูการเขียนคําขวัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
3.  นวัตกรรม  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สรุป  :   
 นวัตกรรมที่ใช๎ผ๎ูวิจัยคือ  บทเรียนจํานวน  3  บทเรียน  ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนา
ทักษะการอํานสรุปความสํูการเขียนคําขวัญ  ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎  4  ขั้น   จํานวน  12  แผน  ใช๎
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  แบํงเป็น  3  วงจร  วงจรละ  4  แผน   
 กํอนที่ผ๎ูเรียนจะเขียนแผนภาพและ/หรือเขียนคําขวัญได๎น้ันจะต๎องฝึกอํานสรุปความ  จับประเด็น
สําคัญ  คิดวิเคราะห๑  วิจารณ๑  ตลอดจนการใช๎ประสบการณ๑เชื่อมโยงความรู๎กับชีวิตจริงให๎เข๎าใจเสียกํอน  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนค าขวัญ  
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  4  ข้ัน  

 

การอ่านเพื่อความเข้าใจ  เน๎นให๎นักเรียนตอบคําถามจากเรื่อง  จับประเด็นสําคัญ  
และเขียนแผนภาพความคิดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อํานได๎  

การขยายประสบการณ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริงลงข้อสรุปสู่การเขียนค าขวัญ   เน๎นให๎
นักเรียนแสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎อยํางหลากหลาย   แล๎วพิจารณาเพ่ือนําไป
ปรับใช๎ในชีวิตจริง 
 

การคิด เป็นกิจกรรมที่ฝึกให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักคิด  ตั้งประเด็น  และวิเคราะห๑  วิจารณ๑ข๎อมูล
ตามประเด็นที่กําหนด 
 

การค าเขียนขวัญ  เน๎นให๎นักเรียนฝึกการเขียนคําขวัญ  รู๎จักเลือกสรรถ๎อยคําที่
สละสลวยและคล๎องจอง  
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เพราะฉะน้ัน  นวัตกรรมที่ผ๎ูวิจัยใช๎จึงสํงเสริมและฝึกให๎ผ๎ูเรียนดึงศักยภาพด๎านทักษะการอํานสรุปความ
ตลอดจนทักษะด๎านการคิดการเชื่อมโยงดังที่ได๎กลําวมาแล๎วให๎ออกมาเป็นรูปธรรมด๎วยการเขียนคําขวัญ   

 

 
 

 
 

 

การอ่าน คิด เขียน ด้วยหมวกความคิด 6 และแผนภาพความคิด 
 

การวิเคราะห์งานวิจัย 
 

ชื่อเร่ือง : การพัฒนาทักษะการอําน  การคิด  และการเขียน  ด๎วยการใช๎คําถามหมวกความคิด 6 สี และการ  
     เขียนภาพแผนภาพความคิด กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5 
ชื่อผู้วิจัย : วิลาสินี  ขวาโยธา.  2551.  การพัฒนาทักษะการอ่าน  การคิด  และการเขียน  ด้วยการใช้ค าถาม  

หมวกความคิด 6 สี และการเขียนภาพแผนภาพความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 .  วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกํน.  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย   : 

1. ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอําน  การคิด  และการเขียนด๎วยการใช๎คําถามหมวกความคิด 6 
สี และการเขียนภาพแผนภาพความคิด     

2. ศึกษาสภาพความสามารถของนักเรียนด๎านทักษะการอําน  การคิด  การเขียนที่พัฒนาขึ้น  
นวัตกรรม : 

 
 

 
 

 
 

 

บทเรียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  
เรื่องที่ 1  ชีวิตมีคุณคําพ่ึงพาเศรษฐกิจพอเพียง   
เรื่องที่ 2  ชีวิตสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง   
เรื่องที่ 3  ชีวิตที่พอเพียงไมํเส่ียงกับความยากจน   
เรื่องที่ 4  ดําเนินชีวิตตามรอยพํอนําพาครอบครัวสุขสบาย   
เรื่องที่ 5  ชีวิตมีคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ินตน   
เรื่องที่ 6  พระราชาผ๎ูเป็นหน่ึงในโลกแหํงความพอเพียง   

แผนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ข้ันตอน   
1)  การอํานและสรุปใจความสําคัญ   
2)  การคิดวิเคราะห๑  และการคิดเชิงสร๎างสรรค๑   
3)  การเขียนแผนภาพความคิด 
4)  การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  
 

(เน้นกระบวนการพัฒนาด้านทักษะการอ่าน   
การคิด  การเขียน  จ านวน 24 แผน) 
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สรุป : งานวิจัยน้ีใช๎รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดยมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร  
ผ๎ูวิจัยได๎สร๎างนวัตกรรม  2  อยําง  คือ  บทเรียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นโดยเรียบเรียงจาก
นิทาน  เพลง  บทความ  ขําว  หนังสือพิมพ๑  สารคดี  และการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร๑เน็ต  และ แผนการ

จัดการเรียนรู้ มีล าดับ 4 ข้ันตอน  โดยในการสอนข้ันที่ 1  เน๎นการอําน  คิด  จับประเด็น  ลําดับเรื่อง  และ
สรุปใจความสําคัญ   ข้ันที่ 2  เน๎นการคิดวิเคราะห๑  การคิดเชิงสร๎างสรรค๑   โดยใช๎คําถามหมวกความคิด 6 
สี   ข้ันที่ 3  เน๎นการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยการเขียนแผนภาพความคิด  และ ข้ันที่ 4 เน๎นการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑โดยใช๎สํานวนตนเอง     

นวัตกรรมที่ผ๎ูวิจัยสร๎างขึ้นมํุงเน๎นพัฒนานักเรียนในด๎านทักษะการอําน  การคิด  และการเขียน  
นอกจากน้ีได๎สร๎างบทเรียนที่ทันสมัยตํอเหตุการณ๑ปัจจุบัน   รวมทั้งออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎อยํางมี
ลําดับขั้นการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกัน  และมีขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ   
 

 

 

 

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ                                                                                                

 
การวิเคราะห์งานวิจัย  

 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน   ของ ศุภิสรา  ทองโพธิ์  ( 2550) 

 
จุดประสงค์ของการวิจัย  

 1.  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎การอํานภาษาไทยอยํางมีวิจารณญาณของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  
ที่ 6 โดยใช๎ยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแกํน  
 จํานวน 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
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 1.  แผนการจัดการเรียนรู๎การอํานอยํางมีวิจารณญาณ โดยใช๎ยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน จํานวน 6 
แผน 
 2.  เครื่องมือที่ใช๎สะท๎อนผลการปฏิบัติได๎แกํ  
  -  แบบบันทึกเหตุการณ๑ 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมของครู  
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  
  - แบบทดสอบท๎ายวงจร 
 3.   เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผล  แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมี
วิจารณญาณ 
 
รูปแบบการวิจัย 

 ใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
1. ขั้นวางแผน  วิเคราะห๑สภาพปัญหาการอํานของนักเรียน  วรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการอําน

อยํางมีวิจารณญาณ ยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน  
2. ขั้นปฏิบัติการ 

วงจรที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 -2 
       วงจรที ่2 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3-4 

           วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5-6  
3 ขั้นสังเกตการณ๑  
4 ขั้นสะท๎อนผลการปฏิบัติ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน หมายถึง การสอนให๎ผ๎ูเรียนควบคุมกระบวนการทางความคิด 
สติปัญญา และพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎ยุทธศาสตร๑  
เมตาคอกนิชัน ได๎แกํ การวางแผน การกํากับตรวจสอบ และการประเมินผล  
 2.  การอํานอยํางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอํานเพ่ือความเข๎าใจ ที่ผ๎ูอํานวิเคราะห๑เน้ือหาด๎วย
ความรอบคอบ โดยอาศัยความสามารถในการอํานอยํางมีวิจารณญาณ เพ่ือหาข๎อสรุปและประเมินส่ิงที่
อํานโดยมีเกณฑ๑ที่เหมาะสม  
 3.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยประเภทหน่ึงซ่ึงใช๎กระบวนการอยํางเป็นระบบ โดย
แบํงขั้นตอนการปฏิบัติเป็นวงจรยํอยๆ ผ๎ูวิจัยและผ๎ูเก่ียวข๎องมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตและขั้นสะท๎อนผลการปฏิบัติ  
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 4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม กําลังเรียนในภาค
เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน 
 5.  ความสามารถในการอํานอยํางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการอํานตามแนวคิด
ของ ธิดารัตน๑ สมานพันธ๑ ประกอบด๎วย  
       5.1 จับใจความสําคัญและรายละเอียด  
  5.2  การแยกแยะข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็น  
  5.3 การสืบหาแหลํงข๎อมูล  
  5.4  การคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้น  
  5.5  การตระหนักถึงจุดมํุงหมายของผ๎ูเขียน  
  5.6  การสรุปอ๎างอิง  
 6.  เกณฑ๑ หมายถึง เกณฑ๑เป้าหมายที่ใช๎วัดความสามารถในการอํานอยํางมีวิจารณญาณซ่ึงยึดจาก
สํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คือมีนักเรียนร๎อยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมี
คะแนนการอํานอยํางมีวิจารณญาณไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  นักเรียนได๎รับการฝึกฝนด๎านการพัฒนาเมตาคอกนิชัน และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน  
 2.  เป็นแนวทางสําหรับการจัดกิจกรรมด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณโดยใช๎ยุทธศาสตร๑เมตา
คอกนิชันกลํุมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ  
 3.  ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับเมตาคอกนิชัน  
นวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน  
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการจับใจความสําคัญ  
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการสืบหาแหลํงข๎อมูล  เป็นการค๎นหา 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการแยกความจริงจากความคิดเห็น 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการเข๎าใจจุดมํุงหมายของผ๎ูเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ๑ 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 6  เวลา 3 ชั่วโมง เรื่องการสรุปอ๎างอิง  
 
ข้ันที่ 1  ข้ันก่อนการอ่าน  (ยุทธศาสตร์การวางแผนการอ่าน )   
 เป็นกิจกรรมการนําเข๎าสํูบทเรียน ผ๎ูสอนทบทวนความรู๎เดิมของผ๎ูเรียน แจกบทอํานให๎อํานอยําง
ครําวๆเพ่ือโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม การมํุงความสนใจไปที่คําศัพท๑ เครื่องชี้แนะ ในบริบทและ
แนวคิดหลัก  การคาดคะเนลํวงหน๎าโดยใช๎คําถามถามตัวเองและการตอบคําถาม  
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ข้ันที่ 2 ข้ันระหว่างอ่าน (ยุทธศาสตร์การการก ากับตรวจสอบการอ่าน)  
 ผ๎ูเรียนลงมืออํานและหาความหมายจากการอําน การจัดกิจกรรมในขั้นน้ี ได๎นําหลักการฝึก
กระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณมาใช๎ในการอํานอยํางมีวิจารณญาณ ซ่ึงประกอบการพิจารณาเรื่องที่
อํานอยํางมีเหตุผล  การวิเคราะห๑ประเด็นสําคัญของเรื่อง ผ๎ูสอนจะถามคําถามเพ่ือให๎ผ๎ูเรียนตอบคําถาม
จากเรื่อง โดยให๎ชํวยกันตอบ  และการหาข๎อสรุป โดยให๎ผ๎ูเรียนรํวมกันอภิปรายเพ่ือเป็นการหาข๎อมูลหรือ
รายละเอียด เป็นการตรวจสอบความเข๎าใจในขณะอํานวําทราบคําตอบ ในส่ิงที่ตัวเองถามหรือไมํ  
 
ข้ันที่ 3  ข้ันหลังการอ่าน (ยุทธศาสตร์การประเมินการอ่าน)  

 มํุงให๎ผ๎ูเรียนประเมินความเข๎าใจในการอําน มีกิจกรรม ได๎แกํ การสรุปผลและสะท๎อนการเรียนรู๎ 
การประยุกต๑ใช๎ และการประเมินผล ผ๎ูสอนให๎ผ๎ูเรียนเขียนยํอใจความของบทอํานบันทึกการอําน การเขียน
ผังมดนมติ  มีสรุปผลการอภิปรายรํวมกันระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน และเสนอแนะแนวทางในการตัดสิน
ผลการอํานโดยการใช๎คําถามนํา 
         เม่ือดาํเนินกิจกรรมจบแตลํะวงจร จะมีการทาํแบบทดสอบทา๎ยวงจร วงจรละ 20 ข๎อ เม่ือส้ินสุดทั้ง 3 
วงจร กลํุมเป้าหมายทําการทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณ  
 
วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู๎การอํานอยํางมีวิจารณญาณโดยใช๎ยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน ระบุไว๎
จํานวน 6 แผน ผ๎ูวิจัยไมํนําเสนอแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5-6 ที่ใช๎ปฏิบัติการในวงจรที่ 3 จึงไมํทราบ
ขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามยุทธศาสตร๑เมตาคอกนิชัน รวมทั้งการวัดประเมินผลด๎วย  
 2.  แผนการจัดการเรียนรู๎แตํละแผน ขาดการนําเสนอสาระการเรียนรู๎ด๎านทักษะกระบวนการ 
ด๎านเจตคติ และไมํปรากฏเครื่องมือวัดประเมินผลที่ระบุไว๎ในแตํละแผน  
 3.  แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3  เรื่องการแยกความจริงจากความคิดเห็น ในสาระการเรียนรู๎ระบุ
เรื่องการแสดงจุดประมํุงหมายของการเขียน การพิจารณาจุดมํุงหมายของการเขียน และกิจกรรมการ
เรียนรู๎ก็เป็นเรื่องของการหาจุดมํุงหมายของการเขียน แนวคิด เจตคติของผ๎ูเขียน ซ่ึงทุกขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎รวมทั้งสาระการเรียนรู๎จะตรงกับแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่องการเข๎าใจจุดมํุงหมาย
ของผ๎ูเขียน ทุกประการ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.2 
เร่ือง พหุปัญญา 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 

พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นอัจฉริยะ 
 

 เราเคยคิดถึงตนเองบ๎างไหมวํา  “เราก็เป็นอัจฉริยบุคคลกับเขาคนหน่ึง ”   ไมํต๎องเคอะเขินหรือ
เอียงอายหรอกที่แอบคิดเชํนน้ัน   ในโลกสมัยใหมํเขาเชื่อกันวําระดับความสามารถทางสมองของมนุษย๑
น้ันมีการเปล่ียนแปลงได๎    และยังเชื่อกันอีกวําเราที่เป็นมนุษย๑มีเซลสมองเทํากับ  ไอน๑สไตน๑   ดังน้ัน
ไอน๑สไตน๑ฉลาดได๎เทําไร  เราก็ฉลาดได๎เทําน้ัน 

 ถ๎าเชื่อข๎อความข๎างต๎น    ก็คงมีคําถามวํา  “แล๎วจะทําอยํางไรลํะจึงจะเป็นคนฉลาดเชํนเดียวกับ
ไอน๑สไตน๑”   คําตอบก็คือ   เราควรจะฝันวํา   “เราจะเป็นคนที่พัฒนาตนเองให๎เต็มศักยภาพที่มีอยูํในตัว
เราทุกด๎าน   และพยายามอยํางที่สุดที่จะทําให๎สําเร็จ”    ดีกวําที่จะฝันวําเรา        จะเป็น   จะเหมือน    หรือ
จะเทํากับไอน๑สไตน๑   
 ค าว่าศักยภาพ  คืออะไร   สร้างและพัฒนาได้อย่างไร 
 แตํเดิมเราเชื่อกันวํา   มนุษย๑เรามีความสามารถด๎านภาษา   และด๎านคณิตศาสตร๑วิทยาศาสตร๑
เทําน้ัน    จึงจัดการศึกษาเป็น 2  สาย  ได๎แกํสายวิทย๑และสายศิลป์    เป็นอยํางน้ีมาช๎านานโดยไมํสนใจคน
ที่เลํนดนตรี  กีฬาเกํง   ไมํสนใจคนที่เรียนรู๎เข๎าใจและปรับตัวเข๎ากับผ๎ูอ่ืนได๎ดี   แตํปัจจุบันน้ี   ดร. โฮเวิร๑ด  
การ๑ดเนอร๑  (Howard   Gardner)  แหํงมหาวิทยาลัยฮาร๑วาร๑ด   ผ๎ูเป็นเจ๎าของทฤษฎีพหุปัญญา  ( Multiple  
Intelligences)  กลําวไว๎วํา  “อัจฉริยภาพของมนุษย๑มีอยํางน๎อย  8  ประการ ”  มีอะไรบ๎างเดี๋ยวเราคํอย
กลําวถึงกัน 

 ถ๎าเราคิดอยากเป็นคนเกํงที่พัฒนาอัจฉริยภาพให๎ครบทุกด๎าน    เราควรจะเริ่มต๎นที่วิธีคิดเป็น
อันดับแรก   จากที่เคยเชื่อวํา   เราไมํใชํคนเกํง   เราไมํถนัด  ไมํมีความสามารถ   หรือเราเกํงเฉพาะด๎านใด
ด๎านหน่ึงเทําน้ัน     เราควรเปล่ียนความคิดใหมํวํา   เราเกิดมาพร๎อมกับอัจฉริยภาพมากมายหลายประการ  
ส่ิงเหลําน้ันซุกซํอนอยูํในตัวเรา    และเราก็ไมํเคยคิดจะค๎นหา  เราจึงไมํพบกับมัน    นับจากน้ี  ไปเราจะ
ค๎นหาตัวตนและความสามารถเหลําน้ัน  พร๎อมกับฝึกฝนพัฒนามันขึ้นมาให๎ปรากฏและเราจะได๎ใช๎
อัจฉริยภาพเหลําน้ันให๎คุ๎มคํา 
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ประการตํอมาเราต๎องบริหารจัดการเวลาให๎ดี       สํวนมากเราทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันตาม
ความเคยชิน    เราไมํยอมออกนอกกรอบ    พอคิดจะทําอะไรใหมํๆเรามักอ๎างวํา  “ไมํมีเวลา ”เพ่ือให๎คําวํา 
ไม่มีเวลาเป็นเกราะป้องกันตัวเรา    จะได๎ปฏิเสธการเริ่มต๎นส่ิงใหมํๆของชีวิต    เราจึงไมํมีโอกาสค๎นพบ
อัจฉริยภาพในตัวเราสักที    ขอแนะนําวํา   เราอยํามัวมาหาเวลาวํางกันเลย    ส๎ูกําหนดเวลาเพ่ือจะทําส่ิง
น้ันส่ิงน้ีให๎ชัดเจนลงตัวกันไปเลยจะดีกวํา   ( You  donot  find  time,  but  you  have  to  make   time)    
เพราะเรามีเวลาเสมอสําหรับส่ิงที่สําคัญในชีวิตของเรา 

เม่ือเราเริ่มปรับความคิดและจัดสรรเวลาได๎แล๎ว     เรามาเริ่มรู๎จักกับ อัจฉริยภาพของมนุษย๑ทั้ง  8  
ประการ  กันได๎แล๎ว     

1.  อัจฉริยภาพด้านภาษาและการส่ือสาร    คือคนที่ทําตัวเป็นนายของภาษา   สามารถใช๎ภาษาได๎
อยํางที่ใจต๎องการ   ภาษาเป็นเครื่องมือของการติดตํอส่ือสารและการเรียนรู๎   หากเราใช๎ภาษาได๎ดีเรายํอมมี
โอกาสประสบความสําเร็จสูง  มีอาชีพหลากหลายที่ต๎องการคนที่มีทักษะทางภาษาสูงให๎เราเลือก   เชํน  
นักประชาสัมพันธ๑    นักการทูตนักกลอน  นักเขียน   ครูอาจารย๑  นักกฎหมาย   เป็นต๎น  คนที่มี
ความสามารถด๎านภาษาเป็นคนชํางสังเกต     บางคนสามารถใช๎ภาษาได๎หลายภาษา   ทําให๎เรียนรู๎ได๎มาก
ปรับตัวได๎ดี     กลายเป็นคนที่มีเสนํห๑นํารักนําคบหา 

อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านภาษาหรือไมํ   ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูลตํอไปน้ี 
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 พกหนังสือติดตัว   แวะร๎านหนังสือ 
 ฟังเพลงได๎ไมํจํากัดภาษา   ฟังเพลงใหมํแล๎วจําเน้ือร๎องได๎รวดเร็ว  
 ชอบฟังรายการวิทยุ   อํานเรื่องแล๎วสรุปเรื่องได๎ดี  
 สุขกับการสนทนาแม๎กับคนตํางภาษา   เขียนบันทึกประจําวัน  
 จดบันทึกข๎อมูลที่พบเห็นพร๎อม

ข๎อสังเกต  
 สะกดคําได๎ถูกต๎อง  

 เลํน/คิดมุขตลกทางภาษา   เข๎าใจศัพท๑เทคนิคทางวิชาชีพอ่ืนๆ  
 ชอบคุยกับเพ่ือน   จําชื่อคนชื่อเฉพาะของส่ิงของ  สถานที่ได๎

แมํน 
 สนุกกับการเลํนเกมทางภาษา   มีความสามารถด๎านการพูดในระดับดี  
 มีความสามารถด๎านการอํานในระดับ

ดี 
 มีความสามารถด๎านการเขียน/การจดโน๎ต

ตํางๆ 
 
2.  อัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว   คือคนที่สมองทํางานเร็วและทรงพลังเป็นพิเศษ

เม่ือได๎เลํน  ได๎ออกกําลัง   ได๎เต๎นรวมทั้งการบังคับเครื่องยนต๑กลไกตํางๆ    เรียกงํายๆวํา  เป็นคนที่ใช๎
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รํางกายในการเรียนรู๎    อัจฉริยภาพด๎านรํางกายดีอยํางไร   ดีตรงที่การเคล่ือนไหวชํวยให๎สมองของเราดี
ขึ้น   เพราะสมองและรํางกายของเราเป็นส่ิงเดียวกัน    สมองส่ังให๎สารเคมีหล่ังออกมาในรํางกาย   รํางกาย
สํงข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมให๎สมอง   กายกับสมองจึงเปรียบเหมือนแฝดสยาม  เม่ือเรามีความสุข   สมอง
จะหลังสารสุขออกมา    และถ๎าเราได๎เรียนรู๎ส่ิงใหมํๆสมองจะหล่ังสารเคมีแหํงการเรียนรู๎ออกมา     สารตัว
น้ีทําให๎เราสดชื่น  รู๎สึกเต็มตื้นเหมือนมีความหวังเพ่ิมขึ้น   สุขภาพจิตจะดีขึ้น   และถ๎าเราเคล่ือนไหวออก
กําลังกายเป็นประจํา   ทั้งสมองและสุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นเป็นลําดับ      คนที่จะฝึกอัจฉริยภาพด๎าน
รํางกายต๎องฝึกการยืนการน่ังให๎หลังตรง   จะชํวยทําให๎เราพร๎อมตํอการเคล่ือนไหว   อวัยวะภายในไมํถูก
บีบ  การหายใจจะดีขึ้น   ออกซิเจนจะไปเล้ียงสมองได๎มากขึ้น    ทําให๎มองของเรามีพลังสามารถคิดได๎
มากขึ้นตามไปด๎วย   พัฒนากล๎ามเน้ือให๎แข็งแรง   หายใจถูกต๎อง  กินอาหารครบและถูกสัดสํวน   หม่ัน
ออกกําลังการและอยําลืมบริหารสมอง 

 
อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านรํางกายและการเคล่ือนไหวหรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูล

ตํอไปน้ี 
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 ชอบเลํนกีฬา   สนุกกับการเต๎นรํา  
 ชอบเข๎ารํวมกิจกรรมทางการแสดง   ทํางานฝีมือหรืองานประดิษฐ๑  
 ชอบน่ังกระดิกเท๎า   เคาะโต๏ะ  ฯลฯ  รักการผจญภัย 
 พิมพ๑ดีดคลํอง   ชอบล๎อเลียนทําทางคนอ่ืน  
 ลายมือสวย  ใช๎ภาษาทําทางในการส่ือสารได๎ดี  
 สนุกกับการเลํนเกมที่มีการ

เคล่ือนไหว 
 อยูํน่ิงนานไมํได๎  

 ชอบเดิน  วิ่ง  ขี่จักรยาน   ชอบทํางานที่ใช๎แรง 
 
3.  อัจฉริยภาพทางด้านมิติสัมพันธ์และการจินตภาพ    คือคนที่จําแมํน   มองหรืออํานอะไรจะ

เห็นเป็นภาพตั้งแตํต๎นจนจบ   เชํน ไมเคิล  แอนเจโล  ที่สลักภาพเดวิดได๎สวยงาม   เม่ือถามวําเขาวางแผน
อยํางไร   เขาตอบวํา  “ผมได๎หินอํอนมาก๎อนหน่ึงแล๎วผมก็เห็นเดวิดอยูํในน้ัน ”    คนที่สร๎างแผนภาพ
ข๎อมูลไว๎ในสมองและหากมีข๎อมูลจํานวนมากและซับซ๎อนเขาก็สามารถแบํงแยกจัดหมวดหมํู   จัดระบบ
และนําเสนอให๎คนอ่ืนเข๎าใจได๎งํายๆ   คนที่มีอัจฉริยภาพทางด๎านมิติสัมพันธ๑และการจินตภาพ   มักจะมี
อาชีพเป็นสถาปนิก  นักประดิษฐ๑นักสร๎างสรรค๑ผลงานใหมํๆ   เชํน   นักออกแบบงานตํางๆ    หากนํา
ความสามารถด๎านน้ีมาใช๎ในชีวิตประจําวัน   คนเหลําน้ีจะจัดห๎องได๎สวยงามได๎ประโยชน๑ใช๎สอยอยํางลง
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ตัว   แกะสลักพืชผักผลไม๎ได๎สวยงาม  จัดดอกไม๎ได๎สวยงามในรูปแบบที่ไมํเหมือนใคร ใช๎มือ น้ิวได๎
คลํอง 

 
อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านมิติสัมพันธ๑และการจินตภาพหรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูล

ตํอไปน้ี 
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 ชอบวาดรูป  จําหน๎าคนได๎แมํนและรวดเร็ว  จําได๎แมํน

กวําจําชื่อ 
 แมํนยําเรื่องเส๎นทาง   จัดกระเป๋าเดินทางได๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย  
 จัดบ๎านหรือโต๏ะทํางานได๎เป็นระเบียบ  นึกภาพในสองได๎แจํมชัด  
 ประกอบหรือรื้ออุปกรณ๑ตํางๆได๎

มากมาย 
 อํานหนังสือแล๎วชอบขีดเน๎นข๎อความ  

 ฟังประชุมไปวาดรูปไปด๎วย  ชอบชมภาพยนตร๑  
 ชอบดูแฟชั่น/งานออกแบบตาม

นิตยสาร 
 ชอบจัดดอกไม๎หรือจัดสวน  

 อํานแผนที่ได๎คลํอง   ชอบถํายภาพ 
 สนุกกับการตํอเลโก๎/จิ๊กซอว๑  ชอบเลํนเกมปริศนาที่เก่ียวกับภาพหาทาง

ออกจากเขาวงกต 
 
4.  อัจฉริยภาพทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์      คนกลํุมน้ีเป็นคนชํางสงสัย   ชอบสืบค๎น

ข๎อมูล    สามารถสรุปความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร๑วิทยาศาสตร๑  ออกมาได๎ชัดเจนและเป็นเหตุเป็น
ผล    เราใช๎ทักษะด๎านตรรกะและคณิตศาสตร๑ในชีวิตประจําวันโดยที่เราไมํรู๎ตัว   เชํนการขับรถ   การ
เลือกซ้ือส่ิงของ     การบริหารเวลา   การบริหารเงิน    การเป็นนักวิจัย   เป็นต๎น    หากเราอํอนหัดด๎าน
ตรรกและคณิศาสตร๑มากํอน    เราอาจเริ่มต๎นพัฒนาตนเองโดยพัฒนาทักษะการทํางานที่เก่ียวข๎องกับ
ตัวเลข   ข๎อมูลเชิงสถิติ   ฝึกทํา  Mind   Maps    เป็นต๎น 

 
อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านตรรกะและคณิตศาสตร๑หรือไมํ  ตรวจสอบจากข๎อมูลตํอไปน้ี  

มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 คิดเลขในใจได๎รวดเร็ว   สนุกกับการคํานวณคําใช๎จําย/วางแผน

การเงิน 
 จําเบอร๑โทรศัพท๑หรือหมายเลขรถ  คาดคะเนนํ้าหนัก  สํวนสูง  ระยะทาง



 

149 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

ประจําทางแมํน คํอนข๎างถูกต๎อง 
 ชอบวางแผนกํอนลงมือปฏิบัติ  ชอบกิจกรรมทดลองหรือกิจกรรม

วิทยาศาสตร๑ 
 สรุปแนวคิดหรือจําแนกความเหมือน

ความตํางของเหตุการณ๑ได๎ด ี
 พยากรณ๑/คาดเดาเหตุการณ๑ตามหลักเหตุและ

ผลได๎แมํน 
 ชอบจัดหมวดหมํูและข๎าวของ

เครื่องใช๎โดยมีเกณฑ๑การจัดที่ชัดเจน  
 ชอบประดิษฐ๑หรือสร๎างสรรค๑เครื่องมือมา

ชํวยแก๎ปัญหาหรือสถานการณ๑  
 เชํนเลํนเกมที่มีการวางแผน  เชํน

หมากรุก 
  

 
5. อัจฉริยภาพทางด้านการเข้าใจตนเอง    คนกลํุมน้ีชอบการอยูํน่ิงๆกับตัวเอง   มองและทําความ

เข๎าใจกับความคิดของตนเอง     มีความสุขกับการคิดไปคิดมา   ถามตอบตัวเองอยูํเนืองๆ      เชํน    เราเกิด
มาทําไม  เราจะเรียนอะไรดี   อาชีพไหนจะเหมาะสมกับเรามากที่สุด  ตายแล๎วไปไหน  เป็นต๎น   สรุปวํา
เป็นคนที่สามารถทําความรู๎จักและเข๎าใจตนเอง  เข๎าใจถึง การมีชีวิตอยูํและการเป็นมนุษย๑      นอกจากน้ี
ยังมีความสามารถในการรู๎อารมณ๑ตนเอง    ภาคภูมิใจในตนเอง  และหากมีความทุกข๑ก็ปลอบใจตนเองได๎      
มีความมํุงม่ันในการทํางานโดยไมํต๎องพ่ึงพาผ๎ูอ่ืน  สามารถอยูํตามลําพังได๎ 

คนที่มีความเป็นอัจฉริยภาพทางด๎านการเข๎าใจตนเอง   เป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ๑   ปรับตัวได๎ดี   
มีเพ่ือนมาก    มีปฏิสัมพันธ๑ที่ทําให๎ทุกฝ่ายมีความสุข    คนเหลําน้ีมักได๎รับเลือกให๎เป็นตัวแทน  เป็น
หัวหน๎า    แม๎วําจะไมํเกํงเรื่องการทํางาน  เพราะเขาจะรวมคนเกํงมาชํวยงานได๎มากที่สุด   ตรงข๎ามกับคน
ที่เกํงทุกเรื่องแตํไมํรู๎อยูํเรื่องเดียวคือ   ชีวิตตัวเอง   ที่เป็นคนที่นําสงสารที่สุด  
 

อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านการเข๎าใจตนเอง   หรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูลตํอไปน้ี  
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 ชอบทํางานให๎เสร็จด๎วยฝีมือตัวเอง   ม่ันใจในตนเอง  
 ยืนยันความคิดของตน  วาดฝันถึงอนาคตของตนเองได๎ชัดเจน  
 อยูํคนเดียวได๎อยํางสบายใจ  ชอบวางแผนหรือตั้งเป้าหมายชีวิต  
 อธิบายวิธีคิดหรือเหตุผลในการ

ตัดสินใจของตนเองได๎ชัดเจน  
 ใสํใจในการดูแลสุขภาพรํางกายและจิตใจ

ของตนเอง   รวมทั้งการหาทางแก๎ไข  
 กล๎าปฏิเสธในเรื่องที่ไมํชอบ   รู๎วําตัวเองถนัด/ไมํถนัดในเรื่องใด  
 ชอบเขียนเก่ียวกับความคิด/ความรู๎สึก

ของตนเอง 
 เวลาเครียดจะมีเทคนิคที่ทําให๎ตนเองผํอน

คลายละสบายใจ 
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6. อัจฉริยภาพทางด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น      คนกลํุมน้ีจะมีความสุขสดชื่น  สดใส

เม่ือได๎เจอะเจอพบปะผ๎ูคน    สามารถพูดคุยได๎อยํางสนุกสนาน   โน๎มน๎าวจิตใจคนให๎เห็นคล๎อยตามหรือ
เปล่ียนความคิดด๎วยความเต็มใจ    คนที่มีอัจฉริยภาพด๎านน้ีชํวยให๎ชีวิตมีความสุข   ก๎าวหน๎าในหน๎าที่การ
งาน   มีความสุขในชีวิตสมรส   เป็นเด็กที่ผ๎ูใหญํรักและเอ็นดู    เป็นผ๎ูใหญํที่เด็กเคารพนับถือบางคนมี
บุคลิกภาพนํารัก  สบายๆ   บางคนมีบุคลิกภาพดูหนักแนํนนําเชื่อถือ    คนกลํุมน้ีเป็นนักฟังที่ดีและนํา
ข๎อมูลจากการฟังมาปรับกระบวนยุทธ๑   หรือตัดสินใจเพ่ือผลที่ดีกวําเดิม  

 
 อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านมนุษยสัมพันธ๑และการเข๎าใจผ๎ูอ่ืน   หรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจาก

ข๎อมูลตํอไปน้ี 
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 มีเพ่ือหลายกลํุม   กลํุมละหลายคน   สนทนากับผ๎ูอ่ืนได๎เป็นเวลานานๆ  
 เพ่ือนๆวางใจมักจะมาขอความคิดเห็น   ชอบน่ังดูผ๎ูคน 
 ทักทายผ๎ูอ่ืนกํอน  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูอ่ืนพูดคุยด๎วยเสมอ  
 สามารถทําให๎ผ๎ูอ่ืนสบายใจได๎   สังเกตอารมณ๑ของผ๎ูอ่ืนได๎รวดเร็ว  
 ชอบให๎ความชํวยเหลือผ๎ูอ่ืน   ทําให๎ผ๎ูอ่ืนคล๎อยตามได๎  
 เข๎าใจความรู๎สึกของผ๎ูอ่ืนในเหตุการณ๑

ตํางๆ 
 ชอบทํางานกลํุม 

 ชอบงานอาสาสมัคร  มักเป็นผ๎ูวางแผนกิจกรรมสําหรับสมาชิก
กลํุม 

 
7. อัจฉริยภาพทางด้านการเข้าใจธรรมชาติ     เคยได๎ยินเรื่องพรานป่าไหม   เขาน่ันแหละที่เป็น

ตัวอยํางของคนที่เข๎าใจธรรมชาติ    สามารถใช๎อุปกรณ๑มาทําเสียงเรียกกบให๎ขึ้นมาขากรูหรือที่ซํอน   
สามารถเลือกเหยื่อตกปลาได๎เหมาะกับชนิดของปลา   เป็นคนต๎นคิดในการใช๎พืชสมุนไพรทั้งด๎านที่ใช๎
เป็นยา   หรือเป็นสารพิษ   ในอดีตอัจฉริยภาพด๎านน้ีมีอยูํในตัวมนุษย๑เพ่ือการดํารงชีพและการอยูํรอด   แตํ
ในปัจจุบันอัจฉริยภาพด๎านน้ีจะถูกลดบทบาทให๎แคบลง   เหลือความสําคัญเฉพาะกลํุมคนที่ทํางานด๎าน
เกษตรและวิทยาศาสตร๑    ทั้งที่ความเป็นจริงสมองของเราได๎รับการออกแบบมาให๎ชอบธรรมชาติ   
สังเกตจากการที่เราไปทํองเที่ยวเดินป่าฝ่าทะเลหรือปีนเขาชมนกชมไม๎   เราจะรู๎สึกดีๆกับธรรมชาติและ
รับรู๎ถึงความรู๎สึกวําธรรมชาติให๎ความสุขแกํเรา    คุณคําของอัจฉริยภาพด๎านน้ีจะชํวยให๎เรามองสรรพส่ิง
แบบองค๑รวม   เชํนเม่ือจะทิ้งเศษกระดาษสักชิ้นหน่ึง   เราจะเห็นขั้นตอนของการเป็นกระดาษแผํนน้ันวํา    
กวําจะเป็นกระดาษแผํนน้ีได๎มันมีที่มายาวนานมาก    นับตั้งแตํกวําจะปลูกต๎นไม๎   เห็นความเติบโต   เห็น
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กระบวนผลิต   พลังงานที่ใช๎   นํ้าเสีย  ระบบนิเวศน๑  ฯลฯ    คนที่เห็นอย่างน้ีได้จะเข้าใจถึงการที่เราเป็น
ส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    แสดงให้เห็นการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า
อันได้แก่  ไตรลักษณ์  (อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา)     และตัวตนที่แท๎จริงของคนคนน้ันจะน่ิงและลึก   มี
ความใสสวําง   มีปัญญาที่ชัดเจนและมีชีวิตที่เรียบงําย  

 
 
อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านการเข๎าใจธรรมชาติหรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูลตํอไปน้ี  

มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 ชอบทํองเที่ยวตามแหลํงธรรมชาติ   คาดเดาสภาพอากาศในแตํละวันได๎ 
 รักสัตว๑เลํนกับสัตว๑เล้ียงได๎นานๆ   มักได๎กล่ิน ดิน แดด ฝน  
 รู๎จักชนิดของต๎นไม๎มากมาย  ปลูกต๎นไม๎ได๎งอกงาม  
 อยูํนอกห๎องปรับอากาศได๎   เอาตัวรอดในสถานการณ๑ตํางๆได๎  
 ชอบใช๎ผลิตภัณฑ๑จากวัสดุธรรมชาติ   ใสํใจรายละเอียดสภาพแวดล๎อมของสถานที่  
 ชอบดูนก  ดวงดาว สายนํ้า   ก๎อนเมฆ 

ฯลฯ 
 สนใจการปรุงอาหาร   

 สนใจและชอบงานปั้นดิน  หลํอโลหะ  ฯลฯ 
 
8. อัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและจังหวะ   เป็น คนที่รักเสียงเพลง   รักดนตรี   สามารถฟังและ

แยกเสียงตัวโน๎ต    จับจังหวะได๎ชัดเจน   ร๎องเพลงไมํเพ้ียน   แตํงเพลงเกํง  อัจฉริยภาพด๎านน้ีเป็นพรสรรค๑
ของคนมากกวําเป็นพรแสวง    

อัจฉริยภาพด๎านดนตรีชํวยให๎คนจําแมํน    เพราะความสามารถด๎านน้ีมีลักษณะพิเศษที่ชํวย
จัดระบบคล่ืนสมองให๎ผํอนคลายและเหมาะกับการเรียนรู๎    สํวนคนที่ไมํมีพรสวรรค๑ในด๎านน้ีแสดงให๎
เห็นได๎ชัดเจนวํา  ร๎องเพลงเพ้ียน  ครํอมจังหวะ   แม๎จะฝึกฝนอยํางไรก็ทําให๎ดีได๎ยาก    แตํถ๎าเชื่อวํา
อัจฉริยะสร๎างได๎   ก็ต๎องทําได๎   เพียงแตํต๎องใช๎เวลาและความอดทนเข๎าชํวยมากกวําคนอ่ืนๆ   ทั้งยังต๎อง
ทําซํ้าๆ   ทําบํอยๆเพ่ือให๎เส๎นใยสมองใหมํที่เรียนรู๎เรื่องดนตรีน้ีแข็งแรงขึ้น   แนวทางการฝึกและพัฒนา
ด๎วยตนเองอาจเริ่มต๎นจากการฝึกฟังให๎ละเอียด   ฝึกหูให๎จําแนกเสียง   พัฒนาการจับจังหวะจากเสียงตํางๆ
ที่รายรอบตัวเรา   เชํนเสียงเครื่องจักรเครื่องยนต๑   เสียงสายลมพัด  เสียงนกร๎อง    เสียงของตก  

กระจกแตก  ฯลฯ  ฝึกฟังเพลงที่มีแนวเพลงตํางจากเพลงที่เราชอบ   ต๎องยอมรับวําการฝึกร๎อง
เพลงให๎เกํงก็เหมือนการฝึกเลํนกีฬา    ดังเชํนในโฆษณาที่วํา    ต้องฝึกจนกล้ามเน้ือแขนจ าวงสวิงได้     
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อยากรู๎วําเรามีอัจฉริยภาพทางด๎านดนตรีและจังหวะเคล่ือนไหวหรือไมํ  ให๎ตรวจสอบจากข๎อมูล
ตํอไปน้ี 
มี/ไมํมี รายการ มี/ไมํมี รายการ 
 ฮัมเพลงหรือร๎องเพลงเสมอๆ   ชอบร๎องเพลง/เพลงคาราโอเกะ 
 ชอบฟังเพลงหรือชมคอนเสิร๑ต   เลํนดนตรีได๎ 
 ชอบทําจังหวะ เชํนเคาะโต๏ะ  ตบเท๎า  แยกเสียงดนตรี/บอกชนิดของเครื่อดนตรีได๎

จากการฟังเสียงดนตรี 
 ชอบดัดแปลงเน้ืองเพลง  / จําเพลง

เกําๆได๎ 
 รับรู๎ถึงสรรพเสียงในธรรมชาติ 

 พิมพ๑ดีดเป็นจังหวะ   ชอบบทร๎อยกรอง/ทํานองเสนาะ  
 
เม่ือเรียนรู๎กับความมหัศจรรย๑ของความสามารถทางสมองของมนุษย๑และได๎ตรวจสอบตนเองแล๎ว   

มีความคิดเห็นตํอตนเองอยํางไรบ๎าง    พร๎อมหรือยังที่จะนําความรู๎เหลําน้ีไปปรับใช๎เพ่ือพัฒนาตน   ขอให๎
เชื่อ   หรือพยายามทําใจให๎เชื่อเถอะวํา    เรามีความสามารถซํอนอยูํมากมาย     บางอยํางเป็นพรสวรรค๑    
บางอยํางเป็นพรแสวง   เกิดมาเป็นมนุษย๑กับเขาแล๎วในชาติน้ี   อยําให๎เสียชาติเกิด   ทํานป.อ. ปยุตฺโต  
กลําวไว๎วํา   “ธรรมชาติของมนุษย๑ก็คือต๎องฝึก  ต๎องศึกษา   และมนุษย๑น้ันเป็นสัตว๑โลกที่ฝึกได๎จริง ”   
ดังน้ันเราจะต๎องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัวเองให๎ดีขึ้น   เจริญขึ้น   จะได๎มีชีวิตที่ดีงาม   มีความสุขเป็นอิสระ
และอยูํรํวมกันได๎อยํางมีสันติสุขในสังคมและในโลก 

 
รศ.สมปัต   ตัญตรัยรัตน๑    เรียบเรียงจาก 
1.  พระพรหมคุณาภรณ๑  (ป.อ. ปยุตฺโต)   เลําเรียน-ทํางานกันไป  ชีวิตได๎อะไร   พิมพ๑ครั้งที่  20  บริษัท
พิมพ๑เสวย  จํากัด   2550  
2.  วนิษา  เรซ    อัจฉริยะสร๎างได๎     โรงพิมพ๑ไทยยูเน่ียนกราฟฟิกส๑   กันยายน  2550 

                
 

 
 

 
 

 

 



 

153 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.1 

เร่ือง ความหมายและความส าคัญของส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 

1. ความหมายของส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แนวคิดแตํเดิมเชื่อวําส่ือและแหลํงการเรียนรู๎คือเครื่องมือที่ครูกําหนดขึ้นเพ่ือใช๎สําหรับ
ถํายทอดและแลกเปล่ียนเน้ือหาประสบการณ๑ แนวคิด ทักษะ และเจตคติระหวํางผ๎ูสอนกับผ๎ูเรียน หรือใช๎
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู๎ของผ๎ูเรียน ปัจจุบันมีแนวคิดกับส่ือการเรียนรู๎วํา ส่ือการเรียนรู๎คือ “ ส่ือกลาง 
” ในกระบวนการเรียนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนรับสารสนเทศ แปลความหมายและเรียนรู้ได้ ดังน้ันส่ือ

การเรียนรู้จึงเม่ือพิจารณาว่าส่ือการเรียนการสอนเป็นตัวกลางระหว่างการส่ือสารในการเรียนการสอน ส่ือ
การเรียนการสอนจึงมิใช่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ข้ึนเท่าน้ัน แต่หมายถึงทุกส่ิง ทุกอย่างที่สามารถ

น ามาใช้ให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่ือสารกันได้ตามวัตถุประสงค์ ผ๎ูสํงสารและผ๎ูรับสารใน
กระบวนการเรียนการสอนน้ันไมํได๎จํากัดที่ครูเป็นผ๎ูสํงสารตลอดเวลา เพราะในทางตรงกันข๎าม สารตํางๆ 
ที่ผ๎ูเรียนสํงให๎ผ๎ูสอนน้ันก็สําคัญด๎วยเชํนกัน จะทําให๎ผ๎ูสอนทราบวําผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และมีพัฒนาการ
การเรียนอยํางไรบ๎าง ดังน้ันผ๎ูสํงสารและผ๎ูรับสารจึงหมายถึงปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน  

“แหลํงการเรียนรู๎”  ( Learning resources) หมายถึง แหลํงที่มีข๎อมูล ขําวสาร สารสนเทศหรือ
ความรู๎ตํางๆ ที่ให๎ผ๎ูเรียนหรือผ๎ูสนในทั่วไปสามารถไปศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองหรือด๎วยการ
แนะนําของครูผ๎ูสอน เชํน ห๎องสมุด พิพิธภัณฑ๑ ห๎องปฏิบัติการ วัฒนธรรมในท๎องถ่ินหรือชุมชน ศาสนา 
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ครูภูมิปัญญา เป็นต๎น โดยนัยน้ีแหลํงการเรียนรู๎จึงมีลักษณะเป็นส่ือการเรียนรู๎ด๎วย  

 
2. ความส าคัญของส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

Edger  Dale ได๎เสนอทฤษฎี “กรวยประสบการณ๑” (Cone of experience) ในการจัดการเรียนรู๎ ซ่ึงเรียง
จากประสบการณ๑ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม (Concrete) ไปสํูประสบการณ๑ที่เป็นนามธรรม ( abstract) และในแตํ
ละดับ Dale ได๎นําเสนอส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ที่เรียงลําดับตามประสบการณ๑จากฐานซ่ึงเป็นประสบการณ๑
รูปธรรม ไปสํูยอดซ่ึงเป็นประสบการณ๑นามธรรม และบริเวณฐานกรวยคือการพัฒนาทักษะพิสัยและจิต
พิสัย ดังน้ันการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ซ่ึงสํวนใหญํเป็นสาระการเรียนรู๎ที่มํุงพัฒนาทักษะการส่ือสาร จึงมี
ความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎ส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎สร๎างประสบการณ๑
ตรงในการเรียนรู๎มากที่สุด ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎มีความสําคัญในฐานะส่ิงที่ชํวยสนับสนุนการเรียนรู๎
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ของผ๎ูเรียน และเป็นสํวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎มีประโยชน๑และ
ความสําคัญดังตํอไปน้ี 

1) สร๎างความสนใจ 

2) ทบทวนประสบการณ๑เดิม เพ่ือเตรียมความพร๎อมสําหรับการเรียนรู๎ประสบการณ๑
ใหมํ 

3) นําเสนอเน้ือหาหรือประสบการณ๑ใหมํ 

4) ขยายประสบการณ๑เก่ียวกับส่ิงที่เรียน กลําวคือจะชํวยเชื่อมโยงประสบการณ๑ตํางๆ 
ด๎วยการ 

นําเสนอตัวอยํางหลายๆ รูปแบบ ซ่ึงจะทําให๎ผ๎ูเรียนเกิดมโนทัศน๑ใหมํได๎ 
5) กระตุ๎นให๎เกิดการตอบสนองของผ๎ูเรียน  การตอบสนองของผ๎ูเรียนคือ สัญญาณ

เบื้องต๎นของ 

การเกิดการเรียนรู๎ 
6) สร๎างความคงทนในการจํานําไปสํูการสร๎างเป็นมโนทัศน๑ และถํายโอนการเรียนรู๎ 
7) ประเมินการปฏิบัติ เป็นเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ  หรือการประเมิน

ตามสภาพ 

จริงได๎ 
ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ชํวยให๎ผ๎ูสอนมีเครื่องมือในการถํายทอดและส่ือสารเน้ือหาสาระกับ

ผ๎ูเรียนได๎งํายขึ้น และเป็นส่ือกลางที่ชํวยทําให๎การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยัง
กระตุ๎นให๎ผ๎ูเรียนสนใจสนุกสนานกับการเรียนการสอน และมีสํวนรํวมในการเรียนการสอนได๎มากยิ่งขึ้น 

 

ประเภทและคุณสมบัติของส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ประเภทของส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

ส่ือสามารถแบํงได๎หลายประเภทตามเกณฑ๑ตํอไปน้ี 

1. ส่ือการเรียนรู๎ตามลักษณะการรับรู๎ด๎วยการมองเห็นและฟังเสียง หรือโสตทัศน๑ 
(Audiovisual materials) มี 3 ประเภท ได๎แกํ 

1.1  ส่ือที่ไมํใช๎เครื่องฉาย 

 ส่ือภาพ เชํน ภาพกราฟิก แผนภาพ แผนที่ ของจริง ของจําลอง ฯลฯ  

 กระดานสาธิต เชํน กระดานนิเทศ กระดานชอล๑ก กระดานแมํเหล็ก 
ฯลฯ 

 กิจกรรม เชํน  การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ 

1.2 ส่ือที่ใช๎เครื่องฉาย 
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เป็นวัสดุและอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑เพ่ือการส่ือสารด๎วยภาพ หรือทั้งภาพ
และเสียง อุปกรณ๑มีทั้งระบบฉายตรงและฉายอ๎อม เชํน เครื่องฉายภาพข๎ามศีรษะใช๎กับแผํนโปรํงใส 
เครื่องฉายสไลด๑ใช๎กับแผํนฟิล๑มสไลด๑ เครื่องเลํนวีซีดีใช๎กับแผํนวีซีดีและดีวีดี  เครื่องแอลซีดี เป็นต๎น 

1.3 ส่ือเสียง 
เป็นวัสดุและอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑เพ่ือการส่ือสารด๎วยเสียง เชํน เครื่อง
เลํนซีดีใช๎กับแผํนซีดี เครื่องบันทึกเสียงใช๎กับเทปเสียง วิทยุสัญญาณเสียง 
เป็นต๎น 

2. ส่ือการเรียนรู๎ตามทรัพยากรการเรียนรู๎  แหลํงการเรียนรู๎ ( Learning resource) 
แบํงเป็น 5 ประเภทได๎แกํ 
 
  บุคคล หรือทรัพยากรบุคคล 
 วัสดุ 
 สถานที่ (สภาพแวดล๎อมที่มีสํวนสร๎างเสริมประสบการณ๑การเรียนรู๎

ของผ๎ูเรียน) 
 เครื่องมือและอุปกรณ๑ 
 กิจกรรม 

 3.   ส่ือการเรียนรู๎ตามประสบการณ๑การเรียนรู๎ เรียงจากฐานกรวยที่เป็นรูปธรรมไปสํู
ยอดกรวยที่เป็นนามธรรมดังน้ี 

   ประสบการณ๑ที่เกิดจากเจตนา ผ๎ูเรียนใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ด๎วยตนเอง 

 ประสบการณ๑จากการจําลองสภาพการณ๑หรือของจริง  
 ประสบการณ๑ที่เกิดจากการแสดงบทบาทหรือละคร 
 ประสบการณ๑จากการสาธิต หรือตัวอยําง 
 ประสบการณ๑จากทัศนศึกษา 
 ประสบการณ๑จากนิทรรศการ 
 ประสบการณ๑จากภาพยนตร๑และโทรทัศน๑ 
 ประสบการณ๑จากภาพน่ิง วิทยุและการบันทึกเสียง เป็นประสบการผําน

การดูหรือ 
การฟังอยํางเดียว 

 ประสบการณ๑จากทัศนสัญลักษณ๑หรือสัญลักษณ๑ทางภาพ ได๎แกํ 
แผนภูมิ กราฟ แผน 



 

156 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

ที่ สัญลักษณ๑ เป็นต๎น 
 ประสบการณ๑จากวัจนภาษาหรือสัญลักษณ๑ทางภาษาพูดภาษาเขียน 

จะต๎องใช๎การ 
ตีความความหมายของถ๎อยคําซ่ึงอาจตีความได๎แตกตํางกันออกไป 

แหลํงการเรียนรู๎สามารถแบํงได๎ 4 ประเภท ได๎แกํ 
1. แหลํงการเรียนรู๎ที่จัดตั้งขึ้นภายในสถานศึกษาหรือชุมชนเพ่ือให๎ศึกษาค๎นคว๎า 
2. แหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นบุคคล 
3. แหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถ่ิน 
4. แหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นเหตุการณ๑หรือกิจกรรม 

 
 
 

2. คุณสมบัติของส่ือละแหล่งการเรียนรู้ 

 

ส่ือการเรียนรู้ ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ของจริง เกิดจากการเรียนรู๎ที่คงทนเพราะใช๎ประสาท
สัมผัส 

บางกรณีอาจเกิดความลําบากในการจัดหาและ
เสียหาได๎งําย 

2.  ของจําลอง เกิดจากการเรียนรู๎ที่คงทนเพราะได๎เห็น
ลักษณะที่ใกล๎เคียงความจริง 

การจําลองอาจทําให๎เกิดความเข๎าใจผิดตํอ
สภาพความเป็นจริงได๎ 

ส่ือการเรียนรู้ ข้อดี ข้อจ ากัด 

3. เครื่องฉายภาพทึบ
แสง 

ขยายหรือปรับขนาดของภาพได๎ตามความ
ต๎องการ สะดวก ลดการผลิตแผํนโปรํงใส 

สภาพห๎องต๎องมีการควบคุมแสงสวํางได๎ และ
การปรับสลับกับคอมพิวเตอร๑มีขั้นตอนยุํงยาก
พอสมควร 

4. สารคดี ภาพยนตร๑ เหมาะกบผ๎ูเรียนกลํุมใหญํ ให๎ภาพและเสียง
เหมือนความจริง ทําให๎เกิดความนําสนใจ 

สารคดีหรือภาพยนตร๑ที่สอดคล๎องกับสาระ
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรผลิตคํอนข๎างมาก 

5. แถบบันทึกเสียง สามารถเปิดฟังซํ้าทบทวนได๎งํายพกพาได๎
สะดวก 

แถบบันทึกเสียงมีอายุการใช๎งานจํากัด 

6.  คอมพิวเตอร๑ชํวย
สอน 

มีหลากลายรูปแบบ สามารถให๎ผลป้อนกลับ
แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางรวดเร็ว ผ๎ูเรียนสามารถ
เรียนรู๎ซํ้าได๎อีกก่ีครั้งก็ได๎ 

ต๎องอาศัยผ๎ูเชี่ยวชาญในการผลิตใช๎เวลาผลิต
นาน มีต๎นทุนคํอนข๎างสูง และสถานศึกษา
จะต๎องมีเครื่องคอมพิวเตอร๑เพียงพอกับ
การศึกษาเป็นรายบุคคล 

7. บทเรียนสําเร็จรูป สํงเสริมให๎เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู๎และ บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมใน



 

157 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

หรือบทเรียนโปรแกรม เน๎นปฏิสัมพันธ๑ในด๎านการฝึกหัด การ
ทดสอบ การแก๎ปัญหา 

รูปเอกสาร อาจมีข๎อมูลที่ไมํทันสมัย และหาก
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ก็มีวิธีการผลิตที่
ซับซ๎อนและต๎องอาศัยผ๎ูเชี่ยวชาญเชํนเดียวกับ
การผลิตคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 

8. อินเทอร๑เน็ต ค๎นคว๎าข๎อมูลได๎ทุกประเภท ใช๎เวลาน๎อย 
สามารถใช๎ส่ือสารทั้งในรูปแบบการสนทนา 
การเข๎ากลํุม การเขียนข๎อความ การสํง
ไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ การโอนถําย
แฟ้มข๎อมูลประเภทตํางๆ 

ข๎อมูลขาดความนําเชื่อถือหากไมํระบุแหลํง
อ๎างอิง และผ๎ูสอนต๎องดูแลผ๎ูเรียนอยํางใกล๎ชิด
เพราะอาจใช๎อินเตอร๑เน็ตในทางที่ไมํเหมาะสม 

9. การเรียนการสอน
ผํานเว็บ 

สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกเวลาทุกที่มีหลักสูตรให๎
เลือกมาก เน๎นการมีปฏิสัมพันธ๑และ
กระตือรือร๎น 

ไมํได๎มีปฏิสัมพันธ๑ที่แท๎จริงระหวํางผ๎ูสอน
และผ๎ูเรียน และผ๎ูเรียนต๎องสามารถควบคุมการ
เรียนรู๎ของตนเองได๎เป็นอยํางดี 

10. ส่ิงพิมพ๑ (ตํารา 
หนังสือพิมพ๑ เอกสาร
ประกอบการเรียนรู๎) 

ผลิตได๎จํานวนมาก ผ๎ูเรียนสามารถทบทวน
ซํ้าได๎ 

เส่ือมสภาพได๎งําย ข๎อมูลที่พิมพ๑อาจไมํ
ทันสมัย ผ๎ูที่อํานไมํเกํงอาจเกิดความเบื่อหนําย
ได๎และไมํสนใจ 

 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 พัฒนาการอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ ทําให๎เกิดการส่ือสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เม่ือมีผ๎ูนําวิธีการส่ือสารและอุปกรณ๑การส่ือสารมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ จึงเกิดเป็นส่ือ และแหลํงการ
เรียนรู๎รูปแบบใหมํ ที่แตกตํางไปจากส่ือและแหลํงเรียนรู๎ดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น เราอาจจะเรียกส่ือ
เทคโนโลยีเหลําน้ีได๎วํา “ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21” หรือส่ือใหมํ ( new media) ซ่ึงหมายถึง 
ส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ที่ใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑และการส่ือสารด๎วยเครือขํายอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูง
เป็นพ้ืนฐาน ตัวอยํางของส่ือและแหลํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้นใหมํมีดังน้ี  
 1.โลกจ าลองเสมือนจริง ( Virtual reality simulator) คือการใช๎เทคโนโลยีส่ือการเรียนรู๎ที่มีการ
โต๎ตอบกับผ๎ูใช๎งานบ เน๎นการศึกษาด๎วยตนเอง และมักจะเก่ียวข๎องกับอาชีพที่ต๎องใช๎ความรู๎หรือทักษะขั้น
สูง เชํน การขับเครื่องบิน การประกอบอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ การผําตัด ฯลฯ ซ่ึงผ๎ูศึกษาจะได๎ศึกษาตาม
ความสนใจของตนเองเน้ือหาของบทเรียนประกอบด๎วย ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ข๎อความและเสียงประกอบ 
ผ๎ูเรียนจะได๎เรียนผํานหน๎าจอคอมพิวเตอร๑ โดยสามารถติดตํอและโต๎ตอบกับโลกจําลองเสมือนจริงได๎ 
ประโยชน๑คือสามารถใช๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา และผ๎ูเรียนได๎ฝึกหัดปฏิบัติเพ่ือทํางานตํางๆ ในสถานการณ๑ที่
ใกล๎เคียงกับความจริง  
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 2.ซีดีรอมมัลติมีเดีย หมายถึง ซีดีรอมที่บันทึกแอพลิเคชันมัลติมีเดีย และสามารถเปิดใช๎แอพลิเค
ชันดังกลําวได๎โดยใช๎เครื่องอํานซีดีรอมที่สนับสนุนมัลติมีเดีย สําหรับแอพลิเคชันมีเดีย หมายถึง 
โปรแกรมประยุกต๑ที่มีส่ือตั้งแตํ 2 ชนิดขึ้นไป (ตัวหนังสือ กราฟิก เสียง วีดีโอ และภาพเคล่ือนไหว) และ
ผ๎ูใช๎สามารถโต๎ตอบกับโปรแกรมได๎ ปัจจุบันได๎มีผ๎ูผลิตซีดีรอมมัลติมีเดียสําหรับการพัฒนาการเรียนรู๎
ขึ้นมาจํานวนมาก เชํน ซีดีรอมการสอนทําเว็บไซต๑ การใช๎งานคอมพิวเตอร๑ การสอนเน้ือหาวิชาตําง ๆ 
เป็นต๎น  
 3.ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือชุดคําส่ังที่เขียนชุดคําส่ังที่เขียนขึ้นมาเพ่ือให๎เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ทํางานตามที่ต๎องการ หากนํามาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ก็จะเรียกวํา ซอฟต๑แวร๑
การเพ่ือการเรียนรู๎  เชํน Art Rage เป็นโปรแกรมตกแตํงภาพ ใช๎งานงําย Eclipse Crossword ใช๎สร๎าง
ปริศนาคําไขว๎ หรือให๎นักเรียนเป็นคนออกแบบสร๎าง  
 4.เว็บไซต์  

  4.1 กูเกิล เป็นเว็บไซต๑สําหรับสืบค๎นข๎อมูล (search engine) ที่ได๎รับความนิยมอยํางยิ่งใน
ปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นเว็บไซต๑สําหรับค๎นคว๎าข๎อมูลในอินเทอร๑เน็ตทุกประเภท ใช๎งํายและสะดวก 
  4.2 ทวิตเตอร์ ( Twitter)  เป็นเว็บไซต๑ที่ให๎บริการเครือขํายสังคม ( social network) 
จําพวกไมโครบล็อก ที่ผ๎ูใช๎สามารถสํงข๎อความยาวไมํเกิน 140 ตัวอักษร เพ่ือแสดงสถานภาพ ความคิด
และความรู๎สึกของตนเองเพ่ือให๎ผ๎ูอ่ืนในเครือขํายรับรู๎วําขณะน้ันเขามีสถานภาพอยํางไร  

4.3 บล็อก (blog) มาจากคําวํา เว็บบล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต๑ประเภทหน่ึง ซ่ึง
ถูก 

เขียนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน  ซ่ึงจะแสดงข๎อมูลที่เขียนลําสุดไว๎แรกสุด โดยปกติบล็อกจะ
ประกอบด๎วย ข๎อความ ภาพและ link ซ่ึงบางครั้งจะรวมส่ือตํางๆ ไมํวํา เพลง หรือวีดีโอในหลายรูปแบบ
ได๎ จุดที่แตกตํางของบล็อกกับเว็บไซต๑โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให๎ผ๎ูเข๎ามาอํานข๎อมูล  สามารถแสดง
ความคิดเห็นตํอท๎ายข๎อความที่เจ๎าของบล็อกเป็นคนเขียน  ซ่ึงทําให๎ผ๎ูเขียนสามารถได๎ผลตอบกลับโดย
ทันที  

4.4 วิกิพีเดีย ( wikipedia) เป็นเว็บไซต๑สารานุกรมออนไลน๑ที่ถือวํามีขนาดใหญํและ
เติบโต 

เร็วที่สุดของโลก อยูํภายใต๎การบริหารงานของ มูลนิธิวิกิมีเดีย ( Wikimedia Foundation Inc.) เป็นองค๑กรที่
ไมํแสวงหาผลกําไร จัดตั้งขึ้นภายใต๎กฎหมายของมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา สําหรับการให๎บริการของ
วิกิพีเดียในประเทศไทยปัจจุบันพบวํามีบทความภาษาไทยที่นําเสนออยูํมากถึง 60,474 บทความ (พ.ศ. 
2553) บริการสํวนใหญํของวิกิพิเดียจะเป็นการนําเสนอข๎อมูลความรู๎เก่ียวกับเรื่องตํางๆ ซ่ึงมีลักษณะเดํน
คือ สามารถเชื่อมโยงหรือ Link  ไปตามหัวข๎อที่ปรากฏได๎อยํางตํอเน่ือง นอกจากน้ีวิกิพีเดียยังมีการ
ให๎บริการอีกหลายด๎าน ซ่ึงล๎วนแล๎วแตํมีเป้าหมายเพ่ือสืบค๎นความรู๎ทั้งส้ิน  
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4.5 ยูทูป ( youtube) เป็นเว็บไซต๑ที่บริการวีดีโอแบบไมํมีคําใช๎จําย และเปิดบริการ
เว็บไซต๑ 

ที่ผ๎ูใช๎สามารถเข๎าไป upload ไฟล๑วีดีโอ ของตนเองเพ่ือนําเสนอให๎บุคคลทั่วไปเข๎ามาชมได๎  
 5.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) ไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ หรือ อีเมล๑ ( email) เป็นข๎อความ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ที่ใช๎รับสํงกันโดยผํานคอมพิวเตอร๑ บางแหํงใช๎เฉพาะในบางแหํงใช๎เฉพาะ
ภายนอกองค๑กร (สําหรับเครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลกคือ internet) การใช๎งาน
เหมือนกับการพิมพ๑จดหมายในโปรแกรม Microsoft Word จากน้ันก็คลิกคําส่ัง เพ่ือสํงจดหมายออกไปยัง
ผ๎ูรับซ่ึงเรียกวํา Email Adddress เป็นหลักในการรับสํง  
 6.กระดานสนทนา (Webboard) กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส๑หรือเว็บบอร๑ด คือลักษณะของ
เว็บไซต๑ที่ใช๎สําหรับการแลกเปล่ียนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคมออนไลน๑ นอกจากชื่อเว็บ
บอร๑ดแล๎วยังมีเรียกกันหลายชื่อเชํน กระดานขําว กระดานขําวสาร กระดานสนทนา กระดานสนทนา
ออนไลน๑ เป็นต๎น  
 7.เทคโนโลยี 3G ในโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ และ iphone เทคโนโลยี 3G หรือเทคโนโลยียุค Third 
Generation หมายถึงยุคที่เป็นเกิดการผสมผสาน การนําเสนอข๎อมูลและเทคโนโลยีเพ่ือให๎บริการ
มัลติมีเดีย และสํงผํานข๎อมูลในระบบไร๎สายด๎วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น ลักษณะการทํางานของ 3G ได๎แกํ 
สามารถรับสํงข๎อมูลในความเร็วสูง ทําให๎การติดตํอส่ือสารเป็นไปได๎อยํางรวดเร็วและมีรูปแบบใหมํๆ 
มากขึ้น สามารถให๎บริการระบบเสียงและแอพลิเคชั่นรูปแบบใหมํ เชํน จอแสดงภาพสี เครื่องเลํน mp3 
เครื่องเลํนวีดีโอ การดาวน๑โหลด การแสดงกราฟฟิก และการแสดงแผนที่ตั้งตํางๆ ทําให๎การส่ือสารเป็น
แบบอินเตอร๑แอคทีฟ ผลที่เกิดขึ้นคือการอํานวยความสะดวกให๎ชีวิตประจําวัน เพราะโทรศัพท๑จะ
เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร๑ที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร๑เน็ต วิทยุสํวนตัวและกล๎องถํายรูป 
 ปัจจุบันส่ือใหมํได๎เข๎ามามีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอการดําเนินชีวิตประจําวัน และส่ือใหมํก็เป็น
เครื่องมือที่นําไปสํูการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการถํายโอนความรู๎ของคนในสังคมด๎วย ดังน้ัน การ
จัดการเรียนรู๎ในยุคปัจจุบันจึงต๎องสอดคล๎องกับพัฒนาการของส่ือการเรียนรู๎ คือเน๎น การแสวงหาและ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ผํานกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ เพราะแหลํงข๎อมูลความรู๎น้ันมีมาก วิธีการหา
ความรู๎ก็มีอยํางหลากหลายแตํคําถามที่สําคัญก็คือ จะทําอยํางไรเพ่ือให๎นักเรียนสามารถคัดกรองและนํา
ความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑จริงได๎อยํางไร การคํานึงถึงคําถามน้ีจะทําให๎สามารถใช๎ส่ือใหมํเพ่ือ
การเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 



 

160 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.2 

เร่ือง การประเมินตามสภาพจริง 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

 
 หลักการจัดการเรียนรู๎ที่สําคัญที่สุดคือ ครต๎องมีความเชื่อพ้ืนฐานวํานักเรียนทุกคนสามารถพัฒนา
ตนเองและเรียนรู๎ได๎ ดังน้ันนักเรียนจึงเป็นศูนย๑กลางที่สําคัญในการเรียนรู๎ของตนเอง หลักการน้ีเกิดขึ้น
จากทฤษฎีการเรียนรู๎การสร๎างความรู๎ ( Constructivist learning theory) ซ่ึงมรฃีสาระสําคัญวํา การเรียนรู๎
ของบุคคลเกิดจากการสร๎างความหมายจากประสบการณ๑ที่มีอยูํเดิม ด๎วยเหตุน้ี ความรู๎จึงมิใชํส่ิงที่ถูก
ถํายทอด แตํเป็นส่ิงที่ “สร๎าง”ขึ้นจากกระบวนการภายในของบุคคล เม่ือกรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู๎เปล่ียนไปเชํนน้ี การวัดและประเมินผลจึงใชํเป็นเพียงแตํกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบส่ิงที่ผ๎ูเรียนมี แตํ
ต๎องเป็นส่ิงที่สนับสนุนหือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนอีกทางหน่ึงด๎วย ซ่ึงการประเมินที่สอดคล๎องกับ
แนวทางดังกลําวและมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
 
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง คือกิจกรรมตํางๆเพ่ือสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนนได๎แสดงออกซ่ึงการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎หรือทักษะตํางๆขณะที่กําลังเรียนรู๎ ในการจัดกระทํากับปัญหาหรือภาระงานที่อยูํใน
บริบทสถานการณ๑จริง หรือมีสภาพใกล๎เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซ่ึงผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนสามารถสังเกต
และประเมินผลการปฏิบัติน้ัน แล๎วนําผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองได๎ 
 
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 O’Malley และ Pierce (1996) กลําวถึงวิธีการประเมินตามสภาพจริงวิธีหน่ึงที่ได๎รับความนิยมใน
ปัจจุบันคือการประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) 

ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงด๎วยวิธีการประเมินการปฏิบัติสรุปได๎ดังน้ี 
1. เป็นการประเมินที่เน๎นการตอบสนองเพ่ือสร๎างสรรค๑ ( Constructed response) ผ๎ูเรียนจะต๎อง

ตอบสนองตํอ 
การประเมินด๎วยการสร๎างสรรค๑ผลงานหรือชิ้นงาน 
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2. เป็นการประเมินที่เน๎นการให๎ผ๎ูเรียนแสดงความสามารถในการคิดระดับสูง ( higher-order 
thinking) 

กลําวคือ ผ๎ูเรียนจะต๎องใช๎ความคิดระดับสูงในการแก๎ไขหรือตอบปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นระหวํางการการ
ปฏิบัติงานหรือผลิตชิ้นงาน 

3. เป็นการประเมินที่เน๎นสภาพความเป็นจริง (Authenticity) เน่ืองจากภาระงานที่ให๎นักเรียนปฏิบัติ
จะเป็น 

งานที่สอดคล๎องกับสภาพการณ๑จริงในชีวิตประจําวัน 
4. เป็นการประเมินที่เน๎นการบุณณาการ (Integrative) ภาระงาน/ชิ้นงานจะต๎องบูรณาการความรู๎และ

ทักษะ 
ตํางๆ 

5. เป็นการประเมินที่เน๎นกระบวนการ ( Process)  คือมํุงพิจารณากระบวนการหรือกลวิธีตํางๆที่
นักเรียนใช๎ 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางการปฏิบัติงาน 
6. เป็นการประเมินเชิงลึก ( Depth) เน่ืองจากการประเมินจากการปฏิบัติน้ันจะให๎ข๎อมูลเชิงลึก

เก่ียวกับ 
ความรู๎และทักษะที่แท๎จริงของผ๎ูเรียนเก่ียวกับงานน้ันๆซ่ึงแสดงออกมาจากการปฏิบัติในสถานการณ๑จริง  
 
ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นเทคนิควิธีที่สนับสนุนการเรียนรู๎ของผ็เรียนให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพราะมํุงพิจารณาการประยุกต๑ชึความรู๎และทักษะของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติจริง คุณคําและ
ความสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง สรุปได๎ดังน้ี 

1. การประเมินตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการประเมินที่สามารถวัดประเมินได๎ตรงกับสภาพความ
เป็นจริง 

มากที่สุด เพราะความมํุงหมายในการประเมินประเภทน้ีคือ มํุงพิจารณาวําผ๎ูเรียนสามารถนําความรู๎และ
ทักษะที่ได๎ศึกษามาประยุกต๑ใช๎ในสภาพแหํงความเป็นจริงได๎หรือไมํ 

2. การประเมินตามสภาพจริงชํวยพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎การสร๎างความรู๎ ( Constructivist learning theory) เชื่อวํา ความรู๎มิใชํส่ิงที่
บุคคลรอรับจากผ็อ่ืนหรือเป็นส่ิงที่ถํายโอนกันได๎ แตํเป็นส่ิงที่บุคคลสร๎างขึ้นจากการสร๎างความหมายจาก
ส่ิงตํางๆรอบตัวด๎วยตนเอง 

3. การประเมินตามสภาพจริงเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกซ่ึงการเรียนรู๎ได๎หลากหลายทาง 
เน่ืองจาก 
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ข๎อจํากัดของการประเมินแบบดั้งเดิม เชํน การให๎ทําข๎อสอบแบบปรนัยน้ัน เป็นส่ิงที่จํากัดวิธีการแสดงให๎
เห็นถึงความรู๎และทักษะที่ผ๎ูเรียนมีอยํางแท๎จริง เพราะเป็นการบีบบังคับให๎ผ๎ูเรียนแสดงพฤติกรรมแตํเพียง
ด๎านเดียวคือการทําข๎อสอบ ซ่ึงมิได๎ให๎โอกาสหรือทางเลือกแกํผ๎ูเรียนในการแสดงให๎เห็นวํา เขาสามารถ
แสดงออกซ่ึงการเรียนรู๎และประยุกต๑ใช๎ความรู๎ด๎วยวีการตํางๆตามความถนัดหรือความต๎องการของตนเอง
ได๎ เม่ือเลือกใช๎การประเมินตามสภาพจริงจะเกิดลักษณะที่เรียกวํา “ความหลากหลายในการประเมิน” 
กลําวคือ สามารถให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติงานได๎หลากหลาย และขณะเดียวกันวิธีการที่ใช๎ประเมินงานเหลําน้ันก็มี
ความหลากหลายด๎วย 
 
 
 
วิธีการประเมินตามสภาพจริง 

 วิธีการประเมินตามสภาพจริงมีตฃจํานวนมาก การเลือกใช๎ขึ้นอยูํกับลักษณะของส่ิงที่ต๎องการ
ประเมิน ลักษณธเน้ือหาวิชา ความซับซ๎อนของมโนทัศน๑ รวมถึงลักษณะของผ๎ูเรียน จากการประมวล
แนวคิดเก่ียวกับวิธีการประเมินตามสภาพจริงสามารถสรุปวิธีการประเมินตามสภาพจริง กิจกรรมและ
เครื่องมือการประเมินได๎ดังตารางน้ี 
 

วิธีการประเมิน กิจกรรม เคร่ืองมือการประเมิน  

1. การสนทนาสัมภาษณ๑ 
(oral interview) 

ครูสนทนาและถามคําถาม
นักเรียนเก่ียวกับภูมิหลัง 
กิจกรรม ความพร๎อม ความ
สนใจ ปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียนรู๎ ฯลฯ 

-แบบสัมภาษณ๑ที่มีโครงสร๎าง
(เตรียมประเด็นคําถามที่
ต๎องการประเมิน โดย
เรียงลําดับชัดเจน) 
-แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมี
โครงสร๎าง(กําหนดประเด็นที่
จะถามครําวๆ) 

2. การเลําทบทวนซํ้า  
(story or text retelling) 

นักเรียนเลําทวนแนวคิดสําคัญ
หรือรายละเอียดข๎อมูลที่ได๎จาก
การอําน การฟังหรือการดู 

-แบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

3. การนําเสนอด๎วยการพูด
บรรยาย  
(oral presentation) 

นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา
ค๎นคว๎า ความคิดเห็นหรือ
ข๎อสรุปจากการอภิปรายของ
กลํุมด๎วยกระบวนการพูด

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
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นําเสนอหรือพูดรายงานหน๎า
ชั้นเรียน 

-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

4. การเขียนตัวอยําง  
(writing samples) 

นักเรียนเขียนความเรียง 
ข๎อความขนาดส้ัน บทบรรยาย 
พรรณนา อภิปรายหรือเขียน
รายงานในประเด็นที่กําหนด 

-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

5. การจัดโครงงานหรือ
นิทรรศการ 
(Projects/exhibitions) 
1.โครงงานรายบุคคล 
2.โครงการกลํุม 

นักเรียนจัดทําโครงงานด๎วย
การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล จาก
แหลํงความรู๎ตํางๆด๎วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
และดําเนินการจัดการและ
แก๎ไขปัญหาภายใต๎คําแนะนํา
ของครู 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-แบบประเมินผลงาน 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

6. การทดลองและการสาธิต 
(experiment/demonstrations) 
1.การแสดงบทบาท/ละคร 
2.การสาธิต 
3.การทดลองและสืบสวน 

นักเรียนทําการทดลองหรือ
สาธิต(การแสดงตัวอยําง การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดง
ละคร)เพ่ือแสดงให๎เห็นการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากส่ิงที่
เรียนในการปฏิบัติงานตํางๆ 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-แบบประเมินผลงาน 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

7. การตอบสนองตํอข๎อคําถาม
ด๎วยการสร๎าง 
(การตอบคําถามปลายเปิด) 
(Constructed-response item) 

นักเรียนเขียนข๎อความเพ่ือตอบ
คําถามปลายเปิด 

-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

8. การสังเกตของครู
(observation) 
1.การสังเกตอยํางเป็น
ทางการ 
2.การสังเกตอยํางไมํเป็น
ทางการ 

ครูสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนได๎แกํ พฤติกรรมความ
ใสํใจในการเรียน การ
ตอบสนองตํอการจัดการเรียนรู๎ 
และปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
นักเรียนกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

9. การจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolios) 

การเก็บรวบรวมผลงานของ
นักเรียนที่แสดงให๎เห็น

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินผลงาน 
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1.แฟ้มสะสมงานที่เก็บงานที่
ดีที่สุดหรือแฟ้มที่เน๎น
ผลผลิต 
(product-oriented portfolio) 
2.แฟ้มสะสมงานที่แสดง
ความก๎าวหน๎าทางการ
เรียนนรู๎และการเจริญเติบโต
หรือแฟ้มที่เน๎นกระบวนการ
(process-oriented portfolio) 

พัฒนาการหรือความก๎าวหน๎า
ในการเรียนรู๎ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา 

-แบบประเมินตนเอง 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงต๎องแปลความหมายจากพฤติกรรมซ่ึงเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพให๎เป็น
ข๎อมูลเชิงปริมาณและจะต๎องใช๎ “เกณฑ๑การให๎คะแนนการประเมินตามสภาพจริง” หรือที่เรียกวํา 
“Rubric” ซ่ึงมีลักษณะที่เป็นตารางการให๎คะแนนที่แจกแจงระดับการปฏิบัติของผ๎ูเรียนอยํางชัดเจน ตาราง
น้ีมีองค๑ประกอบที่สําคัญคือ ระดับคะแนนและคําอธิบายระดับคะแนนน้ันๆในเชิงคุณภาพหรือเชิง
พฤติกรรมที่สังเกตจากการปฏิบัติของผ๎ูเรียน 
 โดยทั่วไปสามารถแบํงเกณฑ๑การให๎ตะแนนตามสภาพจริงออกเป็น 2 ประเภท คือเกณฑ๑การ
ประเมินแบบองค๑รวม (Holistic scoring rubric) และเกณฑ๑การประเมินแบบแยกองค๑ประกอบ ( Analytical 
scoring rubric) ซ่ึงแตํละประเภทมีลักษณธและรายละเอียดดังน้ี 

1. เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic scoring rubric) เป็นเกณฑ๑ที่พิจารณาภาพรวมของส่ิงที่
ประเมิน 

วํามีลักษณะอยํางไร โดยแตํละระดับคะแนนจะบรรยายภาพรวมของส่ิงที่ประเมินทั้งหมดโดยมีคุณภาพ
ลดหล่ันตามระดับคะแนนซ่ึงสํวนใหญํแล๎วนิยมเพียง 3 ระดับ 
ตัวอย่างที่ 1 
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ 

ระดับคะแนน  ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

3 ด ี มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน 
 (คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป) 
เน้ือหาตรงตามประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาระดับทางการ สละสลวย สะกดถูกต๎อง เขียนหรือพิมพ๑อยํางเป็นระเบียบ 

2 ผําน มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน 
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 (คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป) 
เน้ือหาตรงตามประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาระดับก่ึงทางการ สะกดถูกต๎อง เขียนหรือพิมพ๑อยํางเป็นระเบียบ 

1 ต๎องปรับปรุง มีองค๑ประกอบของเรียงความไมํครบถ๎วน 
 (ขาดองค๑ประกอบอยํางใดอยํางหน่ึงหรือแตํละองค๑ประกอบไมํมีความชัดเจน) 
เน้ือหายังไมํสอดคล๎องกับประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาที่ไมํเป็นภาษามาตรฐานหรือต่ํากวําก่ึงทางการ เขียนสะกดผิด  
 เขียนหรือพิมพ๑อยํางไมํเป็นระเบียบ 

0 ไมํมีผลงาน 
 

ตัวอย่างที่ 2 
เกณฑ์การประเมินการพูดน าเสนอรายงาน 

ระดับคะแนน  ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

3 ดี มีองค๑ประกอบของการพูดครบถ๎วน (การทักทาย การเกริ่นนํา การอธิบายเน้ือหาและ
การกลําวสรุป)และแตํละองค๑ประกอบมีวิธีการพูดที่ทําให๎ผ๎ูฟังสนใจ 
พูดรายงานอยํางเป็นระบบ เรียงลําดับตามหัวข๎ออยํางชัดเจน 
ใช๎สํานวนภาษาที่เข๎าใจงําย สุภาพ เป็นภาษามาตรฐาน 
มีบุคลิกภาพม่ันใจ  ใช๎ทําทางประกอบการพูดได๎สอดคล๎องกับเน้ือหาที่รายงาน และมี
ส่ือประกอบการพูด 

2 ผําน มีองค๑ประกอบของการพูดครบถ๎วน 
 (การทักทาย การเกริ่นนํา การอธิบายเน้ือหาและการกลําวสรุป) 
พูดรายงานอยํางเป็นระบบ เรียงลําดับตามหัวข๎อ 
ใช๎สํานวนภาษาที่เข๎าใจงําย สุภาพ เป็นภาษามาตรฐาน 
มีบุคลิกภาพม่ันใจ  พยายามใช๎ทําทางประกอบการพูดให๎เกิดความเข๎าใจที่ชัดเจนขึ้น 

1 ต๎องปรับปรุง มีองค๑ประกอบของการพูดไมํครบถ๎วน 
 (ขาออยํางใดอยํางหน่ึงหรือหลายอยําง) 
พูดอยํางไมํเป็นระบบ ลําดับหัวข๎อวกวนและไมํชัดเจน 
ใช๎สํานวนภาษาที่ไมํเป็นมาตรฐาน เชํนื ภาษาระดับสนทนา ภาษาระดับกันเอง 
มีบุคลิกภาพไมํม่ันใจ  ตื่นเต๎นประหมํา ไมํใช๎ทําทางหรือส่ือประกอบการพูด 

 
2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ (Analytical scoring rubric)เป็นเกณฑ๑การให๎คะแนน 
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โดยพิจารณาส่ิงที่ประเมินในลักษณะที่แยกเป็นองค๑ประกอบรายด๎าน หรือจําแนกเป็นมิติคุณภาพตําง  
 
ตัวอย่างที่ 1 

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ 

 

องค์ประกอบที่

ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

1 
ต้องปรับปรุง  

2 
ผ่าน 

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

องค๑ประกอบของ
เรียงความ (คํานํา 
เน้ือเรื่อง สรุป)  

เรียงความมี
องค๑ประกอบไมํ
ครบหรือไมํ
สามารถจําแนก
องค๑ประกอบได๎
ชัดเจน 

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน 

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน และใช๎
กลวิธีการเขียนใน
แตํละ
องค๑ประกอบที่ทํา
เกิดความนําสนใจ  

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน และใช๎
กลวิธีการเขียนใน
แตํละ
องค๑ประกอบที่ทํา
เกิดความนําสนใจ
อยํางยิ่ง 

การเรียบเรียงยํอ
หน๎า 

ยํอหน๎าไมํมี
ประโยคใจความ
สําคัญ และยังขาด
รายละเอียด
สนับสนุน  

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญ แตํยังไมํ
สามารถขยาย
รายละเอียดหรือยก
เหตุผลสนับสนุน
ได๎เพียงพอ  

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญ และมีการ
ขยายรายละเอียดที่
สนับสนุนประโยค
ในใจความสําคัญ 

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญชัดเจน และ
มีการเขียนขยายให๎
รายละเอียดที่
สนับสนุนประโยค
ใจความสําคัญ
อยํางชัดเจน และ
สมเหตุสมผล  

สํานวนภาษา 

ใช๎สํานวนภาษาที่
ไมํเป็นภาษา
มาตรฐาน เชํน 
ภาษาระดับกันเอง 
ภาษาระดับ
สนทนาการเรียง

ใช๎สํานวน
ภาษาระดับก่ึง
ทางการ 

ใช๎สํานวนภาษา
มาตรฐาน เป็น
ภาษาระดับ
ทางการและร๎อย
เรียงประโยคได๎
อยํางราบรื่น 

ใช๎สํานวนภาษา
มาตรฐาน เป็น
ภาษาระดับ
ทางการ ร๎อยเรียง
ประโยคได๎อยําง
ราบรื่น เลือกสรร
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ร๎อยประโยคไมํ
ราบรื่น 

ถ๎อยคํามาใช๎อยําง
ไพเราะเหมาะสม  

 

ตัวอย่างที่ 2 

เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

องค์ประกอบที่

ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

1 

ต้องปรับปรุง  

2 

ผ่าน 

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

การแปลความ 
ไมํสามารถแปล
ความหมายของ
เรื่องที่อํานได๎ 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
ถูกต๎องมากกวํา
ร๎อยละ 50 ของ
ข๎อความที่อําน 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
มากกวําร๎อยละ 70 
ของข๎อความที่อําน
ทั้งหมด 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
ถูกต๎องทั้งหมด 

การขยายความ 

ไมํสามารถอธิบาย
ขยายความเรื่องที่
อํานเพ่ิมเติมได๎ 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อาน
ได๎บ๎าง แตํยังไมํ
สามารถ
ยกตัวอยําง
ประกอบได๎
ถูกต๎องหรือชัดเจน 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อําน
ได๎ ยกตัวอยําง
ประกอบอธิบาย
ได๎พอสมควร 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อําน
ได๎อยําง
สมเหตุสมผล 
สามารถ
ยกตัวอยําง
ประกอบอธิบายได๎
ถูกต๎องชัดเจน 

การตีความ 

ไมํสามารถบอก
เจตนา จุดประสงค๑
หรือสาระสําคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎ 

บอกสาระสําคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎
แตํยังไมํชัดเจน 

บอกสาระสําคัญของ
เร่ืองที่อํานได๎อยําง
ชัดเจน 

บอกเจตนา
จุดประสงค๑และ
สาระสําคัญของเร่ือง
ที่อํานได๎อยํางชัดเจน 
โดยอาศัยหลักการ
ของเหตุและผล 

 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เป้าหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาผ๎ูเรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ของกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ โดยการนําผลการ
ประเมินไปใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุง แก๎ไข สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาการของผ๎ูเรียนโดยตรงและ
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นําผลไปปรับปรุงแก๎ไขการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปใช๎ในการ
พิจารณาตัดสินความสําเร็จทางการศึกษาของผ๎ูเรียนอีกด๎วย 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด๎วย 
การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ 8 กลํุม 
 การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลํุม สถานศึกษาควรดําเนินการ
ประเมินผลในลักษณะตํางๆ ดังตํอไปน้ี 

1. การประเมินผลก่อนเรียน 

การประเมินผลกํอนเรียน เป็นหน๎าที่ของครูผ๎ูสอนในแตํละรายวิชา ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎
ต๎องประเมินผลกํอนเรียน เพ่ือหาสารสนเทศของผ๎ูเรียนในเบื้องต๎น สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรู๎
ให๎สอดคล๎องกับพ้ืนฐานของผ๎ูเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ แตํ
จะไมํนําผลการประเมินน้ีไปใช๎ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน การประเมินผลกํอนเรียน
ประกอบด๎วยการประเมิน ดังตํอไปน้ี 

1.1 การประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียน 

เป็นการตรวจสอบความรู๎ ทักษะ และความพร๎อมตํางๆของผ๎ูเรียนที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่อง
ใหมํๆ ที่ผ๎ูเรียนต๎องเรียนโดยใช๎วิธีการที่เหมาะสม เพ่ือจะได๎ทราบวําผ๎ูเรียนมีความพร๎อมและพ้ืนฐานที่
จะเรียนทุกคนหรือไมํ แล๎วนําผลการประเมินมาปรับปรุง ซํอมเสริม หรือตระเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีความ
พร๎อมและพ้ืนฐานพอเพียงทุกคน ซ่ึงจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได๎เป้นอยํางดี การ
ประเมินพ้ืนฐานและความพร๎อมของผ๎ูเรียนกํอนเรียน จึงมีความสําคัญและจําเป็นที่ผ๎ูสอนทุกคนจะต๎อง
ดําเนินการ เพ่ือเตรียมผ๎ูเรียนให๎มีความพร๎อมในการเรียนทุกครั้งจะทําให๎การเรียนการสอนเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ และสามารถคาดหวังความสําเร็จได๎อยํางแนํนอน 

การประเมินความพร๎อมและพ้ืนฐานของผ๎ูเรียนกํอนเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
1) วิเคราะห๑ความรู๎และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่จะต๎องเรียน 
2) เลือกวิธีการและจัดทําเครื่องมือสําหรับประเมินความรู๎ และทักษะพ้ืนฐานอยําง

เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

3) ดําเนินการประเมินความรู๎และทักษะพ้ืนฐานของผ๎ูเรียน 
4) นําผลการประเมินไปดําเนินการปรับปรุงผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะพ้ืนฐานอยําง

พอเพียง 
กํอนดําเนินการสอน 

5) จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว๎ 
1.2 การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองที่จะเรียนก่อนการเรียน 
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  เป็นการประเมินผ๎ูเรียนในเรื่องที่จะทําการสอน เพ่ือตรวจสอบวําผ๎ูเรียนมีความรู๎และ
ทักษะในเรื่องที่จะเรียนน้ันมากน๎อยเพียงไร เพ่ือนําไปเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นของผ๎ูเรียนแตํละคนวําเริ่มต๎น
เรียนเรื่องน้ันๆ โดยมีความรู๎เดิมอยูํเทําไรจะได๎นําไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการเข๎ารํวม
กิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนรู๎แล๎ว วําเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู๎เพ่ิมขึ้นหรือไมํเพียงไร ซ่ึง
จะทําให๎ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน๑ในการสนองตอบการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนแตํละคน แตํละกลํุมตํอไป แตํประโยชน๑ที่เกิดขึ้น
ในเบื้องต๎นของการประเมินผลกํอนเรียนก็คือ ผ๎ูสอนสามารถนําผลการประเมินไปใช๎เป็นข๎อมูลในการ
จัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน ให๎สอดคล๎องกับความรู๎เดิมของผ๎ูเรียนวําจะต๎องจัดอยํางเข๎มข๎น
หรือมากน๎อยเพียงไร จึงจะทําให๎แผนการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพสามารถทําให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และ
พัฒนาการตํางๆ ตามผลการเรียนที่คาดหวังด๎วยกันทุกคน ในขณะที่ไมํทําให๎ผ๎ูเรียนมีพ้ืนความรู๎เดิมอยูํ
แล๎วเกิดความรู๎สึกเบื่อหนํายและเสียเวลาเรียนในส่ิงที่ตนรู๎แล๎ว การประเมินความรอบรู๎กํอนเรียนมี
ขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพร๎อมและพ้ืนฐานของผ๎ูเรียน ตํางกันเฉพาะความรู๎ 
ทักษะที่จะประเมินเทําน้ัน 

2. การประเมินระหว่างเรียน 
การประเมินระหวํางเรียนเป็นการประเมินที่มํุงตรวจสอบพัฒนาการของผ๎ูเรียนวําบรรลุ

จุดประสงค๑การเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ครูได๎วางแผนไว๎หรือไมํ เพ่ือนําสารสนเทศที่ได๎จากการ
ประเมินไปสํูการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียน และสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎ความสามารถและ
เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ 

การประเมินผลระหวํางเรียนมีแนวทางตามขั้นตอน ดังน้ี 
2.1 วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน   ผ๎ูสอนจัดทําแผนการเรียนรู๎ 

กําหนดจุดประสงค๑การเรียนรู๎และแนวทางในการประเมินผลให๎สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 
ซ่ึงในแผนการเรียนรู๎ควรระบุภาระงานที่ทําให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังอยํางเหมาะสม 

2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่ก าหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ ทั้งน้ีวิธีการประเมินที่เหมาะสมยิ่งสําหรับการประเมินระหวํางเรียน ได๎แกํ การประเมินจากส่ิงที่
ผ๎ูเรียนได๎แสดงให๎เห็นวํามีความรู๎ ทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑อันเป็น
ผลจากการเรียนรู๎ ตามที่ผ๎ูสอนได๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ วิธีการประเมินที่ผ๎ูสอนเลือกใช๎ในการประเมิน
ระหวํางเรียน มีดังน้ี 

1) การประเมินด้วยการส่ือสารส่วนบุคคล ได๎แกํ 
(1) การถามตอบระหวํางทํากิจกรรมการเรียน 
(2) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผ๎ูเรียน 
(3) การพบปะสนทนาพูดคุยกับผ๎ูเก่ียวข๎องกับผ๎ูเรียน 
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(4) การสอบปากเปลําเพ่ือประเมินความรู๎ ความเข๎าใจ และทัศนะคติ 
(5) การอํานบันทึกเหตุการณ๑ตํางๆของผ๎ูเรียน 
(6) การตรวจแบบฝึกหัดและการบ๎าน พร๎อมให๎ข๎อมูลป้อนกลับ 

2) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) 
เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผ๎ูสอนมอบหมายให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล

สารสนเทศวําผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎มากน๎อยเพียงใด 
การประเมินการปฏิบัติผ๎ูสอนต๎องเตรียมการในส่ิงสําคัญ 2 ประการ คือ 
(1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่จะให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติ (Tasks) 
(2) เกณฑ๑การให๎คะแนน (Rubrics) 
วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเป็นไปตามลักษณะงาน ดังน้ี 
ก. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผ๎ูสอนกําหนดให๎ผ๎ูเรียนทําเป็นรายบุคคล/กลํุม จะ

ประเมินวิธีการทํางานตามขั้นตอนและผลงานของผ๎ูเรียน 
ข. ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผ๎ูเรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจําวันจะประเมินด๎วย

วิธีการสังเกต จดบันทึกเหตุการณ๑เก่ียวกับผ๎ูเรียน 
ค. การสาธิต ได๎แกํ การให๎ผ๎ูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด เชํน การ

ใช๎เครื่องมือปฏิบัติงาน การทํากายบริหาร การเลํนดนตรี จะประเมินวิธีการและขั้นตอนในการสาธิตของ
ผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการสังเกต 

ง. การทําโครงงาน การจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดให๎
ผ๎ูสอนต๎องมอบหมายให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติโครงงานอยํางน๎อย 1 โครงงาน ในทุกชํวงชั้น ดังน้ัน ผ๎ูสอนจึง
ต๎องกําหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใน 4 รูปแบบ
ตํอไปน้ี 

(1) โครงงานสํารวจ 
(2) โครงงานส่ิงประดิษฐ๑ 
(3) โครงงานแก๎ปัญหาหรือการทดลองศึกษาค๎นคว๎า 
(4) โครงงานอาชีพ 
 
วิธีการประเมินผลโครงงาน ควรประเมิน 3 ระยะ คือ 
(1) ระยะกํอนทําโครงงาน โดยประเมินความพร๎อมการเตรียมการและความเป็นไป

ได๎ในการปฏิบัติงาน 
(2) ระยะทําโครงงาน โดยประเมินการปฏิบัติจริงตามแผนวิธีการและขั้นตอน

กําหนดไว๎ และการปรับปรุงระหวํางปฏิบัติ 
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(3) ระยะส้ินสุดการทําโครงงาน โดยประเมินผลงานและวิธีการนําเสนอผลการ
ดําเนินโครงงาน 

การกําหนดให๎ผ๎ูเรียนทําโครงงาน สามารถทําได๎ 3 แบบ คือ 
(1) โครงงานรายบุคคล เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎เลือกปฏิบัติงานตามความสามารถ  

ความถนัด และความสนใจ 
(2) โครงงานกลํุม เป็นการทําโครงงานขนาดใหญํและซับซ๎อน ต๎องให๎ผ๎ูเรียนที่มี

ความสามารถตํางกันหลายด๎านชํวยกันทํา การประเมินโครงงานควรเน๎นการประเมินกระบวนการกลํุม 
(3) โครงงานผสมระหวํางรายบุคคลกับกลํุม เป็นโครงงานที่ผ๎ูเรียนทํารํวมกัน แตํ

เม่ือเสร็จงานแล๎ว ให๎แตํละคนรายงานผลด๎วยตนเอง โดยไมํต๎องได๎รับการชํวยเหลือจากสมาชิกในกลํุม 
ในการประเมินการปฏิบัติงานดังกลําวมาข๎างต๎น ผ๎ูสอนจําเป็นต๎องสร๎างเครื่องมือเพ่ือใช๎

ประกอบการประเมินการปฏิบัติ เชํน 
- แบบวัดภาคปฏิบัติ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบตรวจสอบรายการ 
- เกณฑ๑การให๎คะแนน (Rubrics) 

3) การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) 
การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจาการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยํางใดอยํางหน่ึง 

โดยงานหรือกิจกรรมอยํางใดอยํางหน่ึง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติ จะเป็นงาน
หรือสถานการณ๑ที่เป็นจริง ( Real life) หรือใกล๎เคียงกีบชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ๑ซับซ๎อน 
(Complexity) และเป็นองค๑รวม (Holistic) มากกวํางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 

วิธีการประเมินสภาพจริงไมํมีความแตกตําง จากการประเมินจากการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) เพียงแตํอาจมีความยุํงยากในการประเมินมากกวํา เน่ืองจากเป็นสถานการณ๑
จริง หรือต๎องจัดสถานการณ๑ให๎ใกล๎จริง แตํจะเกิดประโยชน๑กับผ๎ูเรียนมาก เพราะจะทําให๎ทราบ
ความสามารถที่แท๎จริงของผ๎ูเรียนวํามีจุดเดํนและข๎อบกพรํองในเรื่องใด อันจะนําไปสํูการแก๎ไขที่ตรง
ประเด็นที่สุด 

4) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 
การประเมินด๎วยแฟ้มสะสมงาน เป็นวิธีการประเมินที่ชํวยสํงเสริมให๎การประเมินตาม

สภาพจริง มีความสมบูรณ๑สะท๎อนศักยภาพที่แท๎จริงของผ๎ูเรียนมากขึ้น โดยการให๎ผ๎ูเรียนได๎เก็บรวบรวม 
(Collect) ผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตประจําวันที่เก่ียวข๎องกับการเรียนรู๎ตาม
สาระการเรียนรู๎ตํางๆ มาจัดแสดงอยํางเป็นระบบ ( Organized) โดยมีจุดประสงค๑เพ่ือสะท๎อนให๎เห็น 
(Reflect) ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผล ( Achievement) ของการเรียนรู๎



 

172 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

ของผ๎ูเรียน การวางแผนดําเนินงาน การประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติ
จริงได๎สมบูรณ๑จะชํวยผ๎ูสอนให๎สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติได๎
จริง 

การประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงานมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
(1) กําหนดโครงสร๎างของแฟ้มสะสมงานจากวัตถุประสงค๑ของแฟ้มสะสมผลงาน

วําต๎องสะท๎อนส่ิงใดเก่ียวกับความสมารถและพัฒนาการของผ๎ูเรียน ทังน้ีอาจพิจารณาจากผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังตามสาระการเรียนรู๎ที่สะท๎อนได๎จากการให๎ผ๎ูเรียนจัดทําแฟ้มสะสมงาน 

(2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของแฟ้มสะสม
งาน เพ่ือให๎ผ๎ูเรียนได๎ทําแฟ้มสะสมงาน 

(3) กําหนดให๎วิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน ซ่ึงสํงผลถึงการพัฒนาผ๎ูเรียน
ให๎มีความสามารถสูงสุด ทั้งน้ีครูอาจจัดทําเกณฑ๑การให๎คะแนน ( Rubrics) สําหรับให๎ผ๎ูเรียนนําไปใช๎เป็น
ข๎อชี้นําในการพัฒนางาน 

(4) สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนางาน โดยการมีสํวนรํวมในการ
ประเมินจากทุกฝ่าย แล๎วนําข๎อมูลที่สอดคล๎องกันไปเป็นสารสนเทศหลักในการให๎ข๎อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) สําหรับให๎ผ๎ูเรียนใช๎ในปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง 

(5) จัดให๎มีการนําเสนอผลงานที่ได๎สะสมไว๎ โดยใช๎วิธีการที่เหมาสม ซ่ึงผ๎ูสอนและ
ผ๎ูเรียนควรวางแผนรํมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งน้ี การนําเสนอชิ้นงานแตํละชิ้นควรมี
หลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด๎วยตนเอง เกณฑ๑การประเมินผลงานประกอบไว๎ด๎วย ใน
การใช๎วิธีการประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน ผ๎ูสอนควรคํานึงด๎วยวําแฟ้มสะสมงานมีหลายประเภท การ
เลือกใช๎แฟ้มสะสมผลงานประเภทใด ควรคํานึงถึงรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานให๎
เหมาะสม เพ่ือให๎แฟ้มสะสมงานชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของผ๎ูเรียนด๎วย 

2.3 ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี  
การประเมินระหวํางเรียนมีวัตถุประสงค๑สําคัญ เพ่ือมํุงนําสารสนเทศมาพัฒนาผ๎ูเรียนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนของผ๎ูสอน การประเมินระหวํางเรียนที่ดําเนินการอยํางถูกต๎อง เข๎มงวด และ
จริงจัง จะให๎ผลการประเมินที่สะท๎อนภาพความสําเร็จ และศักยภาพของผ๎ูเรียนได๎ถูกต๎องสมบูรณ๑และ
นําเชื่อถือ ดังน้ัน ควรให้มีน้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายปี ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังเป็นสําคัญ แตํอยํางไรก็ตามในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี ต๎องนําผลการประเมินระหวํางเรียนไปใช๎ในการตัดสินผลการเรียน ทั้งน้ี ให๎เป็นไปตามสัดสํวน
และแนวดําเนินการในระเบียบที่สถานศึกษาผ๎ูกําหนด 
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2.4 จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ผ๎ูสอนต๎องจัดทําเอกสารบันทึกข๎อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับการประเมินผลระหวํางเรียนอยํางเป็นระบบชัดเจน เพ่ือใช๎เป็นแหลํงข๎อมูลในการ
ปรับปรุง แก๎ไข สํงเสริมผ๎ูเรียน ใช๎เป็นหลักฐานสําหรับการส่ือสารกับผ๎ูเก่ียวข๎องและเป็นหลักฐานสําหรับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผ๎ูสอน ซ่ึงจะแสดงให๎เห็นถึงความโปรํงใสและความยุติธรรมในการประเมิน 
ทั้งน้ีให๎เป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนดไว๎ 

ข๎อมูลหลักฐานการประเมินระหวํางเรียนที่พึงแสดง ได๎แกํ 
1) วิธีการและเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
2) ข๎อมูลที่เก่ียวกับความสามรถของผ๎ูเรียนตามวิธีการประเมิน เชํน บันทึกการสังเกต

พฤติกรรม บันทึกคะแนนผลจากการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการประเมินโครงงาน บันทึกเก่ียวกับ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นต๎น 

3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 

เป็นการประเมินเพ่ือมํุงตรวจสอบความสําเร็จของผ๎ูเรียน เม่ือผํานการเรียนรู๎ในชํวงเวลาหน่ึง 
เม่ือส้ินสุดการเรียนรายวิชารายปี/ปลายภาค 

3.1 การประเมินหลังเรียน 
เป็นการประเมินผ๎ูเรียนในเรื่องที่ได๎เรียนจบแล๎ว เพ่ือตรวจสอบวําผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ตาม

ผลการเรียนที่คาดหวังหรือไมํ  เกิดพัฒนาการขึ้นมากน๎อยเพียงไร ทําให๎สามารถประเมินได๎วําผ๎ูเรียนมี
ศักยภาพในการเรียนรู๎เพียงใด ข๎อมูลที่ได๎สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ดังน้ี 

1) ปรับปรุงแก๎ไขซํอมเสริมผ๎ูเรียนให๎บรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง หรือจุดประสงค๑ของ
การเรียน 

2) ปรับปรุงแก๎ไขวิธีเรียนของผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3) ปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนากิจกรรมการเรียน 

การประเมินหลังเรียนถ๎าจะให๎สอดคล๎องกับการประเมินกํอนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบ  
พัฒนาการของผ๎ูเรียนสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน ควรใช๎วิธีการและเครื่องมือชุดเดียวกันหรือคูํขนานกัน 

 3.2 การประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาค 
 เป็นการประเมินผลที่ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนในการเรียนรายวิชาตํางๆตามผลการเรียนรู๎
ที่คาดหวังรายปี สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3, ปีที่ 4-6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังรายภาค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 การประเมินผลน้ีนอกจากจะมีจุดประสงค๑เพ่ือการสรุป
ตัดสินความสําเร็จของผ๎ูเรียนในสาระการเรียนรู๎รายปี/รายภาคเป็นสําคัญแล๎ว ยังใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับ
ปรับปรุงแก๎ไข ซํอมเสริมผ๎ูเรียนที่ไมํผํานการประเมินผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของรายวิชา ให๎เกิด
พัฒนาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังอยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ด๎วย 
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 การประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาคา สมารถใช๎วิธีการและเครื่องมือการประเมินได๎อยําง
หลากหลายให๎สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง เน้ือหาสาระ กิจกรรมและชํวงเวลาในการประเมิน 
อยํางไรก็ดี เพ่ือให๎การประเมินผลการเรียนดังกลําวมีสํวนที่เก่ียวข๎องสัมพันธ๑และสนับสนุนการเรียนการ
สอน จึงให๎นําผลการประเมินผลระหวํางเรียนไปใช๎เป็นข๎อมูลในการประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลาย
ภาค โดยสัดสํวนการประเมินผลระหวํางเรียนมากกวําการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.3 

ส่ือประเภทข๎อมูลสารสนเทศ  
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

 
  ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ ครู
เป็นผ๎ูมีบทบาทในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ทั้งด๎านเน้ือหา และวิธีการแกํนักเรียน  ชํวยชี้แนะ
แนวทางในการแสวงหาความรู๎ที่ถูกต๎องให๎นักเรียน  ตลอดจนจัดส่ือการเรียนรู๎         เพ่ือสนับสนุน
เสริมสร๎างและพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามความมํุงหวังของหลักสูตร สังคม และ
ประเทศชาติ คือ เป็นคนดี คนเกํง และคนมีความสุข       ดังน้ันครูต๎องหม่ันสะสม     แสวงหา     และ
พัฒนาตนเองอยํางสมํ่าเสมอด๎วยการศึกษาจากหนังสือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย   เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนได๎อยํางเหมาะสม  
  หนังสือจึงเป็นส่ือสําคัญที่ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎งําย   สะดวกและมีราคาถูกที่สุดที่ครู
ยุคปัจจุบันจําเป็นต๎องอํานให๎มากขึ้น ในการน้ีได๎จัดทําบรรณนิทัศน๑หนังสือที่ครูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรอํานเพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู๎ด๎านภาษาไทยโดยสังเขป  
ดังน้ี 
 
 กรรณิการ๑  พวงเกษม.   ปัญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา.  

        กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๓๓,  ๙๑ หน๎า.   ราคา  ๗๕  บาท.  
ใช๎เป็นคูํมือศึกษาค๎นคว๎าของครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา ทําให๎เกิด

ความม่ันใจในการสอน    และการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เน้ือหามี ๖ บท  
คือ   พัฒนาการทางภาษาและความรู๎พ้ืนฐานทางภาษาไทย    หลักการสอน
ภาษาไทย  ปัญหาตําง ๆ ในการสอนภาษาไทย  และการศึกษาวิเคราะห๑หนังสือ
แบบเรียน และหนังสืออํานประกอบ  

 
 กองเทพ    เคลือบพณิชกุล.  การใช้ภาษาไทย.   กรุงเทพฯ :โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮ๎าส๑  
   ๒๕๔๒,  ๑๙๖ หน๎า.  ภาพประกอบ. ราคา ๑๒๐  บาท.  

ให๎ความรู๎เรื่อง  การใช๎ภาษาไทย มีรายละเอียดเน้ือหา ๕ บท คือ 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือส่ือสาร การฟัง และการฝึก
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ทักษะการฟัง การพูดและการฝึกทักษะการพูด การอํานและการฝึกทักษะการ
อําน  การเขียนและการฝึกทักษะการเขียน  มีคําถามและกิจกรรมท๎ายบทเพ่ือฝึก
ปฏิบัติและทดสอบความเข๎าใจ  

 
กาญจนา   นาคสกุล. ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพ๑ครั้งที่ ๔. กรุงเทพ :จุฬาลงกรณ๑ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.๑๖๘ หน๎า. ภาพประกอบ. ราคม ๑๒๐ บาท.  
เป็นหนังสือที่ได๎รับรางวัลตําราดีเดํน ประจําปี ๒๕๒๑ จาก 

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เน้ือหาแบํงออกเป็น ๑๒ บท คือ  ความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับ
ภาษา เสียง และอวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียง   ลักษณะทั่วไปของเสียงพูด สัท-
อักษร เสียงสระ  และเสียงพยัญชนะ หนํวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย หน๎าที่
ของเสียงสระในภาษาไทย หนํวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย หน๎าที่ของหนํวย
เสียงพยัญชนะในภาษาไทย หนํวยเสียงวรรณยุกต๑ พยางค๑ และคําในภาษาไทย 
และลักษณะของหนํวยเสียง  

 
 กําชัย  ทองหลํอ.   หลักภาษาไทย.  พิมพ๑ครั้งที่ ๘.   กรุงเทพ : อมรการพิมพ๑,  
   ๒๕๓๓, ๖๐๔ หน๎า. ราคา ๑๗๐ บาท.  

เป็นตําราที่ใช๎เป็นหลักในการเรียนรู๎ภาษาไทย  เน้ือหาประกอบด๎วย 
หลักภาษา ตัวอักษร  เสียง สระ การใช๎สระ  พยัญชนะ การใช๎พยัญชนะ การ
แผลง การตัดคํา การเติมคํา การยํอคํา สนธิ พยัญชนะอาคม หลักสังเกต คําบาลี
และสันสกฤต การเขียนคํา ถ๎อยคํา ชนิดของคํา คําบาลีและสันสกฤต คําเขมร คํา
จีน คําอังกฤษ คําแบบ อเนกรรถศัพท๑ วากยสัมพันธ๑ ฉันทลักษณ๑ และการอําน 

  
 เกษตรศาสตร๑. มหาวิทยาลัย.    ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร.  กรุงเทพ: เท็กซ๑แอน-  

เจอร๑นัลพัลลิเคชั่น.  ๒๕๔๒,  ๓๑๔ หน๎า. ราคา ๑๙๐ บาท.  
ใช๎ประกอบการสอนวิชา  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร เน้ือหามี ๑๔ บท 

เชํน องค๑ประกอบของการส่ือสาร ปัจจัยที่ชํวยให๎การส่ือสารสัมฤทธิผล คํา เสียง
ของคํา หลักการเขียนคํา  การส่ือความหมาย ประโยคเพ่ือการส่ือสาร ความคิด
การใช๎ภาษาไทย ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับการสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑ มี
กิจกรรมท๎ายบท เพ่ือทดสอบความรู๎ ความเข๎าใจทุกบท  

 
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา และคนอ่ืน ๆ  .  ภาษาไทย ๓.   จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,  
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๒๕๓๙.๑๖๓ หน๎า. ราคม ๕๕  บาท.  
รวบรวมจากเอกสารประกอบคําบรรยายวิชาภาษาไทย เน้ือหามี ๙ บท 

คือ การฟัง การพูด การอําน การอภิปราย การเขียนบทความ การเขียนประวัติ
บุคคล วรรณคดี ระบบเสียงในภาษาไทยและระบบคํา  
 

 ดวงใจ  ไทยอุบุญ.   ทักษะการเขียนภาษาไทย   กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ๑- 
   มหาวิทยาลัย,๒๕๔๓.๓๐๔ หน๎า. ราคา ๑๕๐ บาท.  

ให๎ความรู๎เรื่องการใช๎ทักษะการเขียนภาษาไทย เน้ือหามี ๘ บท คือ 
ปัญหาการใช๎ภาษาในการเขียน หลักการเขียนเบื้องต๎น การสะสม ประสบการณ๑
เพ่ือชํวยพัฒนาทักษะการเขียน การใช๎โวหาร สํานวน สุภาษิต คําพังเพย และ
การเขียนประเภทตําง ๆ  ยกตัวอยํางประกอบชัดเจน เข๎าใจงําย 

 
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยา.    แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑,๒,๓.  

กรุงเทพฯ : การศาสนา กรมการศาสนา.  ๒๕๔๒, ๕๔๖ หน๎า  
ภาพประกอบ. 

เป็นแบบเรียนหนังสือภาษาไทยที่สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ได๎ทรงนิพนธ๑ขึ้น เพ่ือใช๎เป็นแบบเรียนที่ชํวยให๎นักเรียน
เรียนรู๎หนังสือไทยได๎เร็วขึ้น โดยได๎รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎ใช๎
เป็นแบบเรียนใน พ.ศ.๒๔๓๑ โดยเน้ือหาแบํงเป็น ๓ ตอน คือ เลํม ๑ (ตอนต๎น) 
สอนให๎อํานหนังสือ เลํม ๒ (ตอนกลาง) สอนให๎เขียนหนังสือ และ เลํม ๓ 
(ตอนท๎าย) สอนให๎แตํงหนังสือ 

 

 ถวัลย๑  มาศจรัส.    การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม  

   กรุงเทพฯ  :  เลิฟแอนลิฟเพลส, ม.ป.ป. ๙๖ หน๎า. ราคา ๙๕ บาท.  
แนะนําการเขียนหนังสือสํงเสริมการอําน และหนังสืออํานเพ่ิมเติมเพ่ือ

เป็นผลงานทางวิชาการ เน้ือหาประกอบด๎วย ๑๗ บท เชํน ความหมายของ
หนังสือสํงเสริมการอําน วัตถุประสงค๑ของการเขียนหนังสือสํงเสริมการอําน 
การเตรียมตัวกํอนเขียนหนังสือ เขียนหนังสืออยํางไรให๎ประทับใจคนอําน  
ตัวอยํางการเขียนหนังสือสํงเสริมการอํานประเภทร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง การ
ประเมินคุณคําหนังสือเด็ก ตอนท๎ายเป็นหลักการนําหนังสือสํงเสริมการอําน
และหนังสืออํานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอเป็นผลงานทาววิชาการ  
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ทัศนีย๑    ศุภเมธี.   วิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒.  
กรุงเทพฯ :ธนะการพิมพ๑,๒๕๒๘.๒๓๒ หน๎า . ราคา ๔๘ บาท.  

เป็นคูํมือประกอบการศึกษาค๎นคว๎าของนักศึกษาครู ที่เรียนวิชาการ 
สอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เน้ือหาแบํงเป็น ๑๔ บท เชํน การสอน
ภาษาไทย หลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา จิตวิทยา การเรียนการสอนภาษาไทย การสอนทักษะการใช๎ภาษา 
กิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การใช๎เพลงประกอบการสอน
ภาษาไทย  ปัญหาและข๎อเสนอแนะการเรียนการสอนภาษาไทย การนําส่ือการ
สอนมาใช๎ประกอบการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย  

 
ธรรมศาสตร๑,มหาวิทยาลัย.คณะศิลปศาสตร๑.    การใช้ภาษาไทย ๒.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒.  

กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑.  ๒๕๓๘, ๑๑๔ หน๎า.  
ราคา ๘๕ บาท. 

    เป็นเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรวิชาพ้ืนฐาน ของ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ เน้ือหาประกอบด๎วย โวหารและการเขียนให๎มี
ภาพพจน๑หรือข๎อความให๎เกิดความประทับใจ การเขียนบทความ การเขียน
รายงานวิชาการ การพูดในที่ชุมนุมชน การอภิปราย การโต๎วาที การวิจารณ๑ และ
การเขียนจดหมาย 

 
ธรรมศาสตร๑,มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร๑ .  ค าสอนวิชาภาษาไทย มธ.๑๓๑- ๑๓๒.  

                            กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑.  ๒๕๑๗, ๓๒๑ หน๎า.  
                            ราคา ๔๐ บาท.  

เป็นตําราเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน เน้ือหา
แบํงเป็น ๗ บท คือ การอําน การใช๎ภาษา  การเขียน  การฟัง การพูด การวิจารณ๑  
และการประชาสัมพันธ๑  โดยมํุงเน๎นให๎เกิดความชํานาญในการอําน ฟัง เขียน 
และพูด ซ่ึงเป็นประโยชน๑ตํอครูภาษาไทยอยํางยิ่ง  

 
 นภดล  จันทร๑เพ็ญ.   การใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :แสงศิลป์การพิมพ๑.  ๒๕๓๑,๑๒๒หน๎า.  
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                                          ราคา ๓๐ บาท.  
เป็นหนังสือที่ใช๎ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ของนักศึกษาที่เรียน

ในวิทยาลัยครูทุกวิชาเอก ทุกระดับการศึกษา เน้ือหาประกอบด๎วยลักษณะ
สําคัญของภาษาไทยและความรู๎เรื่องคํา การฟัง การพูด การอําน และการเขียน 
ทุกบทมีแบบฝึกหัดท๎ายบท เพ่ือทบทวนความรู๎ความเข๎าใจ  

 
นววรรณ พันธุเมธา.  ไวยากรณ์ไทย.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ : รุํงเรืองสาส๑น 

การพิมพ๑.  ๒๕๒๗,๒๕๐ หน๎า.  
ให๎ความรู๎เรื่องไวยากรณ๑ไทยอยํางละเอียด วําด๎วยเรื่องภาษาส่ือ 

ความหมาย การจําแนกคํา คําหลัก คําแทน คําขยาย คําเชื่อม คําเสริม และคํา
เรียกร๎อง นามวลีและกริยาวลี หนํวยประโยค ประธานและกรรม ประโยคความ
เดียวและประโยคความซ๎อน ประโยคความรวม ลําดับคําในประโยค การละคํา
ในประโยค การแปลงเป็นหนํวยนาม  การใช๎ประโยคแสดงเจตนา การ
เรียงความคิดเป็นประโยค ประโยคสัมพันธ๑ ประโยคสนทนา และไวยากรณ๑กับ
ความหมาย 

 
 นิตยา  กาญจนะวรรณ.    การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย.   กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย 
                            รามคาํแหง. ๒๕๔๒,๒๖๑ หน๎า. ราคา ๔๖ บาท.  

เป็นตําราที่ที่ใช๎ในการสอนวิชา โครงสร๎างของภาษาไทย มีเน้ือหา
ครอบคลุมการวิเคราะห๑โครงสร๎างภาษาไทยตามทฤษฎีตําง ๆ ประกอบด๎วย ๑๐ 
บท คือ ไวยากรณ๑คืออะไร ไวยากรณ๑ตํางทฤษฏี การศึกษาภาษาไทยแบบเดิม 
ไวยากรณ๑ไทยแบบดั้งเดิม ไวยากรณ๑ไทยแบบพรรณนา สยามไวยากรณ๑ 
ลักษณะภาษาไทย ไวยากรณ๑ไทยตามทฤษฏีโครงสร๎าง ไวยากรณ๑ไทยตาม
ทฤษฏีปริวรรต และบทสรุป มีภาคผนวกที่เป็นนามานุกรม อธิบายศัพท๑ 
ประมวลศัพท๑ การเปรียบ สระ พยัญชนะ และชนิดคํา 

 
 บรรจบ  พันธุเมธา.    ลักษณะและการใช้ภาษาไทย.  พิมพ๑ ครั้งที่  ๑๒.กรุงเทพฯ : 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๔๐. ราคา ๓๖ บาท. 

เป็นตําราเรียนวิชาลักษณะและการใช๎ภาษาไทย เน้ือหาประกอบด๎วย
ระบบเสียงของไทย ความหมายของคํา การสร๎างคํา การสร๎างประโยค การใช๎
ถ๎อยคํา การเขียนสะกดการันต๑และการอําน ใช๎ภาษาที่เข๎าใจงําย  
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บันลือ  พฤกษะวัน และดํารง ศิริเจริญ.  เทคนิคและประสบการณ์การเขียนต ารา  

ทางวิชาการ.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓. ๑๔๒ หน๎า. 
ราคา ๘๐ บาท. 

ให๎ความรู๎เรื่องการเขียนตําราทางวิชาการ เน้ือหามี ๑๐ บท คือ 
ความสําคัญ และความหมายของตําราทางวิชาการ การวางแผน  การเขียนตํารา 
เทคนิคในการเขียน การฝึกเขียน บทแรก : บทสําคัญของหนังสือ การตรวจและ
การแก๎ไขต๎นฉบับ การเขียนคํานําและบรรณานุกรม การปรับปรุงและแก๎ไข
ตํารา การพิมพ๑และการตลาด และแนวตัวอยํางการเขียนตําราทางวิชาการ  

 

บันลือ  พฤกษะวัน.   อุปเทศการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา แนวบูรณา  

การทางการสอน.  กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช.  ๒๕๒๒,  ๒๐๕หน๎า
ภาพประกอบ ราคา ๕๘ บาท.  
 เป็นหนังสือที่ปรับปรุงจากเอกสารประกอบคําบรรยายวิชาการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา เน้ือหาประกอบด๎วย บทนํา ความสําคัญของ
ภาษา ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกับคุณภาพ การสอนฟัง และพูดการสอน
พูด การสอนอําน การสอนอํานเบื้องต๎น การสอนอํานเพ่ือการตําง  ๆ การสอน
วรรณคดีในชั้นประถมศึกษา  การสอนเขียนเพ่ือการตําง ๆ ประสบการณ๑กับ
อุเทศการสอน 

 
บุญเหลือ เทพสุวรรณ, ม.ล.   วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :ไทย 
                           วฒันาพานิช, ๒๕๒๒. ๒๒๖ หน๎า. ราคา ๔๐ บาท.  

มีเน้ือหาวําด๎วยความรู๎เก่ียวกับวรรณคดีวิจารณ๑ ได๎แกํ ความเข๎าใจทั่วไป
เรื่องวรรณคดี  ระเบียบวิธีของวรรณคดีวิจารณ๑ วิธีการวิเคราะห๑เน้ือเรื่อง และ
ลักษณะนิสัยของตัวละคร วิธีการวิเคราะห๑เน้ือเรื่องและลักษณะนิสัยของตัว
ละคร วิธีการวิเคราะห๑กลวิธีของวรรณคดี พร๎อมน้ีได๎ให๎แนวทางการวิเคราะห๑
งานประพันธ๑รูปแบบตําง ๆ กัน ได๎แกํ วรรณคดี เรื่องยาว วรรณคดีและ
วรรณกรรมเรื่องสําคัญ ๆ ของไทย เชํน ลิลิตตะเลงพําย ราชาธิราช ขุนช๎าง
ขุนแผน เป็นต๎น 

 
ประภาศรี   สีหอําไพ.   การเขียนแบบสร้างสรรค์.   กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ๎าส๑,  
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                            ๒๕๑๓,  ๑๓๕ หน๎า . ราคา ๔๐ บาท.  
หนังสือเลํมน้ีเป็นตําราที่เน๎นการใช๎ภาษาไทยสําหรับครู เน้ือหา

ประกอบด๎วยวิธีเขียนแบบสร๎างสรรค๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ 
ลักษณะการเขียน แบบสร๎างประเภทของการเขียนแบบสร๎างสรรค๑ และอลังการ
ศาสตร๑ 

 
ประยงค๑ อนันทวงศ๑. กลอนและวิธีเขียนกลอน (ชนะประกวด).   พิมพ๑ครั้งที่ ๔  

กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา. ๒๕๓๗.๒๖๔ หน๎า.  
เป็นหนังสือที่สํงเสริมด๎านการเขียนบทกลอน เน้ือหาเขียนเชิงสารคดี 

มํุงเน๎น ให๎ผ๎ูอํานมีความรอบรู๎เรื่องกลอน และวิธีเขียนกลอนอยํางงําย ๆ 
สอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน๑เก่ียวกับการเขียนกลอน และแนะแนวการเขียน
กลอนที่สมบูรณ๑  

 
 ปรัชญา อาภากุล และการุณันทน๑ รัตนแสนวงษ๑.    ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ  

   การส่ือสาร.  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท๑.  ๒๕๔๒,๒๙๒ หน๎า.  
   ภาพประกอบ. ราคา ๑๙๐ บาท.  

เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา THI ๑๑๔ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียนของนักศึกษา เน้ือหาประกอบด๎วย ความรู๎เบื้องต๎น เก่ียวกับการพูด 
การเตรียมตัวและฝึกฝนการพูดเบื้องต๎น การวิเคราะห๑ผ๎ูฟัง และโอกาสในการ
พูด การปฏิบัติระหวํางพูด การประเมินผลการพูด การพูดในชีวิตประจําวันและ
การพูดในโอกาสพิเศษ ความรู๎พ้ืนฐานทางการเขียน การเขียนโครงเรื่อง การ
เขียนยํอหน๎า การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี  
การเขียนบันเทิงคดี และการเขียนวิจารณ๑  

 
 ปรียา  หิรัญประดิษฐ๑.   การใช้ภาษาไทยในวงราชการ.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : 
   โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ๎าส๑. ๒๕๓๒,๑๘๔ หน๎า. ราคา ๖๐ บาท.  

เป็นหนังสือที่ให๎ความรู๎เรื่อง การใช๎ภาษาไทยในวงราชการเน้ือหามี 
๑๒ บท คือ การติดตํอส่ือสารในราชการ การใช๎ภาษาไทยในการติดตํอส่ือสาร 
การรับสารด๎วยการฟัง การสํงสารด๎วยการพูด การพูดในการปฏิบัติราชการ การ
รับสารด๎วยการอําน การสํงสารด๎วยการเขียน การเขียนหนังสือราชการ  หนังสือ
ภายนอแก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา หนังสือส่ังการ หนังสือ
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ประชาสัมพันธ๑ และหนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นหรือรับไว๎เป็นหลักฐานใน
ราชการ 

 

เปรม  ชนะวงศ๑.   ภาษาศาสตร์ส าหรับครู.   พิมพ๑ครั้งที่ ๓. นครศรีธรรมราช :  
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.  ๒๕๒๘, ๓๔๑ หน๎า. ภาพประกอบ  
 เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาศาสตร๑เบื้องต๎นสําหรับครู
เน้ือหาแบํงเป็น ๙ บท คือ ความรู๎พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร๑ ประวัติการศึกษา
ภาษาและภาษาศาสตร๑ อวัยวะที่ใช๎ในการออกเสียงและขบวนการออกเสียง 
ลักษณะของเสียงและสัทอักษร เสียงและระบบเสียง หนํวยเสียงในภาษาไทย 
พยางค๑และโครงสร๎างพยางค๑ของคําไทย คํา และหนํวยคํา การเรียงคําและ
ประโยค และภาษาศาสตร๑กับการเรียนการสอนภาษา พร๎อมภาพประกอบที่จัด
เจน 

 
 ผอบ  โปษะกฤษณะ.    ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย.   พิมพ๑ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพฯ  
   : อักษรพิทยา, ๒๕๓๒.๒๓๐ หน๎า. ราคา ๗๐ บาท  

รวบรวมพ้ืนฐานความรู๎ภาษาไทย เพ่ือการส่ือสารอยํางมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดของเน้ือหาแบํงเป็น ๑๐ บท คือ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การ
เขียน การเขียนแบบเฉพาะ การอําน การพูด หลักการพูดทั่วไป การพูดในที่
ชุมชน การพูดแบบตําง ๆ การฟัง และราชาศัพท๑  

 
 พิศศรี   กมลเวชช.    ครบครันเร่ืองวรรณยุกต์.    กรุงเทพฯ  :  หอรัตนชัยการพิมพ๑.  

๒๕๔๓,๑๐๔ หน๎า. ภาพประกอบ. ราคา ๘๐ บาท.   
 ให๎ความรู๎เรื่องวรรณยุกต๑อยํางละเอียดครบถ๎วน เน้ือหาประกอบด๎วย 
ความนํา คุยกันกํอน ไทยเทําน้ันที่มีวรรณยุกต๑ใช๎ ทําไมต๎องมีวรรณยุกต๑ 
วรรณยุกต๑คืออะไร ไตรยางค๑ การฝันวรรณยุกต๑ วิธีใช๎สูตการผัน และการฝันกับ
การอําน พร๎อมภาพและแผนภูมิประกอบทําให๎เข๎าใจงําย  

 
เพ็ญศรี  กันกา.    คู่มือการสอนเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :  

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. ๒๑๒ หน๎า. ภาพประกอบ. ราคา ๑๐๕ บาท.  
    เป็นแผนการสอนที่ผํานการพัฒนาและทดลองใช๎ได๎ผลแล๎วกับการ  
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สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน มีเทคนิคการสอนรูปแบบตําง ๆ เน้ือหาประกอบด๎วย
แผนการสอน จํานวน ๕๒ แผน มีภาพประกอบชัดเจน 

 
 

ไพบูลย๑  ดวงจันทร๑.   การใช้ภาษา.   กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  คณะมนุษยศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนรินทร๑วิโรฒ.  ๒๕๔๒,๒๐๖ หน๎า  

    เป็นตําราเรียนวิชาการใช๎ภาษาตามหลักสูตรศิลปะศาสตร๑บัณฑิต  
รายละเอียดเน้ือหาแบํงเป็น ๖ บท คือ มโนภาพทางภาษา ข๎อสังเกตบางประการ
เก่ียวกับลักษณะการใช๎ภาษาไทย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอําน 
และทักษะการเขียนท๎ายบทมีกิจกรรม เอกสารอ๎างอิง และแนะนําหนังสืออําน
เพ่ิมเติม  

 
 ไพโรจน๑ อยูํมณเฑียร.   ส านวนไทยใช้ให้เป็น.   กรุงเทพฯ : เยลโลํการพิมพ๑.  
   ๒๕๓๖,๑๙๑ หน๎า. ราคา ๗๐ บาท.  

ให๎ความรู๎เรื่อง การนําสํานวนไทยไปใช๎ให๎ถูกต๎องและมีประสิทธิภา  
ในด๎านวิชาการ บันเทิง การพูด การเขียน และการอนุรักษ๑มรดกไทย เน้ือหา 
ประกอบด๎วยสํานวนไทย ๑๖๓ สํานวน ความหมาย โอกาสที่ใช๎และตัวอยําง
การใช๎  

 
วรรณี  ศิริสุนทร.   การเล่านิทาน.   พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : เลิฟแอนลิฟ-  

 เพลส.  ๒๕๓๙,๑๒๕ หน๎า.  ภาพประกอบ. ราคา ๑๒๕ บาท.  
เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาการเลํานิทาน เน้ือหาประกอบด๎วย

ประวัติและความเป็นมาของนิทานและวรรณกรรมตําง ๆ ประเภทของนิทาน 
หลักเกณฑ๑ในการเลือกนิทานและวรรณกรรม ชั่วโมงนิทาน  เทคนิคและศิลปะ
ในการเลํานิทานหุํน การใช๎ส่ือชนิดตําง ๆ ประกอบการเลํานิทาน การ
ดําเนินการเลํานิทาน และการเขียนโครงการเลํานิทาน พร๎อมตัวอยํางและ
ภาพประกอบ  

 
วรรณี  โสมประยูร.   การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนา 
  พานิช, ๒๕๔๒. ๒๘๕ หน๎า. ราคา ๒๖๐ บาท.  
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เป็นหนังสือที่ให๎ความรู๎ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการสอน
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา รายละเอียดของเน้ือหาประกอบด๎วย ๑๐ บท คือ 
ลักษณะของภาษาไทย ความสําคัญและบทบาทของภาษาไทย การส่ือ
ความหมาย ภาษาศิลป์ พัฒนาการทางภาษาของเด็กและหลักจิตวิทยาการศึกษา 
การสอนฟัง การสอนพูด การสอนอําน การอสอนเขียน หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

 
 วราภรณ๑  บํารุงกุล.    อ่านถูก สะกดถูก ค า ความหมาย ประโยค.   พิมพ๑ครั้งที่ ๓.  
   กรุงเทพฯ : เลิฟแอนลิฟเพลส,๒๕๔๒ ๒๕๒ หน๎า. ราคา ๒๒๕ บาท.  

เป็นความรู๎เรื่องการใช๎ภาษาเก่ียวกับการอํานถูก สะกดถูก คํา 
ความหมาย ประโยค มีแบบฝึกหัดให๎ทดลองปฏิบัติ พร๎อมเฉลย ๓๘ แบบฝึกหัด 
ทําให๎ได๎ศึกษาและฝึกปฏิบัติไปพร๎อมกัน ทําให๎เกิดความสนุกสนานในการ
เรียนรู๎ 

 
วิจินตน๑  ภาณุพงศ๑.  โครงสร้างของภาษาไทย :ระบบไวยากรณ์.   พิมพ๑ครั้งที่ ๑๔.  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑ .๑๖๘ หน๎า. ราคา ๒๗ บาท.  
โครงสร๎างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ๑ เป็นตําราที่เขียนจาก

ผลงานวิจัยระบบไวยากรณ๑ในภาษาไทย มีเน้ือหาและรายละเอียดแบํงเป็น ๖ 
บท คือ บทนํา ชนิดของประโยค ลักษณะของประโยคสามัญ การจําแนกหมวด
คํา วลี คําจํากัดความ ชนิดและโครงสร๎าง คําจํากัดความ ชนิดและหน๎าที่ของอนุ
พากย๑ มีตัวอยํางประกอบชัดเจนทุกบท  

 
 วิชาการ, กรม. สถาบันภาษาไทย.    การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่าน  

ส าหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฎ.   กรุงเทพฯ : ศาสนา กรมการศาสนา. ๒๕๔๓, 
๙๔ หน๎า. 
 เป็นรายงานการวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการวิจัย
การศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนํารูปแบบ
การพัฒนานิสัยรักการอํานไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดผลดีตํอไป เน้ือหาประกอบด๎วย 
บทคัดยํอ บทนํา เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล สรุปผล การอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ 
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  วิชาการ, กรม . สถาบันภาษาไทย . การเรียนการสอนภาษาไทย ปัญหาและ แนวทางแก้ไข.  

                                         กรุงเทพฯ :คุรุสภาลาดพร๎าว. ๒๕๓๘,๗๑  หน๎า.  
เป็นการรวบรวมบทความจากงานวิจัยที่เก่ียวข๎องกับการเรียนการสอนภาษาไทย 
เน้ือเรื่องมี บทความ ๙ เรื่อง เชํน คุณภาพของวิชาภาษาไทยในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  : ปัญหาและแนวทางแก๎ไข 
ภาษาถ่ินกับการเรียนการสอนภาษาไทย ข๎อบกพรํองในการอํานออกเสียง
ภาษาไทย และการสร๎างแบบฝึกซํอมเสริมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ เขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาการใช๎ภาษาไทยของนักเรียนชั้นเด็กเล็กและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ที่พูดภาษาเขมรและภาษาสํวยในชีวิตประจําวัน 
ข๎อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสงขลา 
 

 วิชาการ, กรม . สถาบันภาษาไทย . เกียรติคุณปูชะนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม ๑ .   

               กรุงเทพฯ :  การศาสนา กรมการศาสนา . ๒๕๔๑ . ๑๖๐ หน๎า .      
               ภาพประกอบ  

 เป็นการรวบรวมประวัติและผลงานของผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทย 
โดยกลําวถึงประวัติ ผลงาน การดําเนินชีวิตของบุคคลที่เป็นแบบอยํางที่ดียิ่งของ
ปูชะนียาจารย๑ ๖ คน คือ ศาสาตราจารย๑หมํอมหลวงปิ่น  มาลากุล อาจารย๑เปล้ือง  
ณ นคร ศาสาตราจารย๑หมํอมหลวงจิรายุ  นพวงศ๑ ทํานผ๎ูหญิงสมโรจน๑  สวัสดิ
กุล ณ อยุธยา ศาสตราจารย๑ดร. ประเสริฐ ณ นคร และศาสตราจารย๑คุณหญิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส  

 
 
 วิชาการ, กรม . สถาบันภาษาไทย . เกียรติคุณปูชะนียาจารย์ด้านภาษาไทย  เล่ม ๒ .    
                           กรุงเทพฯ :  การศาสนา กรมการศาสนา. ๒๕๔๓,๑๖๕ หน๎า .  

                           ภาพประกอบ  
  เป็นการรวบรวมประวัติและผลงานของผ๎ูทรงคุณวุฒิด๎านภาษาไทยโดย   
 เน้ือหากลําวถึงประวัติ ผลงาน การดําเนินชีวิตของบุคคลที่เป็นแบบอยํางที่ดียิ่ง  
               ของปชูะนียาจารย๑ ๖ คน คือ ศาสตรจารย๑หมํอมราชวงศ๑สุมนชาติ  สวัสดิกุล   
 ศาสตราจารย๑เจือ สตะเวทิน  ศาสตราจารย๑วิสุทธ๑  บุษยกุล ศาสตราจารย๑ ดร.  
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 บรรจบ พันธุเมธา  ศาสตราจารย๑ฐะปะนีย๑ นาครทรรพ และศาสตราจารย๑ ดร.  
 ศักดิ์ศรี แย๎มนัดดา  
 

 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ครอบครัวไทยยุคไอที ชุดที่ ๑ ถ้อยค า ส านวนชวน  

                ศึกษา เลํม ๑  ครอบครัวไทยสนใจภาษ. กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
                            ลาดพร๎าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หน๎า  . ภาพประกอบ 
     เป็นหนังสือการ๑ตูนประกอบภาพที่สํงเสริมการอํานและให๎ความรู๎  

                               เก่ียวกับการใชภ๎าไทยใหถู๎กตอ๎งเหมาะสม ทัง้ความหมายของถ๎อยคาํ     และ  
                               สํานวน , เน้ือหามี  ๘ ตอน คือ เปิดตัว วําแตํเขาอิเหนาเป็นเอง มือไวใจเร็ว  
 
มะกอก  สามตะกร๎าปาไมํถูกยุคข๎าวยากหมากแพง ลงแขก รู๎ไว๎ใชํวําใสํบําแบกหาม และ  

                              เทศโนโลยีสารสนเทศ  
 

 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอที ชุดที่ ๑ ถ้อยค าส านวน ชวนศึกษา  

                                       เลม่ ๒ ส านวนไทย ชีวิตไทย  .  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว. ๒๕๔๔ ,  
             ๘๐ หน๎า . ภาพประกอบ . 
                 เปน็หนังสือการนูนประกอบภาพทีสํ่งเสริมการอํานและใหค๎วามร๎ู 
               เก่ียวกับการใชภ๎าษาไทยใหถู๎กตอ๎งเหมาะสม ทัง้ความหมายของถ๎อยคาํและ    
              สํานวนเน้ือหามี ๘ ตอน คือ สํานวนติดปาก ปลํอยนกปลํอยปลา สําเนียงสํอภาษา 
               กิริยาสํอสกุล ไปเย่ียมคณุปู ่คาํตามกระแส ขดัดอก เดก็กะโปโล และหมากเกมน้ี  
 
วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอที ชุดที่ ๑ ถ้อยค าส านวน    
                        ชวนศึกษา เลม่ ๓ ถ้อยค าไทยใช้ให้เหมาะสม  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                        ลาดพร๎าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หน๎า . ภาพประกอบ . 
    เป็นหนังสือการ๑ตูนประกอบภาพที่สํงเสริมการอํานและให๎ความรู๎    
                           เก่ียวกับการใชภ๎าษาไทยใหถู๎กตอ๎งเหมาะสม ทัง้ความหมายของถ๎อยคาํและ  
  สํานวน   
                           เน้ือหามี ๘ ตอน คือ ขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเหนือลํองใต๎ สแลงแตํไมํแสลง ฮัลโหล..   
                           ขอเรียนสายบนัทกึถึงอาจารย๑ ฟุ่มเฟือยเกินเหต ุ๔๐ กะรัต คําผวน และกลํอง  

 ปริศนา  
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 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอที ชุดที่ ๑ ถ้อยค า ส านวน    

                                     ชวนศึกษา เลม่ ๔  ถ้อยค าไทย เอกลักษณ์ไทย  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                                     ลาดพร๎าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หน๎า . ภาพประกอบ .  

  เป็นหนังสือการ๑ตูนประกอบภาพที่  สํงเสริมการอํานและให๎ความรู๎  
            เก่ียวกับการใชภ๎าษาไทยใหถู๎กตอ๎งเหมาะสม ทัง้ความหมายของถ๎อยคาํและ  
            สํานวนเน้ือหามี ๘ ตอน คือ หั่น ... แลํ...ซอย....เฉือน  รโหฐาน หรือ มโหฬาร  
            ภารลักษณ๑   ภาพพจน๑คณุแมํ .... นักอนุรักษ๑ภาษาไทย สูจิบัตร ... ฟังดูคล๎าย ๆ  
            กัน ไปเทีย่วเขาใหญ ํและดาราตวัอยําง  
 

 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย .  ครอบครัวยุคไอที ชุดที่ ๑ ถ้อยค า ส านวน    

                            ชวนศึกษา เลม่ ๕  ถ้อยค าไทยภูมิปัญญาไทย  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                                       ลาดพร๎าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หน๎า . ภาพประกอบ .  
                                   เปน็หนังสือการ๑ตนูประกอบภาพทีส่ิ่งเสริมการอํานและใหค๎วามร๎ู  
                เก่ียวกับการใชภ๎าษาไทยถูกตอ๎งเหมาะสม ทัง้ความหมายของถ๎อยคาํและสํานวน    
                                            เน้ือหามี ๘ ตอน คือ สํงท๎ายปีเกํา ต๎อนรับปีใหมํ โศกนาฏกรรม สารพัด(ภัย)  
                                           เร่ือง นําอาย โอ๐รายวนั เกจอิาจารย๑ คูกํรรม และรณรงค๑ปลวก  
 
 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรม  
                        วงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร .  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว , ๒๕๔๕ .  
                         ๓๙๑ หน๎า . ภาพประกอบ .  
     เป็นหนังสือที่ปรับปรุงขึ้นใหมํจากต๎นฉบับการพิมพ๑ในครั้งตําง ๆ และ  
          จากประชมุโคลงโลกนิตฉิบบัหอสมุดชาต ิกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๙ เน้ือหา  
                       ประกอบดว๎ย พระประวตัสิมเดจ็พระเจา๎บรมวงศ๑เธอ กรมพระยาเดชาดศิร บท  
                       นําเสนอ คาํชีแ้จงการจดัทาํตน๎ฉบบัหนังสือโคลงโลกนิตพิระนิพนธ๑ สมเดจ็พระเจา๎  
                       บรมวงศ๑เธอ กรมพระยาเดชาดศิรและโคลงโลกนิต ิพระนิพนธ๑ สมเดจ็พระเจา๎บรม  
                       วงศ๑เธอ กรมพระยาเดชาดศิร 
 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ทักษะภาษานานาวิธี .  กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
                                       ลาดพร๎าว , ๒๕๔๕ . ๓๙๑ หน๎า . ภาพประกอบ .  
     เป็นหนังสือทางวิชาการและรายงานผลการวิจัยเก่ียวกับเทคนิคการ  
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 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

           สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใชใ๎นการเรียนการสอน  
                       วชิาภาษาไทย มีตวัอยําง และภาพประกอบชดัเจน  
 
              วชิาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . แทนคุณแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทย . 
                          กรุงเทพฯ : องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ๑ , ๒๕๔๔ . ๙๖ หน๎า . 
                         ภาพประกอบ .  
     เป็นหนังสือที่รวบรวม ปาฐกภาพิเศษเก่ียวกับภาษาไทย ของ ฯพณฯ  
            พลเอกเปรม ตณิสูลานนท๑ จาํนวน ๖ เรื่อ ง คือ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรง  
                                   หํวงใยภาษาไทย ภาษไทยของเรา ความสําคัญของภาไทยในรายการโทรทัศน๑  
                                   ภาษาไทย ภาษา แมํ วฒันธรรมไทยกับยุคโลกาภิวฒัน๑ และ วฒันธรรมไทย – สมบัติ   
                                     ไทย เพ่ือเสริมสร๎างความเจา๎ใจเก่ียวกับความสําคญัของภาษาไทย เหน็คณุคาํ และ  
                                     รํวมกันอนุรักษ๑วฒันธรรมดา๎นภาษาไทยใหม่ั๎นคงตอํไป 
 
 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . บทความส่งเสริมการอ่าน จากการประกวดบทความ  

                                    เพือ่ส่งเสริมการอา่นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปพี.ศ. ๒๕๔๒  .  
                         กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ.  
             ๒๕๔๓,๘๙ หน๎า .  

                     เปน็หนังสือทีร่วบรวมบทความทีไ่ดรั๎บรางวลัจากการประกวด
บทความ 

          ในโครงการประกวดบทความเพ่ือสํงเสริมการอําน ระดบัประถมศึกษาและ  
                        มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๗ เรื่อง คือ ทําอยํางไรเด็กจะสนใจอํานบทร๎อย 

                         กรอง การอํานมีประโยชน๑โปรดมารักการอําน อํานคาํประพันธ๑จรรโลงใจสร๎าง  
            นิสัยรักการอําน กระบวนการพัฒนาทกัษะและสร๎างลักษณะนิสัยรักการอําน :  
              กิจกรรมการสร๎างบทละครจากวรรณกรรมอํานร๎อยแก๎วอยํางไรจงึจะไดค๎ณุคาํ  
                                        และสร๎างวัฒนธรรมคนรุํนใหมํให๎เป็นนักอําน  
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๑ : ระบบเสียง  อักษรไทย  
                                       การอา่นค าและการเขียนสะกดค า . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว .  
                                       ๒๕๔๕, ๑๖๐ หน๎า . ภาพประกอบ .  
     หนังสือน้ีเป็น ๑ ในจํานวน ๖ เลํม ของหนังสือ บรรทัดฐานภาษาไทย มี  
                            เน้ือหาวาํดว๎ยความร๎ูทัว่ไทย ตระกูลของภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย   
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                            อักษรไทยและการใชอั๎กษร ไตรยางค๑และการนับวรรณยุกต๑ จดัพิมพ๑ขึน้เพ่ือเปน็  
                            ตาํรา ศึกษาคน๎ควา๎และอ๎างอิงดา๎นภาษาและการใชภ๎าษาไทย 
 
              วชิาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ประชุมโคลงโลกนิติ  . กรุงเทพฯ :คุรุสภาลาดพร๎าว .  
                                       ๒๕๔๓ . ๖๑๐  หน๎า . ภาพประกอบ .  
                                  เปน็การรวบรวมโคลงโลกนิต ิพระนิพนธ๑ของ สมเดจ็พรจา๎บรมวงศ๑
    เธอกรมพระยาเดชาดิศร โคลงโลกนิติสํานวนเกําไมํปรากฏชื่อผ๎ูแตํง และคาถา   
                                     บาลี ทีมี่คณุคาํดา๎นบรรณกรรม ใหข๎อ๎คดิ และคตสิอนใจในการดาํเนินชวีติ  
                              ประกอบด๎วยโคลง ๙๐๒  บท เน้ือเรื่องประกอบด๎วย พระประวัติ สมเด็จพระ 
    บรมวงศ๑เธอ กรมพระยาเดชาดิศร บทนําเสนอ ประชุมโคลงโลกติติ ฉบับกรม  
                                    วชิาการ ประชมุโคลงโลกนิต ิและดรรชนีประชมุโคลงโลกนิต ิฉบบักรมวชิาการ  
              
  วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและ  

                                          การใชภ้าษาไทย . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว . ๒๕๔๕,๕๔ หน๎า .  
    เป็นแบบแผนแมํบทเพ่ือให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  
                               ตระหนักในความสําคญัของการเรํงรัดและยกระดบัคณุภาพการเรียนการสอน  
                               ภาษาไทย และการใชภ๎าไทยในเดก็และเยาวชนของชาต ิเน้ือหาประกอบดว๎ย    
                               ความเปน็มา นโยบาย วตัถุประสงค๑ ยุทธศาสตร๑ เง่ือนไขความสําเร็จ ตวับงํชี้  
                               ความสําเร็จและวธิกีารดาํเนินงาน 

 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . พินิจวรรณกรรม : งานวิจัยทางภาษาไทย .  

                   กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว . ๒๕๔๒ . ๒๓๕ หน๎า .  
     เป็นการรวบรวมบทความ รายงายผลการวิจัยทางด๎านวรรณกรรมในยุค  

  สมัยตําง ๆ เพ่ือให๎ครูภาไทย ศึกษานิเทศก๑ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่อง     
               วรรณกรรมไดศึ๎กษาและเพ่ิมพูนความร๎ูความเขา๎ใจเก่ียวกับวรรณกรรมการ  
               วเิคราะห๑วรรณกรรม การการสอนวรรณกรรม เน้ือเร่ืองมีบทความจาก  
                ผลการวจิยั  ๑๑ เรื่อง  เชํน การพัฒนาเกณฑ๑การประเมินคําวรรณกรรมไทย      
                 การศึกษาวเิคราะห๑ฉนัท-ลักษณ๑ของกวีนิพนธ๑ วิเคราะห๑สัญลักษณ๑ในวรรณคดี  
              ไทย และหลายรสในวรรณกรรมร๎อยกรองของไทย สมัยรัตตนโกสินทร๑ เปน็ตน๎  

 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ภาษาไทยวันน้ี เล่ม ๖  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
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                                          ลาดพร๎าว . ๒๕๔๒ . ๒๓๕ หน๎า .  
                                  เปน็หนังสือทีร่วบรวมบทความทีป่รับจากบทวทิยุในโครงการ  
                        สํงเสริมและเผยแพรํความร๎ูเก่ียวกับการใชภ๎าษาไทย ทางวทิยุและโทรทศัน๑เพ่ือทาํ  
                        ความเขา๎ใจเก่ียวกับการใชภ๎าษาไทย ทัง้การพูด การอําน และการเขยีน ใหถู๎กตอ๎ง  
                        เน้ือหาประกอบดว๎ยบทความจาํนวน ๔๙  เรื่อง  เชํน วรรณคดีเป็นมรดกทางสังคม  
                        ปรารภนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดด๎งัใจจง มองดคูล๎ายแตไํมํเหมือน ร ล  
                        ขอประท๎วง และศัพท๑สําหรับพระภิกษุ เป็นต๎น 

   
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . ภูมิใจในถิ่นของเรา.  กรุงเทพฯ : สถานบันภาษาไทย  
                                          กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร. ๒๕๔๔ . ๑๘๖ หน๎า .  
     เป็นการรวบรวมสุนทรพจน๑ ที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน๑  
               เรื่องภูมิใจในถ่ินของเรา จํานวน ๗๕ สํานวน จาก ๗๕ จังหวัด เน้ือหาของสุนทร 
    พจน๑ให๎ความรู๎เรื่องการใช๎ภา ความรู๎ด๎านคุณคําและภูมิปัญญาท๎องถ่ินในแตํละ  
    จังหวัด ซ่ึงใช๎เป็นประโยชน๑และเป็นแนวทางในการศึกษาค๎นคว๎าได๎เป็นอยํางดี  
 
 
 วิชาการ , กรม . สถาบันภาษาไทย . สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียน.   กรุงเทพฯ  : 
                                         คุรุสภาลาดพร๎าว . ๑๔๘  หน๎า . ภาพประกอบ .  

  หนังสือเลํมน้ี เป็นหนังสือชุดความรู๎ภาษาไทย อันดับที่ ๑๐ ของ 
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ เน้ือเรื่องประกอบด๎วย ประมวลบทความ
เก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ความรู๎ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการ
ใช๎เทคนิคและกิจกรรมการเรียนการสอนตําง ๆ การเรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริง 
การใช๎บทบาทสมมุติ การศึกษานอกสถานที่ เหมาะสําหรับครูศึกษานิเทศก๑ และ
นักเรียนที่ต๎องการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

 
 แววมยุรา  เหมือนนิล . การอ่านจับใจความ  .  พิมพ๑ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส๑น.  
                                         ๒๕๓๑ . ๑๕๑ หน๎า . ราคา ๑๐๐ บาท .  

 เป็นหนังสือสํงเสริมและพัฒนาการอํานจับใจความที่มีประสิทธิภาพ
เน้ือหามี ๘ หนํวย คือ พ้ืนฐานการอํานจับใจความ กลวิธีการอํานจับใจความ
สําคัญ การอํานจับใจความตํารา การอํานจับใจความขําว การอํานจับใจความ



 

191 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

บทความ การอํานจับใจความสารคดี การอํานจับใจความร๎อยกรองไทยปัจจุบัน 
การอํานจับใจความเรื่องส้ันและนวนิยาย ท๎ายหนํวยมีแบบฝึกหัดทบทวน 

 ศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร๑. ทักษะภาษา .   พิมพ๑ครั้งที่  ๒  
                  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ๒๕๔๒ . ๒๒๗ หน๎า  
                  ราคา ๑๐๐ บาท  
     เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย เน้ือหาแบํงเป็น ๔ เรื่อง  

คือทักษะการฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอําน และทักษะการเขียน มีตัวอยําง
ประกอบชัดเจน เข๎าใจงําย  

  
 ศรีรัตน๑  เจิงกล่ินจันทร๑ .  การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน.  กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนา 
                                        พานิช , ๒๕๓๖ . ๑๘๑ หน๎า . ๑๐๐ บาท .  

   เป็นหนังสือที่เขียนจากการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงความรู๎และ
ประสบการณ๑ในการประชุมสัมมนา แลสการทดลอง เน้ือหาประกอบด๎วยเรื่อง
ทั่วไปเก่ียวกับการอําน ความพร๎อมทางการอําน นิสัยรักการอํานของคนไทย 
กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน เทคนิคการเลํานิทาน การเสนอหนังสือ และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ             

 
 
 ศิลปากร , มหาวิทยาลัย . คณะอักษรศาสตร๑ .   ภาษากับการส่ือสาร (ฉบับ ปรับปรุง) .  
    กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลับศิลปากร. ๒๕๔๐, ๒๘๕หน๎า.ราคา ๑๗๐ บาท.  

 เป็นเอกสารประกอบการสอนของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เน้ือหาประกอบด๎วย ๖ บท คือ การส่ือสารกับการแสดง
ความคิด ความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับภาษาไทย การฟัง การอําน การพูดและการเขียน 
มีตัวอยํางประกอบชัดเจน เข๎าใจงําย 

 
 สมพร  มันตะสูตร แพํงพิพัฒน๑ . การอ่านทั่วไป . พิมพ๑ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พริ้น   
                                          ติง้เฮ๎าส๑ , ๒๕๓๔ . ๑๖๒  หน๎า . ราคา ๖๐ บาท .  

     เป็นตําราสอนวิชาการอํานทั่วไป เน้ือหามี ๗ บท ประกอบด๎วย บท
นํา ความรู๎เรื่องการอําน การเลําตีบท การอํานและการพิจารณา การอํานเพ่ือ
พิจารณากลวิธีการแตํง และทําวงทํานองการแตํงและการใช๎ถ๎อยคํา สํานวน
ภาษาและหางเสียง มีตัวอยํางการฝึกอํานประเภทตําง ๆ  
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 สอางค๑  ดําเนินสวัสดิ์ .   จะสอนภาษาไทยให้สนุกได้อย่างไร . พิมพ๑ครั้งที่๒. กรุงเทพฯ : 
                                           จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย , ๒๕๓๙ . ๑๘๔ หน๎า. ราคา ๙๕ บาท . 

 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่เขียนจากประสบการณ๑การสอน
ภาษาไทยของอาจารย๑โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย และอาจารย๑คณะ
ครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย มี ๑๔ บทความ คือ สอนภาษาไทยอยํางไร
ไมํนําเบื่อ การเรียนภาด๎วยกลวิธีการจํา กิจกรรมการเรียนการสอนหลัก
ภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม สอนอํานด๎วยการจัดกิจกรรม คีตลีลา  : มิติหน่ึงใน
การสอนอํานร๎อยกรอง สอนนักเยนให๎เขียนตัวสะกดถูก การสอนยํอความ การ
สอนการเขียนเรียงความ กิจกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียน
มัธยม การสอนวรรณคดีไทยด๎วยกระบวนการกลํุมสัมพันธ๑ อันเน่ืองมาจาก
ภิธาน และการประยุกต๑เพลงพ้ืนบ๎านเพ่ือการสอนภาษาไทย 

 
 สุจริต  เพียรชอบ .   ศิลปะการใช้ภาษา . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร๎าว. ๒๕๓,๑๖๔ หน๎า .  
                                            ภาพประกอบ .  

 เป็นหนังสือในชุดความรู๎ภาษาไทยอันดับที่ ๙ ของสถาบันภาษาไทย
กรมวิชาการ เสนอความรู๎ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการใช๎ภาษาไทยให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส เน้ือหาประกอบด๎วย ๒ ด๎าน คือ คุณคําภูมิ
ปัญญาไทย ๑๐ บทความ และศิลปะการใช๎ภาษาไทย ๑๒ บทความ พร๎อม
ภาพประกอบสวยงาม 

 
 สุธิวงศ๑  พงศ๑ไพบูลย๑ . หลักภาษาไทย . พิมพ๑ครั้งที่ ๑๐ . กรุงเทพฯ : ไทยวัฒาพานิช .  
                                           ๒๕๓๔ . ๔๒๑ หน๎า . ราคา ๒๗๕ บาท .  

 ให๎ความรู๎เก่ียวกับหลักภาษาไทยอยํางละเอียด เน้ือหาแบํงเป็น ๑๑ 
หนํวย คือ ประวัติชนชาติไทยและภาษาไทย คําภาษาตํางประเทศที่ใช๎ใน
ภาษาไทย ตัวอักษรไทย ลักษณะของภาษาไทยที่แสดงวําเป็นภาษาคําโดดเหตุที่
ทําให๎ภาษาไทยมีคํามากพยางค๑ วําด๎วยภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี บาลี – 
สันสกฤตเปรียบเทียบ คําบาลีและสันสกฤตที่ใช๎ในภาษาไทย วําด๎วยการเขียน
และการอํานราชาศัพท๑ที่เกิดและลักษณะของเสียง  

 
 สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย๑ .  หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย . กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,  
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                                           ๒๕๓๗ . ๑๖๐ หน๎า.  ภาพประกอบ . ราคา ๙๐ บาท .  
 เป็นหนังสือที่ให๎ความรู๎เรื่อง วิธีการอําน กระบวนการอําน ทฤษฎี 
รูปแบบ และเทคนิคการสอนอํานแบบตําง ๆ เน้ือหาแบํงเป็น ๑๘ บท เชํน ลําดับ
ขั้นพัฒนาในการอําน ความพร๎อมในการอําน ทฤษฎีและรูปแบบการอําน
จิตวิทยาการอําน การสอนอํานจับใจความโดยใช๎วิธีเลํานิทาน วิธีใช๎
ประสบการณ๑ทางภาษา วิธีวิทยาศาสตร๑และวิธีสํารวจตรวจทานและแผนพัฒนา
การอํานในโรงเรียน เป็นต๎น 

 
 
 
 สุนีย๑  สินธุเดชะ.   ปกิณกะส าหรับครูภาษาไทย (ประถมศึกษาตอนปลายและ 

                                        มัธยมศึกษาทกุระดับ)  . กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , ๒๕๒๓ . ๑๘๖ หน๎า  
                         ราคา ๔๐ บาท .  

 เป็นตําราที่เขียนจากประสบการณ๑การเป็นครู การ  เป็นวิทยากรในการ
อบรมครูภาษาไทย และเป็นเอกสารประกอบการสอนนิสิต คณะครุศาสตร๑ 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เน้ือหาประกอบกด๎วยข๎อคิด แนวทางวิธีการ และ
ข๎อเสนอแนะสําหรับครูภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ พร๎อมตัวอยํางประกอบที่ชัดเจน 

 
 หทัย  ตันหยง . การสร้างสรรค์วรรณกรรมและหนังสือส าหรับเด็ก . กรุงเทพฯ :  
               อักษรเจริญทศัน๑. ๒๕๒๙,๓๑๑ หน๎า . ภาพประกอบ . ราคา ๑๑๐ บาท .  

 เป็นตําราที่เขียนจากทฤษฎีและประสบการณ๑การสอนนิสิตใน
มหาวิทยาลัยจากการทํางานสํานักพิมพ๑ และรวบรวมความรู๎จากศาสตร๑ตําง ๆ 
กวํา ๕ สาขา เน้ือหาประกอบด๎วย พ้ืนฐานการสร๎างหนังสือสําหรับเด็ก
กระบวนการผลิตหนังสือสําหรับเด็ก วัสดุการอํานและคุณคําและกิจกรรมของ
การอําน พร๎อมภาพประกอบ และตัวอยํางที่ชัดเจน เข๎าใจงําย 

 
 อนงค๑  นาคสวัสดิ์ .    พัฒนาการออกเสียงภาษาไทยด้วยดนตรีสรีระ . กรุงเทพฯ  :   
                                             จฬุาลงกรณ๑มหาวทิยาลัย , ๒๕๔๐ . ๑๐๐ หน๎า . ภาพประกอบ . ราคา  
                                             ๑๗๐ บาท . 
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 เป็นการนําความรู๎เรื่องจังหวะดนตรี มาผนวกกับความรู๎เรื่อง
ภาษาศาสตร๑และสัทศาสตร๑ เน้ือหาประกอบด๎วย ดนตรีสรีระ การออกเสียง
ภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร๑ แนวคิดเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพการใช๎กนตรี
สรีระ เพลงและแบบฝึกดนตรีสรีระ 

 
 อมรา  เล็กเริงสินธุ๑ . การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา . กรุงเทพฯ : พิทักษ๑อักษร  
                                          ๒๕๓๗ . ๓๘๗ หน๎า . 

 ให๎ความรู๎เก่ียวกับองค๑ประกอบสําคัญของการเยนรการสอนภาษาไทย
เน้ือหามี ๑๑ บท คือ บทนํา ความรู๎พ้ืนฐานเพ่ือการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา การวางแผนการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎น
กระบวนการเรียนรู๎ การสอนฟังและการสอนพูด การสอนอําน การอสนเขียน 
ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา การ
วัดผลการประเมินผล และการสอนซํอมเสริมวิชาภาษาไทย 

 
 อัจฉรา  ชีวพันธุ๑ . คู่มือการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเล่นประกอบการสอน .  
            พิมพ๑ครั้งที่ ๕ . กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๓๓  . ๑๘๘ หน๎า .  
                ราคา ๖๕ บาท . 

 เป็นหนังสือที่วําด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคล๎องกับ
หลักการและจุดมํุงหมายของหลักสูตร สํงเสริมให๎นักเรียน รู๎จักคิดวิจารณ๑ และ
ตัดสินอยํางมีเหตุผล มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู๎จักยกยํองผ๎ูอ่ืน รู๎จัดทํางานรํวมกับ
ผ๎ูอ่ืนได๎ โดยร๎ูจักเป็นผ๎ูให๎ ผ๎ูรับ ผ๎ูนํา และผ๎ูตามที่ดี เน้ือหาประกอบด๎วย ความมํุง
หมายของการสอนภาษาไทย ความสําคัญของการจัดกิจกรรม “การเลํน” 
ประกอบการสอนภาษาไทย ลักษณะของกิจกรรม “การเลํน” ประกอบการสอน 
วิธีนําการเลํนมาใช๎ประกอบการสอนภาษาไทยข๎อเสนอแนะในการนําการเลํน
มาใช๎ประกอบการสอน และกิจกรรมการเลํน ตําง ๆ ๗๐ กิจกรรม 

 
 อัจฉรา  ชีวพันธ๑ . ศาสตร์ของการสอนภาษาไทย  . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
                                        ๒๕๔๐ . ๒๕๓๑ . ๑๒๓ หน๎า .   

 เป็นเอกสารคําสอนวิชาพฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษามีเน้ือหา
เก่ียวกับ หลักและแนวปฏิบัติด๎านการนําหักสูตรและแผนการสอนมาใช๎ การ
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เตรียมการสอน การจัดกิจกรรม การทําส่ือการสอน การสอนซํอมเสริม เกม
ประกอบการสอน เพลงประกอบการสอน และการวัดผล ประเมินผลภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษา  

 
 อุปกิตศิลปสาร , พระยา .   หลักภาษาไทย . กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๑,  
                                        ๔๙๘  หน๎า  . ราคา ๒๙๐ บาท  

 เป็นตําราไวยากรณ๑ไทยที่พระยาอุปกิตศิลปสารแตํงขึ้นสําหรับใช๎เป็น
คูํมือครูภาษาไทย และเป็นแบบเรียนของนักเรียน มีเน้ือหาละเอียดชัดเจน
แบํงเป็น ๔ ตอน คือ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ๑ และฉันทลักษณ๑ ในบาง
ตอนมีแบบฝึกหัดท๎ายบท เพ่ือทดสอบความรู๎ความเข๎าใจ 

 
 นอกจากหนังสือแล๎ว ส่ือเทคโนโลยีก็มีความสําคัญอยํางยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในปัจจุบัน เพราะสามารถชํวยให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจและส่ือความหมายได๎ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค๑ที่ต๎องการ ซ่ึงส่ือเทคโนโลยีเหลําน้ี ได๎แกํ โทรทัศน๑ วีดิทัศน๑ ซีดี – รอม และอินเตอร๑เน็ต 
 ๑. โทรทัศน๑ เป็นส่ือการสอนที่สามารถนําใช๎ได๎อยํางสะดวกสบายและแพรํหลาย เชํน โทรทัศน๑
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และโทรทัศน๑การสอนของมหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
เผยแพรํรายการสํงเสริมด๎านการศึกษา การเรียนการสอน วิชาการตําง ๆ และวัฒนธรรม ทั้งในระบบวงจร
เปิดและวงจรปิด ซ่ึงนักเรียนจะอยูํในห๎องเรียนหรืออยูํที่บ๎านก็สามารถเรียนได๎ 
 ๒. วีดิทัศน๑ เป็นส่ือการสอนที่สามารถบันทึกบทเรียนหรือการสอนไว๎ได๎ และนํามารใช๎ได๎อีก
หลายครั้ง สามารถเลือกดูภาพตามที่ต๎องการได๎ และตัดตํอสํวนที่ไมํต๎องการหรือเพ่ิมเติมสํวนใหมํลงไป
ได๎ในแผํนวีดิทัศน๑ สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได๎จัดทํารายการวีดิทัศน๑ เผยแพรํ
ความรู๎เก่ียวกับการใช๎ภาษาไทยให๎เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปไว๎ เชํน วีดิทัศน๑รายการพูดจาประสา
คนไทย , ใฝ่เรียน ใฝ่รู๎ ครูทําได๎ และภาษากับวัฒนธรรม เป็นต๎น 
 ๓. ซีดี – รอม เป็นส่ือบันทึกประเภทส่ือ แสง ที่บันทึก และอํานข๎อมูลด๎วยแสงเลเซอร๑ได๎หลาย
รูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน๑ ปัจจุบัน ซีดี – รอม เป็นส่ือที่สะดวก 
ประหยัด และได๎รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวงการทั่วโลก 
 ๔. อินเทอร๑เน็ต เป็นเครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่มีขนาดใหญํที่สุดของโลก เกิดจากการเชื่อมตํอม
เครือขํายยํอยจํานวนมากที่เชื่อมโยงการส่ือสาระหวํางกันในระบบเวิลด๑ไว เว็บ (WWW.) 
 ปัจจุบันครู และนักเรียนทั่วโลกกําลังเรียนรู๎ที่จะใช๎อินเทอร๑เน็ต ด๎วยวิธีการอยํางหลากหลาย เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ๑ทั้งการเรียนการสอน และการศึกษาค๎นคว๎า 
 ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
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 http://www.yahoo.com  Yahoo  เป็นเครื่องมือสืบค๎นแบบนามานุกรม (Dictionary) และสามารถ
ค๎นด๎วยภาษาไทยได๎ นอกจากน้ียังมีบริการเว็บทํา (Portal) ขําวสาร อีเมล๑ ฯลฯ 
 http://www.sanook.com Sanook  เป็นเว็บทําและเครื่องมือสืบค๎นภาษาไทยที่สามารถสืบค๎นเว็บ
ไซด๑ได๎ทั้งเว็บไทยและทั่วโลก มีการจัดอันดับ หมวดหมํูเว็บประเภทตําง ๆ ของไทย นอกจากน้ียังมี
บริการดาวน๑โหลดโปรแกรมตําง ๆ และบริการเสริมอ่ืน ๆ 
 http://geocities.com/Athens/Delphi/7225/  “Happy Classroom” เป็นเว็บไซด๑ แนะนําการใช๎
ภาษาไทย เชํน ภาษาไทยวันละคํา หลักการใช๎ภาษาไทย นิทานยุวกวี ตลอดจนส่ือการสอน 
 http://www.coolstation.com/wannasilp/ “ร๎อยฝันวรรณศิลป์” เว็บไซด๑ที่สํงเสริมวรรณศิลป์ที่เป็น
งานเขียนตลอดจนเป็นแหลํงเชื่อมโยงที่นําสนใจ 
 http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6.htm เว็บไซด๑รวบรวมพระราชนิพนธ๑
ร๎อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทั้งในสํวนที่ปลุกใจให๎รักชาติการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

 
 

http://www.yahoo.com/
http://www.sanook.com/
http://geocities.com/Athens/Delphi/7225/
http://www.coolstation.com/wannasilp/
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6.htm
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.1 

การประเมินตามสภาพจริง 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 หลักการจัดการเรียนรู๎ที่สําคัญที่สุดคือ ครูต๎องมีความเชื่อพ้ืนฐานวํานักเรียนทุกคนสามารถพัฒนา
ตนเองและเรียนรู๎ได๎ ดังน้ันนักเรียนจึงเป็นศูนย๑กลางที่สําคัญในการเรียนรู๎ของตนเอง หลักการน้ีเกิดขึ้น
จากทฤษฎีการเรียนรู๎การสร๎างความรู๎ ( Constructivist learning theory) ซ่ึงมรฃีสาระสําคัญวํา การเรียนรู๎
ของบุคคลเกิดจากการสร๎างความหมายจากประสบการณ๑ที่มีอยูํเดิม ด๎วยเหตุน้ี ความรู๎จึงมิใชํส่ิงที่ถูก
ถํายทอด แตํเป็นส่ิงที่ “สร๎าง”ขึ้นจากกระบวนการภายในของบุคคล เม่ือกรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู๎เปล่ียนไปเชํนน้ี การวัดและประเมินผลจึงใชํเป็นเพียงแตํกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบส่ิงที่ผ๎ูเรียนมี แตํ
ต๎องเป็นส่ิงที่สนับสนุนหือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนอีกทางหน่ึงด๎วย ซ่ึงการประเมินที่สอดคล๎องกับ
แนวทางดังกลําวและมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
 
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง คือกิจกรรมตํางๆเพ่ือสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนนได๎แสดงออกซ่ึงการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎หรือทักษะตํางๆขณะที่กําลังเรียนรู๎ ในการจัดกระทํากับปัญหาหรือภาระงานที่อยูํใน
บริบทสถานการณ๑จริง หรือมีสภาพใกล๎เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซ่ึงผ๎ูสอนและผ๎ูเรียนสามารถสังเกต
และประเมินผลการปฏิบัติน้ัน แล๎วนําผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองได๎ 
 
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 O’Malley และ Pierce (1996) กลําวถึงวิธีการประเมินตามสภาพจริงวิธีหน่ึงที่ได๎รับความนิยมใน
ปัจจุบันคือการประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) 

ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงด๎วยวิธีการประเมินการปฏิบัติสรุปได๎ดังน้ี 
1. เป็นการประเมินที่เน๎นการตอบสนองเพ่ือสร๎างสรรค๑ ( Constructed response) ผ๎ูเรียนจะต๎อง

ตอบสนองตํอ 
การประเมินด๎วยการสร๎างสรรค๑ผลงานหรือชิ้นงาน 

2. เป็นการประเมินที่เน๎นการให๎ผ๎ูเรียนแสดงความสามารถในการคิดระดับสูง ( higher-order 
thinking) 
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กลําวคือ ผ๎ูเรียนจะต๎องใช๎ความคิดระดับสูงในการแก๎ไขหรือตอบปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นระหวํางการการ
ปฏิบัติงานหรือผลิตชิ้นงาน 

3. เป็นการประเมินที่เน๎นสภาพความเป็นจริง (Authenticity) เน่ืองจากภาระงานที่ให๎นักเรียนปฏิบัติ
จะเป็น 

งานที่สอดคล๎องกับสภาพการณ๑จริงในชีวิตประจําวัน 
4. เป็นการประเมินที่เน๎นการบุณณาการ (Integrative) ภาระงาน/ชิ้นงานจะต๎องบูรณาการความรู๎และ

ทักษะ 
ตํางๆ 

5. เป็นการประเมินที่เน๎นกระบวนการ ( Process) คือมํุงพิจารณากระบวนการหรือกลวิธีตํางๆที่
นักเรียนใช๎ 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางการปฏิบัติงาน 
6. เป็นการประเมินเชิงลึก ( Depth) เน่ืองจากการประเมินจากการปฏิบัติน้ันจะให๎ข๎อมูลเชิงลึก

เก่ียวกับ 
ความรู๎และทักษะที่แท๎จริงของผ๎ูเรียนเก่ียวกับงานน้ันๆซ่ึงแสดงออกมาจากการปฏิบัติในสถานการณ๑จริง  
 
ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นเทคนิควิธีที่สนับสนุนการเรียนรู๎ของผ็เรียนให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพราะมํุงพิจารณาการประยุกต๑ชึความรู๎และทักษะของผ๎ูเรียนในการปฏิบัติจริง คุณคําและ
ความสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง สรุปได๎ดังน้ี 

1. การประเมินตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมการประเมินที่สามารถวัดประเมินได๎ตรงกับสภาพความ
เป็นจริง 

มากที่สุด เพราะความมํุงหมายในการประเมินประเภทน้ีคือ มํุงพิจารณาวําผ๎ูเรียนสามารถนําความรู๎และ
ทักษะที่ได๎ศึกษามาประยุกต๑ใช๎ในสภาพแหํงความเป็นจริงได๎หรือไมํ 

2. การประเมินตามสภาพจริงชํวยพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎การสร๎างความรู๎ ( Constructivist learning theory) เชื่อวํา ความรู๎มิใชํส่ิงที่
บุคคลรอรับจากผ็อ่ืนหรือเป็นส่ิงที่ถํายโอนกันได๎ แตํเป็นส่ิงที่บุคคลสร๎างขึ้นจากการสร๎างความหมายจาก
ส่ิงตํางๆรอบตัวด๎วยตนเอง 

3. การประเมินตามสภาพจริงเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกซ่ึงการเรียนรู๎ได๎หลากหลายทาง 
เน่ืองจาก 

ข๎อจํากัดของการประเมินแบบดั้งเดิม เชํน การให๎ทําข๎อสอบแบบปรนัยน้ัน เป็นส่ิงที่จํากัดวิธีการแสดงให๎
เห็นถึงความรู๎และทักษะที่ผ๎ูเรียนมีอยํางแท๎จริง เพราะเป็นการบีบบังคับให๎ผ๎ูเรียนแสดงพฤติกรรมแตํเพียง
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ด๎านเดียวคือการทําข๎อสอบ ซ่ึงมิได๎ให๎โอกาสหรือทางเลือกแกํผ๎ูเรียนในการแสดงให๎เห็นวํา เขาสามารถ
แสดงออกซ่ึงการเรียนรู๎และประยุกต๑ใช๎ความรู๎ด๎วยวีการตํางๆตามความถนัดหรือความต๎องการของตนเอง
ได๎ เม่ือเลือกใช๎การประเมินตามสภาพจริงจะเกิดลักษณะที่เรียกวํา “ความหลากหลายในการประเมิน” 
กลําวคือ สามารถให๎ผ๎ูเรียนปฏิบัติงานได๎หลากหลาย และขณะเดียวกันวิธีการที่ใช๎ประเมินงานเหลําน้ันก็มี
ความหลากหลายด๎วย 
 

วิธีการประเมินตามสภาพจริง 
 วิธีการประเมินตามสภาพจริงมีตฃจํานวนมาก การเลือกใช๎ขึ้นอยูํกับลักษณะของส่ิงที่ต๎องการ
ประเมิน ลักษณธเน้ือหาวิชา ความซับซ๎อนของมโนทัศน๑ รวมถึงลักษณะของผ๎ูเรียน จากการประมวล
แนวคิดเก่ียวกับวิธีการประเมินตามสภาพจริงสามารถสรุปวิธีการประเมินตามสภาพจริง กิจกรรมและ
เครื่องมือการประเมินได๎ดังตารางน้ี 
 

วิธีการประเมิน กิจกรรม เคร่ืองมือการประเมิน  

1. การสนทนาสัมภาษณ๑ 
(oral interview) 

ครูสนทนาและถามคําถาม
นักเรียนเก่ียวกับภูมิหลัง 
กิจกรรม ความพร๎อม ความ
สนใจ ปัญหาและอุปสรรคใน
การเรียนรู๎ ฯลฯ 

-แบบสัมภาษณ๑ที่มีโครงสร๎าง
(เตรียมประเด็นคําถามที่
ต๎องการประเมิน โดย
เรียงลําดับชัดเจน) 
-แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมี
โครงสร๎าง(กําหนดประเด็นที่
จะถามครําวๆ) 

2. การเลําทบทวนซํ้า  
(story or text retelling) 

นักเรียนเลําทวนแนวคิดสําคัญ
หรือรายละเอียดข๎อมูลที่ได๎จาก
การอําน การฟังหรือการดู 

-แบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

3. การนําเสนอด๎วยการพูด
บรรยาย  
(oral presentation) 

นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา
ค๎นคว๎า ความคิดเห็นหรือ
ข๎อสรุปจากการอภิปรายของ
กลํุมด๎วยกระบวนการพูด
นําเสนอหรือพูดรายงานหน๎า
ชั้นเรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

4. การเขียนตัวอยําง  
(writing samples) 

นักเรียนเขียนความเรียง 
ข๎อความขนาดส้ัน บทบรรยาย 

-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 
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พรรณนา อภิปรายหรือเขียน
รายงานในประเด็นที่กําหนด 

5. การจัดโครงงานหรือ
นิทรรศการ 
(Projects/exhibitions) 
1.โครงงานรายบุคคล 
2.โครงการกลํุม 

นักเรียนจัดทําโครงงานด๎วย
การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล จาก
แหลํงความรู๎ตํางๆด๎วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
และดําเนินการจัดการและ
แก๎ไขปัญหาภายใต๎คําแนะนํา
ของครู 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-แบบประเมินผลงาน 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

6. การทดลองและการสาธิต 
(experiment/demonstrations) 
1.การแสดงบทบาท/ละคร 
2.การสาธิต 
3.การทดลองและสืบสวน 

นักเรียนทําการทดลองหรือ
สาธิต(การแสดงตัวอยําง การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดง
ละคร)เพ่ือแสดงให๎เห็นการ
ประยุกต๑ใช๎ความรู๎จากส่ิงที่
เรียนในการปฏิบัติงานตํางๆ 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-แบบประเมินผลงาน 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

7. การตอบสนองตํอข๎อคําถาม
ด๎วยการสร๎าง 
(การตอบคําถามปลายเปิด) 
(Constructed-response item) 

นักเรียนเขียนข๎อความเพ่ือตอบ
คําถามปลายเปิด 

-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

8. การสังเกตของครู
(observation) 
1.การสังเกตอยํางเป็น
ทางการ 
2.การสังเกตอยํางไมํเป็น
ทางการ 

ครูสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนได๎แกํ พฤติกรรมความ
ใสํใจในการเรียน การ
ตอบสนองตํอการจัดการเรียนรู๎ 
และปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
นักเรียนกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

-แบบสังเกต 
-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบสํารวจรายการ 
-แบบมาตรประมาณคํา 
-เกณฑ๑การให๎คะแนน (rubric) 

9. การจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolios) 
1.แฟ้มสะสมงานที่เก็บงานที่
ดีที่สุดหรือแฟ้มที่เน๎น
ผลผลิต 
(product-oriented portfolio) 

การเก็บรวบรวมผลงานของ
นักเรียนที่แสดงให๎เห็น
พัฒนาการหรือความก๎าวหน๎า
ในการเรียนรู๎ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินผลงาน 
-แบบประเมินตนเอง 
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2.แฟ้มสะสมงานที่แสดง
ความก๎าวหน๎าทางการ
เรียนนรู๎และการเจริญเติบโต
หรือแฟ้มที่เน๎นกระบวนการ
(process-oriented portfolio) 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงต๎องแปลความหมายจากพฤติกรรมซ่ึงเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพให๎เป็น
ข๎อมูลเชิงปริมาณและจะต๎องใช๎ “เกณฑ๑การให๎คะแนนการประเมินตามสภาพจริง” หรือที่เรียกวํา 
“Rubric” ซ่ึงมีลักษณะที่เป็นตารางการให๎คะแนนที่แจกแจงระดับการปฏิบัติของผ๎ูเรียนอยํางชัดเจน ตาราง
น้ีมีองค๑ประกอบที่สําคัญคือ ระดับคะแนนและคําอธิบายระดับคะแนนน้ันๆในเชิงคุณภาพหรือเชิง
พฤติกรรมที่สังเกตจากการปฏิบัติของผ๎ูเรียน 
 โดยทั่วไปสามารถแบํงเกณฑ๑การให๎ตะแนนตามสภาพจริงออกเป็น 2 ประเภท คือเกณฑ๑การ
ประเมินแบบองค๑รวม (Holistic scoring rubric) และเกณฑ๑การประเมินแบบแยกองค๑ประกอบ ( Analytical 
scoring rubric) ซ่ึงแตํละประเภทมีลักษณธและรายละเอียดดังน้ี 

1. เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (Holistic scoring rubric) เป็นเกณฑ๑ที่พิจารณาภาพรวมของส่ิงที่
ประเมิน 

วํามีลักษณะอยํางไร โดยแตํละระดับคะแนนจะบรรยายภาพรวมของส่ิงที่ประเมินทั้งหมดโดยมีคุณภาพ
ลดหล่ันตามระดับคะแนนซ่ึงสํวนใหญํแล๎วนิยมเพียง 3 ระดับ 
ตัวอย่างที่ 1 
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ 

ระดับคะแนน  ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

3 ด ี มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน 
 (คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป) 
เน้ือหาตรงตามประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาระดับทางการ สละสลวย สะกดถูกต๎อง เขียนหรือพิมพ๑อยํางเป็นระเบียบ 

2 ผําน มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน 
 (คํานํา เน้ือเรื่อง สรุป) 
เน้ือหาตรงตามประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาระดับก่ึงทางการ สะกดถูกต๎อง เขียนหรือพิมพ๑อยํางเป็นระเบียบ 

1 ต๎องปรับปรุง มีองค๑ประกอบของเรียงความไมํครบถ๎วน 
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 (ขาดองค๑ประกอบอยํางใดอยํางหน่ึงหรือแตํละองค๑ประกอบไมํมีความชัดเจน) 
เน้ือหายังไมํสอดคล๎องกับประเด็นหรือหัวข๎อที่กําหนด 
ใช๎สํานวนภาษาที่ไมํเป็นภาษามาตรฐานหรือต่ํากวําก่ึงทางการ เขียนสะกดผิด  
 เขียนหรือพิมพ๑อยํางไมํเป็นระเบียบ 

0 ไมํมีผลงาน 
 

ตัวอย่างที่ 2 

เกณฑ์การประเมินการพูดน าเสนอรายงาน 

ระดับคะแนน  ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

3 ด ี มีองค๑ประกอบของการพูดครบถ๎วน (การทักทาย การเกริ่นนํา การอธิบายเน้ือหาและ
การกลําวสรุป)และแตํละองค๑ประกอบมีวิธีการพูดที่ทําให๎ผ๎ูฟังสนใจ 
พูดรายงานอยํางเป็นระบบ เรียงลําดับตามหัวข๎ออยํางชัดเจน 
ใช๎สํานวนภาษาที่เข๎าใจงําย สุภาพ เป็นภาษามาตรฐาน 
มีบุคลิกภาพม่ันใจ  ใช๎ทําทางประกอบการพูดได๎สอดคล๎องกับเน้ือหาที่รายงาน และมี
ส่ือประกอบการพูด 

2 ผําน มีองค๑ประกอบของการพูดครบถ๎วน 
 (การทักทาย การเกริ่นนํา การอธิบายเน้ือหาและการกลําวสรุป) 
พูดรายงานอยํางเป็นระบบ เรียงลําดับตามหัวข๎อ 
ใช๎สํานวนภาษาที่เข๎าใจงําย สุภาพ เป็นภาษามาตรฐาน 
มีบุคลิกภาพม่ันใจ  พยายามใช๎ทําทางประกอบการพูดให๎เกิดความเข๎าใจที่ชัดเจนขึ้น 

1 ต๎องปรับปรุง มีองค๑ประกอบของการพูดไมํครบถ๎วน 
 (ขาออยํางใดอยํางหน่ึงหรือหลายอยําง) 
พูดอยํางไมํเป็นระบบ ลําดับหัวข๎อวกวนและไมํชัดเจน 
ใช๎สํานวนภาษาที่ไมํเป็นมาตรฐาน เชํนื ภาษาระดับสนทนา ภาษาระดับกันเอง 
มีบุคลิกภาพไมํม่ันใจ  ตื่นเต๎นประหมํา ไมํใช๎ทําทางหรือส่ือประกอบการพูด 

 

2. เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ (Analytical scoring rubric)เป็นเกณฑ๑การให๎คะแนน 
โดยพิจารณาส่ิงที่ประเมินในลักษณะที่แยกเป็นองค๑ประกอบรายด๎าน หรือจําแนกเป็นมิติคุณภาพตําง  
 
ตัวอย่างที่ 1 

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ 
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องค์ประกอบที่

ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

1 
ต้องปรับปรุง  

2 
ผ่าน 

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

องค๑ประกอบของ
เรียงความ (คํานํา 
เน้ือเรื่อง สรุป)  

เรียงความมี
องค๑ประกอบไมํ
ครบหรือไมํ
สามารถจําแนก
องค๑ประกอบได๎
ชัดเจน 

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน 

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน และใช๎
กลวิธีการเขียนใน
แตํละ
องค๑ประกอบที่ทํา
เกิดความนําสนใจ  

เรียงความมี
องค๑ประกอบ
ครบถ๎วน และใช๎
กลวิธีการเขียนใน
แตํละ
องค๑ประกอบที่ทํา
เกิดความนําสนใจ
อยํางยิ่ง 

การเรียบเรียงยํอ
หน๎า 

ยํอหน๎าไมํมี
ประโยคใจความ
สําคัญ และยังขาด
รายละเอียด
สนับสนุน  

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญ แตํยังไมํ
สามารถขยาย
รายละเอียดหรือยก
เหตุผลสนับสนุน
ได๎เพียงพอ  

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญ และมีการ
ขยายรายละเอียดที่
สนับสนุนประโยค
ในใจความสําคัญ 

ทุกยํอหน๎ามี
ประโยคใจความ
สําคัญชัดเจน และ
มีการเขียนขยายให๎
รายละเอียดที่
สนับสนุนประโยค
ใจความสําคัญ
อยํางชัดเจน และ
สมเหตุสมผล  

สํานวนภาษา 

ใช๎สํานวนภาษาที่
ไมํเป็นภาษา
มาตรฐาน เชํน 
ภาษาระดับกันเอง 
ภาษาระดับ
สนทนาการเรียง
ร๎อยประโยคไมํ
ราบรื่น 

ใช๎สํานวน
ภาษาระดับก่ึง
ทางการ 

ใช๎สํานวนภาษา
มาตรฐาน เป็น
ภาษาระดับ
ทางการและร๎อย
เรียงประโยคได๎
อยํางราบรื่น 

ใช๎สํานวนภาษา
มาตรฐาน เป็น
ภาษาระดับ
ทางการ ร๎อยเรียง
ประโยคได๎อยําง
ราบรื่น เลือกสรร
ถ๎อยคํามาใช๎อยําง
ไพเราะเหมาะสม  

ตัวอย่างที่ 2 

เกณฑ์การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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องค์ประกอบที่
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ  

1 

ต้องปรับปรุง  

2 

ผ่าน 

3 

ดี 

4 

ดีมาก 

การแปลความ 

ไมํสามารถแปล
ความหมายของ
เรื่องที่อํานได๎ 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
ถูกต๎องมากกวํา
ร๎อยละ 50 ของ
ข๎อความที่อําน 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
มากกวําร๎อยละ 70 
ของข๎อความที่อําน
ทั้งหมด 

แปลความหมาย
ของเรื่องที่อํานได๎
ถูกต๎องทั้งหมด 

การขยายความ 

ไมํสามารถอธิบาย
ขยายความเรื่องที่
อํานเพ่ิมเติมได๎ 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อาน
ได๎บ๎าง แตํยังไมํ
สามารถ
ยกตัวอยําง
ประกอบได๎
ถูกต๎องหรือชัดเจน 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อําน
ได๎ ยกตัวอยําง
ประกอบอธิบาย
ได๎พอสมควร 

อธิบายขยายความ
เก่ียวกับเรื่องที่อําน
ได๎อยําง
สมเหตุสมผล 
สามารถ
ยกตัวอยําง
ประกอบอธิบายได๎
ถูกต๎องชัดเจน 

การตีความ 

ไมํสามารถบอก
เจตนา จุดประสงค๑
หรือสาระสําคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎ 

บอกสาระสําคัญ
ของเรื่องที่อํานได๎
แตํยังไมํชัดเจน 

บอกสาระสําคัญของ
เร่ืองที่อํานได๎อยําง
ชัดเจน 

บอกเจตนา
จุดประสงค๑และ
สาระสําคัญของเร่ือง
ที่อํานได๎อยํางชัดเจน 
โดยอาศัยหลักการ
ของเหตุและผล 

 

 

 

 
 
 
 
 

TQ online e-Training Course 
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ใบความรู้ที่ 5.2 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

                 การวัดและประเมินผลกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช   ๒๕๔๔   จะดําเนินการดังน้ี  

๑. ประเมินโดยยึดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของกลํุมสาระการเรียนรู๎เป็นเป้าหมาย  
๒. ประเมินโดยวิธีการที่หลากหลาย   โดยเน๎นการประเมินตามสภาพจริง  
๓. ต๎องมีการประเมินผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังทุกข๎อ  
๔. การผํานเกณฑ๑การประเมินกลํุมสาระการเรียนรู๎ต๎องมีผลการประเมินผลการเรียนรู๎ที่

คาดหวังผํานเกณฑ๑ขั้นต่ําทุกข๎อ 
๕. จัดซํอมเสริมผ๎ูเรียนที่ไมํผํานเกณฑ๑ประเมิน   และประเมินหลังการซํอมเสริม  
๖. ผ๎ูเรียนต๎องเรียนซํ้าในกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่ทําการซํอมเสริมและไมํผํานเกณฑ๑การ

ประเมิน 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

การวัดและประเมินผลกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  จัดได๎เป็น  ๓  ระดับ คือ  
๑. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  
๒. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา  
๓. การวัดและประเมินผลระดับชาติ  
 

๑.   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  

                  การวัดและประเมินผลในระดับน้ี  เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนระหวําง
เรียน  มีจุดมํุงหมายเพ่ือตรวจสอบความก๎าวหน๎าด๎านความรู๎  ทักษะ  กระบวนการ   คํานิยม  อันพึง
ประสงค๑จากการรํวมกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนกิจกรรมตํางๆ   ผลจากการ
ประเมินในระดับน้ี  ผ๎ูเก่ียวข๎องสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาผ๎ูเรียน   กระบวนการเรียนรู๎และใช๎ประกอบ
ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด๎านตํางๆ ของผ๎ูเรียน   ประกอบด๎วย  
                           ๑.๑    การประเมินก่อนเรียน  
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                           เพ่ือตรวจสอบข๎อมูลการสนเทศของผ๎ูเรียนสําหรับนําไปจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการ
สอนให๎สอดคล๎องกับพ้ืนฐานและคุณลักษณะของผ๎ูเรียน  มี ๒ ลักษณะ คือ  
                                      (๑) การประเมินความพร๎อมพ้ืนฐานของผ๎ูเรียน  เพ่ือตรวจสอบความรู๎  ทักษะ  
ความพร๎อมด๎านตํางๆ  ที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหมํที่จะเรียน   โดยใช๎วิธีที่เหมาะสม  และนําผลมาใช๎
ปรับปรุง  สํงเสริมหรือเตรียมตัวผ๎ูเรียนให๎พร๎อมที่จะเรียน  มีแนวดําเนินการดังน้ี  
                                             ๑.  วิเคราะห๑ความรู๎   ทักษะ  และพ้ืนฐานของเรื่องที่จะเรียน  

๒.  เลือกวิธีการ  /  จัดทําเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
๓. ดําเนินการประเมินความรู๎และทักษะของผ๎ูเรียน  
๔. นําผลการประเมินไปใช๎ตามวัตถุประสงค๑  

                                  (๒)   การประเมินความรอบรู๎ในเรื่องที่จะประเมิน  เพ่ือตรวจสอบวํา   ผ๎ูเรียนมี
ความรู๎ทักษะในเรื่องที่จะเรียนมากน๎อยเพียงใด  สําหรับใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให๎เหมาะสมกับผ๎ูเรียนแตํละคน  มีแนวปฏิบัติดังน้ี  

๑. วิเคราะห๑ความรู๎  ทักษะของเรื่องที่ผ๎ูเรียนต๎องรู๎หรือที่จะสอน  
๒. เลือกวิธการ  และเครื่องมือประเมิน  
๓. ประเมินผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่กําหนดก่ินจัดการเรียนรู๎  

                    ๑.๒   การประเมินระหว่างเรียน    
                              เป็นการประเมินเพ่ือมํุงตรวจสอบพัฒนาการของผ๎ูเรียนวํา  บรรลุผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังมากน๎อยเพียงใด   เพ่ือนําไปสํูการปรับปรุง  แก๎ไขข๎อบกพรํองของผ๎ูเรียน   การจัดการเรียนรู๎  
รวมทั้งอาจนําไปใช๎เป็นสํวนหน่ึงของการสรุปผลการเรียนรู๎  แนวทางการปฏิบัติในการประเมินระหวํา
เรียนอาจดําเนินการได๎ดังน้ี  
                                   (๑)    วางแผนการสอนและการประเมินระหวําเรียนให๎สอดคล๎อง  แผนการจัดการ
เรียนรู๎ระบุภาระงานที่จะทําให๎ผ๎ูเรียนบรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  
                                   (๒)  เลือกวิธีประเมินที่สอดคล๎องกับภาระงาน    หรือกิจกรรมหลักที่กําหนดให๎
ผ๎ูเรียนปฏิบัติ  วิธีการที่เหมาะสมในการประเมินระหวํางเรียน  ได๎แกํ  กระประเมินจากส่ิงที่ผ๎ูเรียนได๎
แสดงให๎เห็นวํา  มีความรู๎  ทักษะและความสามารถ  มีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค๑อันผลจากการเรียนรู๎
ตามที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎   วิธีการที่สามารถเลือกใช๎ได๎  เชํน  การประเมินจากการส่ือสารสํวน
บุคคล  โดยการสนทนาเพ่ือประเมินความรู๎  การอํานบันทึกเหตุการณ๑ของผ๎ูเรียน   การประเมินจากการ
ปฏิบัติ   การประเมินจากกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย  ซ่ึงจะต๎องกําหนดภาระงานและเกณฑ๑การให๎
คะแนนอยํางชัดเจน   การประเมินจากสภาพจริง  การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน  เป็นต๎น   
                                   (๓)    กําหนดสัดสํวนการประเมินระหวํางเรียนกับการประเมินผลกลางภาคและ
ปลายภาคโดยควรกําหนดให๎นําหลักความสําคัญการประเมินระหวํางเรียนมากกวํากลางภาค และปลาย
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ภาค   เน่ืองจาการประเมินระหวํางเรียนสามารถนําผลมาพัฒนา  ปรับปรุง  แก๎ไขในการจัดการเรียนรู๎
ให๎กับผ๎ูเรียนทันทํวงที  
และต๎องนําผลระหวํางเรียนไปใช๎ในการตัดสินผลปลายภาคหรือปลายปีด๎วย  ทั้งน้ีจะเป็นไปตามระเบียบ
ที่กลํุมสาระการเรียนรู๎เป็นผ๎ูกําหนด  
                                   (๔)      จัดทําเอกสารบันทึกข๎อมูลการประเมินหรือสารสนเทศของผ๎ูเรียนระหวําง
เรียนอยํางเป็นระบบชัดเจน  เพ่ือเป็น  แหลํงข๎อมูลในการปรับปรุง  สํงเสริมผ๎ูเรียน  และใช๎เป็นหลักฐาน
ในการส่ือสาร  ตรวจสอบผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน  
                        ๑.๓    การประเมินสรุปผลการเรียนหลังเรียน  

                        การประเมินผลหลังเรียน  เป็นการประเมินผ๎ูเรียนเม่ือจบเรื่องที่เรียน  เพ่ือตรวจสอบวํา  
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังหรือนําไปเปรียบเทียบกับการประเมินกํอนเรียน  เป็น
การศึกษาพัฒนาการหรือความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียน  แล๎วนํามาแก๎ไข  ปรับปรุง  และพัฒนา  โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง   ในแนวทางของการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  แนวปฏิบัติในการประเมินผลหลังเรียนอาจดําเนินการ
ได๎ดังน้ี 
                                   (๑)    วางแผนการประเมิน  โดยกําหนดเป้าหมายในการตรวจสอบ  วิธีการ  และ
เครื่องมือที่จะใช๎ให๎สอดคล๎องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  และการประเมินกํอนเรียน  
                                   (๒)    ประเมินผ๎ูเรียนตามวัตถุประสงค๑  และนําข๎อมูลไปใช๎ในการปรับปรุง  แก๎ไข  
และพัฒนาผ๎ูเรียนให๎บรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  หรือจุดประสงค๑ของการเรียน  
                                   (๓)    ปรับปรุง  แก๎ไข  วิธีเรียนของผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
                                   (๔)    ปรับปรุง  แก๎ไข  และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
๒.   การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา  

                        การประเมินผลการเรียนรู๎ในระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนเป็นรายปีและรายชํวงชั้น  สถานศึกษาจะนําข๎อมูลจากการประเมินไปใช๎ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียน   และนําไปใช๎ในการตัดสินผลการเรียนรู๎
รายกลํุมสาระ   และตัดสินการเล่ือนชํวงชั้นของผ๎ูเรียน  การดําเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาใน
กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  มีแนวปฏิบัติดังน้ี  
                         ๒.๑ กําหนดผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังรายปีของกลํุมสาระตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดเจน  
                         ๒.๒ กําหนดเกณฑ๑สําหรับตัดสินประเมินการผํานผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังเป็นรายข๎อ  
โดยเน๎นเชิงคุณภาพ 
                         ๒.๓  กําหนดเกณฑ๑การประเมินให๎ระดับผลการเรียนระดับกลํุมสาระการเรียนรู๎รายปี  
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                         ๒.๔   ประเมินผลการเรียนรู๎ระหวํางเรียน  (การประเมินระดับชั้นเรียน )   เพ่ือสะสมผล
การเรียน  
สํวนหน่ึงสําหรับประกอบการสรุปผลในระดับสถานศึกษา  
                         ๒.๕    ประเมินผลการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎รายปีเม่ือส้ินปีการศึกษา  
                         ๒.๖    ประเมินสรุปผลการเรียนรู๎รายปี  และการผํานชํวงชั้นตามเกณฑ๑ที่กําหนด  
 
๓.   การวัดและประเมินผลระดับชาติ  

                          การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผ๎ูเรียนทุกคนในปี
สุดท๎ายของแตํละชํวงชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓    
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดให๎มรการประเมินในกลํุมสาระการเรียนรู๎
ตํางๆ ตามความจําเป็น  เป็นรายปี  ข๎อมูลจากการประเมินจะนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ   สําหรับกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทยเป็นกลํุมสาระการเรียนรู๎ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎    มีความจําเป็นที่ผ๎ูเรียนต๎องมี
ความรู๎  ความสามารถ  และทักษะทางภาษา  จึงเป็นกลํุมสาระพ้ืนฐานที่จะได๎รับการประเมินทุกปี   
สําหรับแนวปฏิบัติในการประเมินระดับน้ี  สถานศึกษา  ต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารับการประเมินและกระตุ๎น
ให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงความสารถในการประเมินอยํางเต็มศักยภาพ  เพ่ือจะได๎ข๎อมูลทางคุณภาพที่เป็นจริง    
และเป็นประโยชน๑อยํางแท๎จริง  
 
การวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือการประเมินผลการเรียนรู๎  
                          เม่ือครูผ๎ูสอนกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแล๎ว  จะต๎องวางแผนและกําหนดวิธีการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลผลการเรียนรู๎ที่ได๎จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลําว  โดยมีองค๑ประกอบ
สําคัญดังน้ี 

๑. ประเมินอะไร  ผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการจากกิจกรรมการเรียนการสอน  

๑.๑     ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ  
๑.๒     ด๎านทักษะกระบวนการ  
๑.๓     ด๎านคํานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  

                          ๒.    ประเมินเพื่ออะไร    ความมํุงหมายของการประเมิน  
                            ๒.๑     วินิจฉัยจุดเดํน  จุดด๎อยในการเรียน  

- ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน  
- ให๎ข๎อมูลเก่ียวกับการสอน  
- การวางแผนการสอน  
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                                   ๒.๒     ตัดสินผลการเรียน  
- สรุปผลการเรียนรู๎ทั้งหมด  

                                   ความมํุงหมายของการประเมินจะชํวยให๎เลือกใช๎วิธีการได๎เหมาะสม  รวมทั้ง
สามารถกําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได๎  
                                   ความมํุงหมายของการประเมินเพ่ือวินิจฉัยจุดเดํน  จุดด๎อยในการเรียน   กับเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนมีความแตกตํางกัน   การประเมินเพ่ือวินิจฉัยต๎องการข๎อมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
ผ๎ูเรียน   ดังน้ันวิธีการประเมินจึงมีคุณลักษณะมํุงเน๎นในรายละเอียด   ทุกขั้นตอนแหํงการเรียนรู๎  เพ่ือเป็น
ข๎อมูลในการแก๎ปัญหาเก่ียวกับการเรียนของผ๎ูเรียนและการเตรียมการสอนที่เหมาะสม   การประเมินเพ่ือ
วินิจฉัย  จึงเหมาะสมที่จะนํามาใช๎ระหวํางกระบวนการเรียนการสอน  สํวนการประเมินเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู๎ทั้งหมด    แนวทางการวัดและประเมินผลจึงมีลักษณะนํามาเฉพาะ
เป้าหมายหลักสําคัญที่แสดงภาพรวมเก่ียวกับสัมฤทธิผลของผ๎ูเรียนตามความแตกตํางเทําน้ัน          
                          ๓.    ประเมินเม่ือไร   ระยะเวลาการประเมิน    

- กํอนเรียน  
- ระหวํางเรียน 
- หลังเรียน 

                                   ระยะเวลาการประเมินผลที่ตํางกัน    มีจุดมํุงหมายของการประเมินตํางกัน  กลําวคือ  
การประเมินผลกํอนเรียนมีจุดมํุงหมายเพ่ือหาสารสนเทศในเบื้องต๎นสําหรับไปจัดกระบวนการเรียนรู๎   
โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุง  ซํอมเสริมกํอนทําการสอน   แบํงเป็นการประเมินความพร๎อมพ้ืนฐาน
ของผ๎ูเรียน  และการประเมินความรอบรู๎ในเรื่องที่จะเรียน   สํวนการประเมินผลระหวํางเรียนมีจุดมํุงหมาย
เพ่ือตรวจสอบพัฒนา  
การของผ๎ูเรียนวํา  บรรลุผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังหรือไมํ   แล๎วนําผลการประเมินมาปรับปรุง  แก๎ไข  และ
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนที่มีความรู๎   ความสามารถ  เกิดพัฒนาการสูงตามศักยภาพ  และการประเมินผลหลังเรียน
มีจุดมํุงหมายเพ่ือตรวจสอบวําผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามที่คาดหวังหรือไมํ    ผลการประเมินนําไปใช๎ใน
การปรับปรุงแก๎ไข  ซํอมเสริมผ๎ูเรียนตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎  ตลอดจนปรับปรุง  แก๎ไขและพัฒนา
วิธีการเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนให๎มีประสิทธิภาพ  
                          ๔.    ประเมินอย่างไร  

- การทดสอบ 
- การสังเกต  
- การสัมภาษณ๑ / การสอบถาม 
- การตรวจผลงาน 
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                                  การประเมินผลการเรียนรู๎ควรใช๎วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับจุดมํุงหมาย
ของการประเมิน  เชํน   การทดสอบ  เหมาะสมสําหรับการประเมินด๎านความรู๎  กฎเกณฑ๑  หลักการ  เป็น
ต๎น 
                           ๕.   ผู้ประเมินคือใคร   บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกฝ่าย  

- ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง  
- ครูผ๎ูสอน 
- เพ่ือน 
- ผ๎ูปกครอง 
- ผ๎ูเก่ียวข๎อง  

                                  การประเมินที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมควรให๎มีบุคลากรที่เก่ียวข๎องเป็นผ๎ูรํวม
ประเมินหลายๆ  ฝ่ายโดยใช๎เครื่องมือเดียวกัน  
                           ๖.   ผู้ใช้ข้อมูลผลการประเมินคือใคร  

- บุคลากรที่เก่ียวข๎อง  
- ผ๎ูเรียน 
- ครูผ๎ูสอน 
- คณะคร ู
- ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  
- สถานศึกษาชั้นสูงขึ้นไป      

                                   ผ๎ูนําผลการประเมินไปใช๎จะชํวยให๎เลือกใช๎วิธีการประเมินได๎เหมาะสม  รวมทั้ง
สามารถกําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได๎  
                                   การวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู๎ดังกลําว  ครูผ๎ูสอน
ควรได๎ศึกษาองค๑ประกอบตํางๆ ให๎แจํมชัด  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง   ส่ิงที่จะประเมิน  คือ  ผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวัง  ซ่ึงเป็นปลายทางของการเรียนรู๎  ควรได๎ศึกษา  วิเคราะห๑ถึงพฤติกรรมบํงชี้ของผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังน้ันๆ วํามีลักษณะอยํางไรบ๎าง   เพ่ือจะได๎เลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช๎วัดและประเมินผลให๎
สอดคล๎องกัน  
 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน  
                            การเก็บรวบรวมข๎อมูลที่สอดคล๎องกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญและการ
ประเมินตามสภาพจริง  โดยพิจารณาจากจุดมํุงหมายของการประเมินที่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด  เพ่ือ
ข๎อมูลที่เจะสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ตํอการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จิง 
แบํงเป็น ๔  ประเภท  
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ดังน้ี 
๑. การตอบแบบทดสอบ 
๒. การตรวจผลงาน 
๓. การสังเกตการปฏิบัติ  
๔. การสังเกตกระบวนการ  

                            ๑.   การตอบแบบทดสอบ   เป็นการวัดความรู๎  ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักการ  ความคิด
รวบยอด  ข๎อเท็จจริง  ฯลฯ   ในลักษณะดังน้ี  
                                  ๑.๑     แบบเลือกตอบ    ได๎แกํ  ข๎อสอบแบบเลือกตอบ  แบบถูก – ผิด    แบบจับคูํ 
ฯลฯ 
                                  ๑.๒    แบบผ๎ูเรียนสร๎างคําตอบ   ได๎แกํ  ข๎อสอบแบบเติมข๎อความในชํองวําง    แบบ
เติมคําตอบส้ันๆ   เป็นประโยค  เป็นข๎อความ  แผนภูมิ   และตาราง  ฯลฯ  
                                  ข้อดีของการตอบแบบทดสอบ     คือ  ใช๎เวลาในการดําเนินการน๎อย  งําย  สะดวกตํอ
การนําไปใช๎และให๎ผลการประเมินที่ตรงไปตรงมา  มีความยุติธรรม เน่ืองจากมีเกณฑ๑การประเมินที่
ชัดเจน 
                            ๒.   การตรวจผลงาน     ผลงานเป็นสํวนที่แสดงให๎เห็นการนําความรู๎  และทักษะไปใช๎
ในการปฏิบัติงานของผ๎ูเรียน  ตัวอยํางผลงาน  ได๎แกํ  ข๎อเขียน  เรียงความ  บทความ  บันทึกประจําวัน  
รายงานบทละคร  บทร๎อยกรอง  แฟ้มผลงาน  และโครงงาน ฯลฯ  
                                   การดูจากผลงานใช๎ในการประเมินเพ่ือแสดงให๎เห็นส่ิงที่ผ๎ูเรียนสามารถทําได๎  ซ่ึงมี
การกําหนดเกณฑ๑การประเมินเพ่ือเป็นตัวบํงชี้ผลสําเร็จจากการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและเป็นเครื่องมือ  ให๎
ผ๎ูเรียนได๎ตรวจสอบผลการเรียนรู๎ของตน  และค๎นจุดเดํน  จุดด๎อยของผลงาน  ตลอดจนเป็นเครื่องมือให๎
เพ่ือน  ครูผ๎ูสอน  และผ๎ูปกครองได๎มีสํวนรํวมในการประเมินผลงาน  
                            ๓.   การสังเกตการปฏิบัติ     เป็นการประเมินการนําทักษะ  และความรู๎ไปใช๎โดยตรงใน
สถานการณ๑ที่ให๎ปฏิบัติจริง   ได๎แกํ  การปฏิบัติที่มีระเบียบ   ข๎อบังคับ   การร๎องเพลง  การแสดงทําทาง  
การรายงานด๎วยวาจา  การอํานบทละคร  การอภิปราย    การโต๎วาที  การกลําวสุนทรพจน๑  การแสดงละคร  
ฯลฯ เป็นต๎น 
การประเมินการปฏิบัติควรมีเครื่องมือประกอบ  ได๎แกํ   แบบสังเกตพฤติกรรม  เกณฑ๑การให๎ระดับ
คะแนน ฯลฯ 
                                   ข๎อควรคํานึงในการกําหนดเกณฑ๑การปฏิบัติ   ต๎องกําหนดเกณฑ๑ให๎ครอบคลุมทั้ง
ด๎านความรู๎   ทักษะกระบวนการ  และคํานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  
                            ๔.   การสังเกตกระบวนการ   เป็นการประเมินวิธีการเรียนรู๎    กระบวนการคิดของ
ผ๎ูเรียน  มากกวําที่จะดูผลงาน หรือการปฏิบัติ   ทําให๎เข๎าใจกระบวนการคิดที่ผ๎ูเรียนใช๎อยูํ   เชํน  ให๎ผ๎ูเรียน
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คิดดังๆ  การตั้งคําถามให๎ผุเรียนตอบ  การอธิบายกระบวนการ  การบันทึกการเรียน  การสัมภาษณ๑   โดย
ผ๎ูสอนเป็นผ๎ูสังเกตวิธีคิดของผ๎ูเรียน  วิธีการน้ีเป็นกระบวนการที่จะให๎ข๎อมูลเพ่ือการวินิจฉัย  และเป็น
ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผ๎ูเรียน  โดยมีการเก็บข๎อมูลอยํางตํอเน่ือง    ซ่ึงเหมาะกับการประเมินพัฒนาการด๎าน
คํานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม 
                                    การประเมินกระบวนการ  ควรมีเครื่องมือประกอบ  ได๎แกํ  แบบสังเกตพฤติกรรม  
เกณฑ๑การให๎ระดับคะแนน    ควรกําหนดเกณฑ๑การประเมินกระบวนการ    สามารถกําหนดเกณฑ๑การ
ประเมินทั้งด๎านความรู๎  ทักษะกระบวนการ  ตลอดจนคํานิยม  คุณธรรม   จริยธรรม  โดยการสังเกต  
ตรวจผลการเรียนรู๎ตั้งแตํการวางแผน  การปฏิบัติ  ตลอดจนผลงาน  
 
ตัวอย่างแบบประเมิน  

 

แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง  
 

ชื่อหนํวยการเรียนรู๎  :……………………..                                             รายวิชา  ……………… 
สอนโดย…………………………………..                                             ภาคเรียนที่……………. 
****************************************************************************** 
ค าชี้แจง   สังเกตการอํานออกเสียงบทร๎อยกรองตามเกณฑ๑การประเมินแล๎วบันทึกผลลงในแบบสังเกต  
 
เลขที่  

ชื่อ – สกุล 
อําน

ถูกต๎อง 
อํานคลํอง ข๎อควรปฏิบัติในการอําน

ออกเสียง  
สรุ
ป 

หมาย
เหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



 

213 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ   ๓        อํานถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑  มีจังหวะวรรคตอน   ใช๎นํ้าเสียวได๎ถูกต๎อง  ไพเราะ  อํานคํา
ถูกต๎อง   
                      ชัดเจน  เสียงดังเหมาะสม  น่ังหรือยืนเรียบร๎อย  จับหนังสือหรือแผนข๎อความได๎ถูกต๎อง  ไมํ
สําย 
                       หน๎าไปตามตัวอักษร 
ระดับ   ๒         อํานถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑    มีจังหวะวรรคตอน  แตํใช๎นําเสียงไมํถูกต๎อง  บางตอนอําน
คําผิด 
                       บ๎างประมาณ ๑ - ๒ คํา  เสียงดังพอสมควร  น่ังหรือยืนอํานเรียบร๎อย  จับหนังสือ หรือแผํน
ข๎อ 
                       ความที่อํานถูกต๎อง  สํายหน๎าตามตัวอักษร  
ระดับ   ๑         อํานถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑  มีจังหวะวรรคตอนและใช๎นํ้าเสียงไมํถูกต๎อง  อํานคําผิด ๓ - ๕ คํา    
                       อํานไมํคํอยดัง   น่ังหรือยืนไมํเรียบร๎อย   จับหนังสือหรือแผํนข๎อความที่อํานไมํถูกต๎อง  สํายหน๎า
ตาม 
                       ตัวอักษร 
ระดับ   ๐        อํานไมํถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑   มีจังหวะวรรคตอนและใช๎นํ้าเสียงไมํถูกต๎อง  อํานคําผิดมากกวํา 
๕ คํา 
                      เสียงเบา   น่ังหรือยืนไมํเรียบร๎อย   จับหนังสือหรือแผํนข๎อความที่อํานไมํถูกต๎อง   สํานหน๎าตาม
ตัวอักษร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.3 

เร่ือง ตัวอย่างแบบประเมินประเภท Scoring   

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

เกณฑ๑การประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที่  ๑  การอ่าน     
ความเข้าใจการอ่าน สรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อํานโดย

การเขียนหรือพูดได๎ถูกต๎อง  ชัดเจน  
หรือตอบคําถามเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองได๎
ถูกต๎องทุกข๎อ 

สรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อํานโดย
การเขียนหรือพูด  แตํยังไมํถูกต๎องชัดเจน  
หรือตอบคําถามเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองได๎
ถูกต๎องเป็นสํวนใหญํ 

สรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อํานโดย
การเขียนหรือพูดได๎   แตํครูต๎องแนะ
ชํวยเหลือเล็กน๎อย   หรือตอบคําถาม
เกี่ยวกับเน้ือเร่ืองได๎บ๎าง  แตํสํวนใหญํยัง
ไมํถูกต๎อง 

 

สรุปใจความสําคัญของเร่ืองไมํได๎  หรือ
ตอบคําถามเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองไมํได๎  ครู
ต๎องแนะนําชํวยเหลือ  

การค้นคว้าค าศัพท์ ใช๎พจนานุกรมคลํองแคลํว  ค๎นคว๎า
คําศัพท๑ได๎หลากหลาย   รวบรวมอยําง
เป็นระบบ   และอธิบายความหมาย
ถูกต๎อง  ชัดเจน  

ใช๎พจนานุกรมได๎ดี  ค๎นคว๎าคําได๎หลาย
คํา  แตํยังรวบรวมไมํเป็นระบบเทําที่ควร  
การอธิบายความหมายถูกต๎อง  

ใช๎พจนานุกรรมได๎  แตํค๎นคว๎าศัพท๑ได๎
เพียงไมํกี่คํา  การรวบรวมยังไมํเป็น

ระบบ  และอธิบายไมํชัดเจน  

มีข๎อบกพรํองในการใช๎พจนานุกรม  

ค๎นคว๎าได๎ช๎าและไมํสามารถค๎นคว๎าคํา
ตามที่กําหนดได๎  ครูต๎องชํวยเหลือจึง
ค๎นคว๎าได๎บ๎าง  

การอ่านอย่างประเมินค่า ประเมินคําเร่ืองที่อํานอยํางถูกต๎อง   

ชัดเจน  และมีเหตุผล   สามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือตอบคําถามได๎  

ใช๎พจนานุกรมได๎ดี  ค๎นคว๎าคําได๎หลาย
คํา  แตํยังรวบรวมไมํเป็นระบบเทําที่ควร  
การอธิบายความหมายถูกต๎อง  

ใช๎พจนานุกรรมได๎  แตํค๎นคว๎าศัพท๑ได๎
เพียงไมํกี่คํา  การรวบรวมยังไมํเป็น

ระบบ  และอธิบายไมํชัดเจน  

มีข๎อบกพรํองในการใช๎พจนานุกรม  

ค๎นคว๎าได๎ช๎าและไมํสามารถค๎นคว๎าคํา
ตามที่กําหนดได๎  ครูต๎องชํวยเหลือจึง
ค๎นคว๎าได๎บ๎าง  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใช๎วิจารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ

ขยายความเร่ืองที่อํานตามประเด็นที่
กําหนดอยํางชัดเจน  ถูกต๎อง  และมี
เหตุผลนําเช่ือถือ 

ใช๎วิจารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองที่อํานตามประเด็นที่
กําหนดอยํางชัดเจน  ถูกต๎อง   แตํไมํ
สามารถระบุเหตุผลได๎ 

ใช๎วิจารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองที่อํานตามประเด็นที่
กําหนดได๎แตํยังไมํถูกต๎องชัดเจน
เทําที่ควร    และไมํสามารถระบุเหตุ
ผลได๎ 

 

ไมํใช๎วิจารณญาณในการอําน  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือ 

การพินิจภาษา พิจารณาการใช๎ภาษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมได๎ถูกต๎อง   ทั้งในด๎านการ
สร๎างคํา  การสรรคํา  และการใช๎โวหาร
ภาพพจน๑  สามารถอธิบายได๎ละเอียด  
ชัดเจน  และยกตัวอยํางได๎ดี  

พิจารณาการใช๎ภาษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมได๎ถูกต๎อง   ทั้งในด๎านการ
สร๎างคํา  การสรรคํา  และการใช๎โวหาร
ภาพพจน๑  ยกตัวอยํางได๎  แตํไมํสามารถ
อธิบายได๎ละเอียด  ชัดเจนเทําที่ควร  

พิจารณาการใช๎ภาษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมได๎ถูกต๎อง   ทั้งในด๎านการ
สร๎างคํา  การสรรคํา  และการใช๎โวหาร
ภาพพจน๑  แตํไมํสามารถยกตัวอยํางได๎  
และไมํสามารถอธิบายได๎ละเอียด  
ชัดเจนเทําที่ควร 

พิจารณาไมํถูกต๎อง  อธิบายและ
ยกตัวอยํางไมํได๎  ครูต๎องอธิบาย
ชํวยเหลือ 

การอ่านท านองเสนาะ 
หรือท านองอื่นๆ 

อํานทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ  ได๎
ถูกต๎องตามลักษณะทํวงทํานอง   
มีนํ้าเสียงไพเราะ  สื่ออรรถรสหรือจินต
ภาพได๎ชัดเจน 

อํานทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ  ได๎
ถูกต๎องตามลักษณะทํวงทํานอง   
แตํยังมีข๎อบกพรํองในการใช๎มีนํ้าเสียง  
เพ่ือสื่ออรรถรสหรือ 

จินตภาพ 

 

อํานทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ   

ได๎  แตํยังไมํถูกต๎องเทําที่ควร  และยังมี
ข๎อบกพรํองในการใช๎นํ้าเสียง  

เพ่ือสื่ออรรถรสหรือจินตภาพ  

ไมํมีความพยายามในการฝึก  จึงอํานได๎
ไมํดี  และมีข๎อบกพรํองในการอํานมาก  
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เกณฑ๑การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การพิจารณาค าประพันธ ์ พิจารณาคัดเลือกคํา
ประพันธ๑ที่ไพเราะและมี
ความหมายได๎ด๎วยตนเอง  
ระบุเหตุผลได๎ชัดเจน  และ
แสดงการนําไปสื่อสาร
อ๎างอิงได๎ดีมาก    สามารถ
ทํองจําได๎คลํอง  

แคลํวถูกต๎องตามฉันท
ลักษณ๑ 

พิจารณาคัดเลือกคําประพันธ๑ที่ไพเราะและมีความหมาย  แตํครูต๎องแนะนําเพ่ิมเติม  
สามารถทํองจําได๎คลํองแคลํวถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑   แสดงแนวทางการนําไปใช๎สื่อสาร  
อ๎างอิงได๎ 

พิจารณาคัดเลือกคํา
ประพันธ๑ได๎  แตํครูต๎อง
แนะนําเพ่ิมเติม สามารถ
ทํองจําได๎ถูกต๎องตามฉันท
ลักษณ๑  แสดงแนวทางการ
นําไปใช๎สื่อสารอ๎างอิงได๎  
แตํยังไมํชัดเจนเทําที่ควร  

คัดเลือกคําประพันธ๑ไมํได๎  
แสดงแนวทางการนําไปใช๎
สื่อสารอ๎างอิงไมํได๎   ครูต๎อง
แนะนําเพ่ิมเติม 

การเลือกอ่านหนังสือและ
ส่ือสารสนเทศ 

เลือกอํานหนังสือและสื่อ
สารสนเทศอยํางหลากหลาย  
สามารถสรุปสาระสําคัญจา
การอํานได๎ดีมาก  

เลือกอํานหนังสือและสื่อสารสนเทศหลากหลาย   สามารถสรุปสาระสําคัญจากการอํานได๎
ดี 

เลือกอํานหนังสือและสื่อ
สารสนเทศอยํางหลากหลาย  
แตํไมํสามารถสรุป
สาระสําคัญจากการอํานได๎  

ไมํสนในในการอําน  ครู
ต๎องแนะนําให๎อํานจึงสนใจ
ที่จะอํานบ๎าง 

แตํไมํสามารถสรุป
สาระสําคัญจากการอํานได๎  

นิสัยรักการอ่าน สนใจการอํานอยําง
สม่ําเสมอ  ชอบสนทนากับ
ครูหรือเพ่ือนที่อํานเร่ืองราว
เดียวกัน 

สนในการอํานแตํไมํคํอยสม่ําเสมอ  ชอบสนทนากับครูหรือเพ่ือนที่อํานเร่ืองเดียวกัน  สนใจการอําน  แตํครูต๎อง
แนะนําให๎อําน  

ไมํสนในใจการอําน  ครูต๎อง
กระต๎ุนให๎เห็นความสําคัญ
ของการอํานและต๎อง
ควบคุมดูแลอยํางใกล๎ชิด  

มารยาทในการอ่าน มีสมาธิในการอํานดีมาก  
ไมํรบกวนผู๎อื่นในระหวําง
การอํานและใช๎  

เวลาในการอํานได๎ตามที่
กําหนด 

มีสมาธิในการอํานดี   ไมํรบกวนผู๎อื่นในระหวํางการอําน  แตํยังใช๎เวลาในการอํานเกิน
กวําที่กําหนด 

มีสมาธิในการอํานใน
ชํวงเวลาสั้นๆ  แสดง
พฤติกรรมรบกวนผู๎อื่นใน
ระหวํางการอํานบ๎างแตํไมํ
มากนัก  และมักใช๎เวลาใน
การอํานเกินกวําที่กําหนด  

ไมํมีสมาธิในการอําน  ไมํ
สนใจในการอําน  ชอบ
รบกวนผู๎อื่นในระหวํางอื่น
อยํูเสมอ  ครูต๎อง
ควบคุมดูแลอยํางใกล๎ชิด  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที่ ๒   การเขียน     
การเขียนย่อความ เขียนสรุปสาระสําคัญได๎ครบถ๎วน  

เรียบเรียงใจความเป็นลําดับตํอเน่ือง   ใช๎
ถ๎อยคําภาษาของตนเอง  

อยํางกะทัดรัดชัดเจน  

เขียนสรุปสาระสําคัญได๎ครบถ๎วน  

เรียบเรียงใจความเป็นลําดับตํอเน่ือง   แตํ
ยังมีข๎อบกพรํองในการใช๎ถ๎อยคําภาษา  

 

 

เขียนสรุปสาระสําคัญได๎ครบถ๎วน  

แตํยังมีข๎อบกพรํองในการเรียบเรียง
ใจความและการ ใช๎ภาษา  

เขียนสรุกใจความไมํได๎  ครูต๎องแนะนํา
ชํวยเหลือ  จึงสามารถเขียนสรุปได๎  

การเขียนแสดงทรรศนะ เขียนแสดงทรรศนะได๎ดีมาก  กําหนด
ประเด็นชัดเจน  เรียบเรียงความคิดเป็น
สําคัญและตํอเน่ือง  ไมํมีข๎อบกพรํองใน
การใช๎ภาษา 

เขียนแสดงทรรศนะได๎ดีมาก  กําหนด
ประเด็นชัดเจน  แตํมีข๎อบกพรํองในการ
เรียบเรียงความคิดและการใช๎ภาษา  

เขียนแสดงทรรศนะได๎  แตํยังกําหนด
ประเด็นไมํชัดเจน  และมีข๎อบกพรํองใน
การเรียบเรียงความคิดและการใช๎ภาษา  

 

เขียนแสดงทรรศนะไมํได๎  ครูต๎อง
กําหนดประเด็นให๎และอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได๎  

การเขียนเรียงความ มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน  
ต้ังช่ือเร่ืองได๎นําสนใจ  เรียงลําดับเน้ือหา
ถูกต๎องและเรียบเรียงข๎อความอยําง
ประณีต   เขียนสะกดคําได๎ถูกต๎องทุกคํา  

มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน  
ต้ังช่ือเร่ืองได๎นําสนใจ  แตํมีข๎อบกพรํอง
เล็กน๎อยเร่ืองการเรียงลําดับเน้ือหา  การ
ใช๎ถ๎อยคําภาษา และการ เขียนสะกดคํา  

มีองค๑ประกอบของเรียงความครบถ๎วน  
ต้ังช่ือเร่ืองได๎นําสนใจ  แตํมีข๎อบกพรํอง
คํอนข๎างมากเร่ืองการเรียงลําดับเน้ือหา  
การใช๎ถ๎อยคําภาษา และการ เขียนสะกด
คํา 

มีองค๑ประกอบของเรียงความไมํ
ครบถ๎วน  ต้ังช่ือเร่ืองไมํนําสนใจ  และมี
ข๎อบกพรํองคํอนข๎างมากเร่ืองการ
เรียงลําดับเน้ือหา  การใช๎ถ๎อยคําภาษา 
และการ เขียนสะกดคํา  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การเขียนจดหมายราชการ เขียนจดหมายราชการได๎ถูกต๎องทั้ง

รูปแบบและสํานวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชัดเจนสอดคล๎องกับเร่ือง   เขียน
ตัวสะกดการันต๑ถูกต๎อง  

เขียนจดหมายราชการได๎ถูกต๎องทั้ง
รูปแบบและสํานวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชัดเจนสอดคล๎องกับเร่ือง   แตํ
ยังมีข๎อบกพรํองเร่ืองการเขียนตัวสะกด
การันต๑ 

เขียนจดหมายราชการได๎ถูกต๎องทั้ง
รูปแบบและสํานวนภาษา  แตํเน้ือความ
ในจดหมายไมํสอดคล๎องกับเร่ือง
เทําที่ควร  และมีข๎อบกพรํองเร่ืองการ
เขียนสะกดการันต๑  
 

เขียนจดหมายราชการไมํถูกต๎องตาม
รูปแบบและสํานวนภาษา  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือ  

การเขียนประกาศ เขียนประกาศสื่อสารได๎ชัดเจน  ถูกต๎อง
ทั้งรูปแบบและสํานวนภาษา  เขียนสะกด
การันต๑ถูกต๎อง   เน้ือความสื่อสารได๎
ชัดเจนและสร๎างความสนใจให๎กับผู๎อําน  

เขียนประกาศสื่อสารได๎ชัดเจน  ถูกต๎อง
ทั้งรูปแบบและสํานวนภาษา  เขียนสะกด
การันต๑ถูกต๎อง   เน้ือความสื่อสารได๎
ชัดเจน   แตํยังไมํนําสนใจเทําที่ควร  

เขียนประกาศสื่อสารได๎ชัดเจน  ถูกต๎อง
ทั้งรูปแบบและสํานวนภาษา  เขียนสะกด
การันต๑ถูกต๎อง  แตํ เน้ือความสื่อสารไมํ
ชัดเจน   และขาดความนําสนใจ  

 

เขียนประกาศสื่อสารได๎แตํมีข๎อบกพรํอง
มาก  และไมํนําสนใจ  ครูต๎องแนะนํา
ชํวยเหลือ 

การเขียนค าขวัญ เขียนตรงตามหัวข๎อ  เสนอแนวทาง
ปฏิบัติหรือให๎ข๎อคิดที่ดี   ใช๎ภาษากระชับ
สื่อความชัดเจน  ใช๎คําถูกต๎องตาม
ความหมาย  มีสัมผัสและจังหวะของ
ถ๎อยคํา  คําขวัญไมํยาวเกินไป  

เขียนตรงตามหัวข๎อ  สื่อความคิดหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ใช๎คําถูกต๎อง
ตามความหมายและมีสัมผัสคล๎องจอง  

เขียนตรงเกี่ยวกับหัวข๎อ   มีการสื่อ
แนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติ   ใช๎คําที่มี
สัมผัสคล๎องจอง  แตํบางคํายังใช๎ไมํ
ถูกต๎องตามความหมาย  

เขียนไมํสัมพันธ๑กับหัวข๎อ  แสดงแนวคิด
หรือแนวทางปฏิบัติไมํเดํนชัด  ข๎อความ
บางตอนไมํมีสัมผัส  

คล๎องจอง  การใช๎คํายังต๎องปรับปรุงอีก
มาก 



 

219 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษา 

 

 

 

 
 

เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การเขียนรายงานวิชาการ เขียนรายงานวิชาการได๎ถูกต๎องตาม

รูปแบบ  มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่
นําเช่ือถือ   และเรียงลําดับเน้ือหาเป็น
ระบบ 

เขียนรายงานวิชาการได๎ถูกต๎องตาม
รูปแบบ  มีการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่
นําเช่ือถือ   แตํยังมีข๎อบกพรํองในการ
จัดระบบเน้ือหา 

เขียนรายงานวิชาการได๎ถูกต๎องตาม
รูปแบบ  แตํขาดการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูล
และยังมีข๎อบกพรํองในการจัดระบบ
เน้ือหา 

มีข๎อบกพรํองในการเขียนรายงาน
วิชาการ  ทั้งรูปแบบ  การอ๎างอิง
แหลํงข๎อมูล  และการจัดระบบเน้ือหา  

การใช้แผนภาพความคิด
ประกอบการเขียน 

เขียนแผนภาพความคิดได๎ถูกต๎องชัดเจน  
เช่ือมโยงความคิดตามลําดับ  สามารถ
นําไปเรียบเรียงเน้ือหาได๎ดีมาก  

เขียนแผนภาพความคิดได๎ถูกต๎องชัดเจน  
แตํยังมีข๎อบกพรํองในการเช่ือมโยง
ความคิด  สามารถนําไปเขียนเรียบเรียง
เน้ือหาได๎ 

เขียนแผนภาพความคิดได๎แตํยังไมํ
ถูกต๎อง  และไมํเป็นระบบ  นําไปเรียบ
เรียงเน้ือหาไมํได๎  ครูต๎องแนะนําให๎
แก๎ไข 

เขียนแผนภาพความคิดไมํได๎  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือและอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได๎  

การแต่งค าประพันธ ์ แตํงคําประพันธ๑ได๎ถูกต๎องตามรูปแบบที่
กําหนด  ได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑ สื่อ
แนวคิดชัดเจน  สรรคํามาใช๎ได๎อยํา
ไพเราะ  สละสลวย 

แตํงคําประพันธ๑ได๎ถูกต๎องตามรูปแบบที่
กําหนด  ได๎ถูกต๎องตามฉันทลักษณ๑   แตํ
ยังมีข๎อบกพรํองในการเลือกสรรถ๎อยคํา  

แตํงคําประพันธ๑ได๎ถูกต๎องตามรูปแบบที่
กําหนด   แตํยังมีข๎อบกพรํองเร่ืองฉันท
ลักษณ๑และการเลือกสรรถ๎อยคํา  

ไมํสามารถแตํงคําประพันธ๑ตามรูปแบบ
ที่กําหนดได๎  ครูต๎องชํวยแนะนําจึง
สามารถแตํงได๎  

การเขียนนิทาน กําหนดโครงเร่ืองได๎นําสนใจ  สร๎างตัว
ละครได๎สมจริง  เรียบเรียงเน้ือหาได๎ดี  
และสื่อข๎อคิดที่กําหนดอยํางชัดเจน  

กําหนดโครงเร่ืองได๎นําสนใจ  สร๎างตัว
ละครได๎สมจริง  เรียบเรียงเน้ือหาได๎ดี   
แตํยังสื่อข๎อคิดที่กําหนดได๎ไมํชัดเจน
เทําที่ควร 

กําหนดโครงเร่ืองได๎นําสนใจ  สร๎างตัว
ละครได๎สมจริง  แตํยังมีข๎อบกพรํองใน
การเรียบเรียงเน้ือหา  และสื่อข๎อคิดที่
กําหนดไมํชัดเจน  

กําหนดโครงเร่ืองและสร๎างตัวละครได๎  
แตํไมํนําสนใจ   สื่อข๎อคิดที่กําหนดไมํ
ชัดเจน  และมีข๎อบกพรํองมากในการ
เขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ือง  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
นิสัยรักการเขียน ชอบการเขียน   สํงงานเขียนตรงตามเวลา

อยํางสม่ําเสมอ  แก๎ไขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคําแนะนําของครูอยํางถูกต๎อง   
รักการอําน  และชอบศึกษาภาษาของ
นักเขียน 

ชอบการเขียน   สํงงานเขียนตรงตามเวลา
อยํางสม่ําเสมอ  แก๎ไขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคําแนะนําของครูอยํางถูกต๎อง   
แตํยังไมํพัฒนานิสัยรักการอํานและ
การศึกษาภาษาของนักเขียน  

ชอบการเขียน   สํงงานเขียนตรงตามเวลา
อยํางสม่ําเสมอ  แก๎ไขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคําแนะนําของครู   แตํยังไมํ
ถูกต๎องเทําที่ควร  ครูต๎องแนะนําเพ่ิมเติม  
ไมํมีนิสัยรักการอํานและการศึกษาภาษา
ของนักเขียน 

ไมํคํอยชอบการเขียน  สํงงานเขียนไมํ
ตรงเวลา  ไมํแก๎ไขและปรับปรุงงาน
เขียนของตน  ครูต๎องควบคุมดูแลและ
แนะนําชํวยเหลือตลอด  

เวลา 

มารยาทในการเขียน เรียบเรียงงานเขียนด๎วยภาษาของตนเอง  
ไมํคัดลอกผู๎อื่น  งานเขียนสะอาด
เรียบร๎อยดีมาก 

เรียบเรียงงานเขียนด๎วยภาษาตนเอง  ไมํ
คัดลอกผู๎อื่น  งานเขียนสะอาดเรียบร๎อยดี  

เรียบเรียงงานเขียนด๎วยภาษาตนเอง   แตํ
คัดลอกผู๎อื่นบ๎างบางสํวนงานเขียนไมํ
คํอยสะอาดเรียบร๎อยเทําที่ควร  

ชอบคัดลอกงานเขียนผู๎อื่น  ไมํคํอยมี
ความพยายามในการเรียบเรียงงานเขียน
ด๎วยภาษาตนเอง  ครูต๎องควบคุมดูแล
และแนะนําชํวยเหลือ  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที่ ๓  การฟัง ดูและพูด     
การสรุปสาระส าคัญจาการฟังหรือ
การดู 

สรุปสาระสําคัญจากการฟังหรือการดูได๎
ถูกต๎องครบถ๎วน 

สรุปสาระสําคัญจากการฟังหรือการดูได๎
ถูกต๎อง  แตํยังไมํครบถ๎วนครบถ๎วน  

 

สรุปสาระสําคัญจากการฟังหรือการดูได๎   
แตํยังไมํถูกต๎องและครบถ๎วน  

สรุปสาระสําคัญจากการฟังหรือการดู
ไมํได๎  ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือ  

การวิเคราะห์วิจารณ์สาร  จากการ
ฟังหรือการด ู

ใช๎วิจารณญาณวิเคราะห๑สารจากการฟัง
หรือการดู  ได๎ตรงประเด็นที่กําหนดอยําง
ถูกต๎องชัดเจน    มีเหตุผลนําเช่ือถือและ
สามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือยกตัวอยําง
ประกอบได๎  

ใช๎วิจารณญาณวิเคราะห๑สารจากการฟัง
หรือการดู  ได๎ตรงประเด็นที่กําหนด  มี
เหตุผล   แตํยังไมํถูกต๎องชัดเจนเทําที่ควร  
และไมํสามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือ
ยกตัวอยํางประกอบได๎  

ใช๎วิจารณญาณวิเคราะห๑สารจากการฟัง
หรือการดู  แตํยังไมํตรงประเด็น  และ/มํ
ถูกต๎อง  ไมํคํอยมีเหตุผลรวมทั้งยังไมํ
สามารถอธืบายเพ่ิมเติมหรือยกตัวอยําง
ประกอบได๎ 

 

ไมํมีวิจารณญาณในการฟังหรือการดู  
อธิบายสารได๎เล็กน๎อย  ครูต๎องแนะนํา
ชํวยเหลือ 

การพูดในโอกาสต่างๆ เตรียมการพูดมาเป็นอยํางดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลําดับอยํางตํอเน่ือง    ใช๎
นํ้าเสียงเหมาะสมกับโอกาสการพูด   มี
บุคลิกภาพที่ดี 

เตรียมการพูดมาเป็นอยํางดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลําดับอยํางตํอเน่ือง    ใช๎
นํ้าเสียงเหมาะสมกับโอกาสการพูด  แตํ
ยังมีข๎อบกพรํองเร่ืองบุคลิกภาพ  

เตรียมการพูดไมํดีเทําที่ควร  มี
ข๎อบกพรํองด๎านการเรียบเรียงเน้ือหา  
การใช๎นํ้าเสียง  และบุคลิกภาพใช๎ได๎  

ไมํเตรียมการพูด  มีข๎อบกพรํองในการพูด
อยํูมากทั้งในด๎านการเรียบเรียงเน้ือหา  การ
ใช๎นํ้าเสียง  และบุคลิกภาพ  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การพูดอธิบาย พูดอธิบายได๎ชัดเจนถูกต๎อง  และ

นําสนใจ  มีการเรียบเรียงเน้ือหาอยําง
เป็นลําดับ  และมีบุคลิกภาพที่ดีมาก  

พูดอธิบายได๎ชัดเจนถูกต๎องและนําสนใจ  
มีบุคลิกภาพที่ดี  แตํยังมีข๎อบกพรํองใน
การเรียบเรียงเน้ือหา  

พูดอธิบายได๎พอใช๎  มีข๎อบกพรํองด๎าน
การลําดับเน้ือหาและบุคลิกภาพ  

มีข๎อบกพรํองในการพูดมาก  ทั้งเน้ือหา
และบุคลิกภาพ 

 

การอภิปราย พูดแสดงทรรศนะได๎ตรงประเด็นและ
ชัดเจน  มีเหตุผล  สามารถยกตัวอยําง
ประกอบได๎  ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น 

พูดแสดงทรรศนะได๎ตรงประเด็น    

มีเหตุผล  และบางคร้ังไมํยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น  

พูดแสดงทรรศนะของตนเองได๎  
แตํไมํมีเหตุผล  และบางคร้ังไมํยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  

วิเคราะห๑จากการฟังและการดูไมํได๎  ครู
ต๎องอธิบายเพ่ิมเติม  จึงจะสามารถ
วิเคราะห๑ได๎ 

มารยาทในการฟังหรือการด ู มีความต้ังใจในการฟังหรือการดูดดีมาก  
มีสมาธิและไมํรบกวนผู๎อื่นในขณะที่ฟัง
หรือดู   แสดงความสนใจและต้ังคําถาม
หลังจากการฟังหรือ  

มีความต้ังใจในการฟังหรือการดูดี  

ไมํรบกวนผู๎อื่นในขณะที่ฟังหรือดู  มี
ความสนใจแตํไมํกล๎าต้ังคําถามหลังจาก
การฟังหรือการดู  

มีความต้ังใจในการฟังหรือการดูพอใช๎  
มีสมาธิและแสดงความสนใจแตํไมํ
ตํอเน่ืองและไมํกล๎าต้ังคําถามหลังจาก
การฟังหรือการดู  

ไมํมีความต้ังใจในการฟังหรือการดู  

ไมํคํอยมีสมาธิ และไมํสนใจที่จะฟังหรือ
ดู  ครูต๎องตักเตือนและควบคุมพฤติกรรม  

มารยาทในการพูด มีมารยาทที่ดีในการพูด   ใช๎คําพูดอยําง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งที่เป็นทางการและ
ไมํเป็นทางการ  เมื่อมีกิจกรรมการพูดจะ
ต้ังใจพูด  เตรียมการพูดดีมากและมีความ
พร๎อมในการพูด  

มีมารยาทที่ดีในการพูด  ใช๎คําพูดอยําง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งที่เป็นทางการและ
ไมํเป็นทางการ  เมื่อมีกิจกรรมการพูดจะ
ต้ังใจพูดและเตรียมการพูดดี  แตํยังไมํมี
ความพร๎อมในการพูดเทําที่ควร  

มีมารยาทที่ดีในการพูดเฉพาะที่เป็น
ทางการ  สํวนโอกาสที่ไมํเป็นทางการยัง
ใช๎คําพูดไมํสุภาพเทําที่ควร  เมื่อมี
กิจกรรมการพูดแม๎วําจะแสดงความ
สนใจแตํก็ไมํคํอยเตรียมการพูดให๎ดี
เทําที่ควร 

ชอบใช๎คําพูดที่ไมํสุภาพในการพูดทั้งใน
โอกาสที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ  
ครูต๎องช้ีแนะและตักเตือน  เมื่อมี
กิจกรรมการพูดจะแสดงอาการไมํสนใจ
และไมํเตรียมการพูด  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา     
การวิเคราะห์ตัวอักษรสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมาหาราช 

อธิบายความแตกตํางระหวํางลักษณะ
ตัวอักษรและรูปแบบการเขียนสมัยพํอ
ขุนรามคําแหงและสมัยปัจจุบันได๎ถูกต๎อง  
เขียนและอํานคําที่ใช๎ตัวอักษรสมัยพํอขุน
รามคําแหงได๎  

 

บอกลักษณะตัวอักษรและรูปแบบการ
เขียนสมัยพํอขุนรามคําแหงและสมัย
ปัจจุบันได๎   เขียนและอํานคําที่ใช๎
ตัวอักษรสมัยพํอขุนรามคําแหงได๎  

บอกลักษระตัวอักษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมัยพํอขุนรามคําแหงได๎   

เขียนหรืออํานคําที่ใช๎ตัวอักษรสมัยพํอขุน
รามคําแหงได๎  

บอกลักษระตัวอักษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมัยพํอขุนรามคําแหง  

การวิเคราะห์ท่ีมาของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

บอกความหมายและที่มาของคําจากภาษา
อื่นแตํละคําที่ปรากฏในศิลาจารึกได๎  

 

บอกได๎วําคําจากภาษาอื่นในศิลาจารึกมี
คําจากภาษาใดบ๎าง  และยกตัวอยํางคํา
ที่มาจากแตํละภาษาได๎  

 

ยกตัวอยํางคําที่มาจากภาษาอื่นและระบุ
ได๎วําคําดังกลําวมาจากภาษาใด  

ยกตัวอยํางคําที่มาจากภาษาอื่นได๎  แตํไมํ
สามารถระบุได๎วําเป็นคําจากภาษาใด  

วิเคราะห์ความหมายของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

อธิบายสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงด๎าย
ความหมายของคําที่ปรากฏในศิลาจารึก
แตํละคําได๎  

 

บอกความหมายเดิมและความหมายใน
ปัจจุบันของคําที่มีความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันได๎  

ยกตัวอยํางคําในศิลาจารึกที่มีความหมาย
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  

บอกความหมายของคําที่ปรากฏในศิลา
จารึกได๎ 
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวิเคราะห์ประโยคในศิลาจารึก บอกลักษณะของประโยคที่ใช๎ใน  

ศิลาจารึก  พร๎อมยกตัวอยํางประกอบการ
วิเคราะห๑ได๎อยําง  

ชัดเจน 

บอกลักษณะของประโยคที่ใช๎ในศิลา
จารึกได๎ถูกต๎องและยกตัวอยํางประกอบ
ได๎แม๎จะไมํใชํตัวอยํางที่ชัดเจนนัก  

 

บอกลักษณะของประโยคที่ใช๎ในศิลา
จารึกได๎ถูกต๎อง  

บอกลักษณะของประโยคที่ใช๎ในศิลา
จารึกได๎เมื่อครูแนะนํา  

การวิเคราะห์ค าไทยแท้ บอกลักษณะของคําไทยแท๎  และคําภาษา
อื่นได๎ถูกต๎อง  สามารถจําแนกคําไทยแท๎
และคําภาษาอื่นได๎  

บอกลักษณะของคําไทยแท๎  และคําภาษา
อื่นได๎ถูกต๎อง  และยกตัวอยํางคําได๎  

บอกลักษณะของคําไทยแท๎  และคําภาษา
อื่นได๎ถูกต๎อง    แตํไมํสามารถจําแนก  
และยกตัวอยํางคําได๎  

 

บอกลักษณะของคําไทยแท๎  และคําภาษา
อื่นได๎ตามที่มีผู๎แนะนํา  

ค าซ้ า บอกลักษณะของคําซ้ํา  ยกตัวอยํางคําซ้ํา  
จําแนกคําซ้ําในงานเขียน  และบอก
ความหมายที่เปลี่ยนไปจากคําเดิมที่ยังไมํ
ซ้ําได๎ 

บอกลักษณะของคําซ้ํา  ยกตัวอยํางคําซ้ํา  
จําแนกคําซ้ําในงานเขียนได๎  แตํยังไมํ
สามารถบอกความหมายได๎ทุกคํา  

บอกลักษณะคําซ้ําและยกตัวอยํางคําซ้ํา
ได๎  แตํยังไมํสามารถจําแนกคําซ้ําจาก
งานเขียนและอธิบายความหมายได๎  

บอกลักษณะคําซ้ําได๎แตํยังไมํสามรถ
ยกตัวอยํางและจําแนกคําได๎  

การวิเคราะห์ประโยค บอกชนิดของประโยค  สํวนขยายและ
คําเช่ือมได๎ถูกต๎องทุกข๎อ  และอธิบาย
เพ่ิมเติมได๎ 

บอกชนิดของประโยค  สํวนขยายและ
คําเช่ือมได๎ถูกต๎องทุกข๎อ  แตํไมํสามารถ
เขียนคําอธิบายเพ่ิมเติมได๎  

บอกชนิดของประโยค  สํวนขยายและ
คําเช่ือมได๎ถูกต๎องบางข๎อ  และยังไมํ
สามารถเขียนคําอธิบายเพ่ิมเติมได๎  

วิเคราะห๑ประโยคไมํได๎  ครูต๎องแนะนํา
ชํวยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห๑ได๎
เล็กน๎อย 
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวิเคราะห์ระดับภาษา วิเคราะห๑ระดับภาษาจากข๎อความที่

กําหนดได๎ถูกต๎องทุกข๎อชัดเจน  และ
อธิบายเพ่ิมเติมได๎ 

วิเคราะห๑ระดับภาษาจากข๎อความที่
กําหนดได๎ถูกต๎องทุกข๎อชัดเจน  แตํไมํ
สมารถอธิบายเพ่ิมเติมได๎ 

วิเคราะห๑ระดับภาษาจากข๎อความที่
กําหนดได๎  แตํยังไมํถูกต๎องชัดเจน และ
ยังไมํสมารถอธิบายเพ่ิมเติมได๎  

วิเคราะห๑ยังไมํได๎  ครูต๎องแนะนํา
ชํวยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห๑ได๎
เล็กน๎อย 

การใช้ระดับภาษา ใช๎ระดับภาษาได๎เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ๑และสอดคล๎องกับประเด็นที่
กําหนด 

ใช๎ระดับภาษาได๎เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ๑สํวนใหญํและมีความ
สอดคล๎องกับประเด็นที่กําหนด  

ใช๎ระดับภาษาได๎เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ๑บางสถานการณ๑   แตํยังไมํมี
ความสอดคล๎องกับประเด็นที่กําหนด
เทําที่ควร 

ไมํสามารถใช๎ภาษาให๎เหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ๑ตํางๆได๎  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือจึงสมารถทําได๎บ๎าง  

การวิเคราะห์ค ายืมในภาษาไทย วิเคราะห๑คํายืมในภาษาไทยจากข๎อความ
ที่กําหนดได๎ถูกต๎องทุกคํา  อธิบาย
สํานวนการยืมคําได๎ชัดเจน  และสามารถ
ยกตัวอยํางประกอบได๎  

วิเคราะห๑คํายืมในภาษาไทยจากข๎อความ
ที่กําหนดได๎ถูกต๎องทุกคํา  อธิบาย
สํานวนการยืมคําได๎ชัดเจน  แตํไมํ
สามารถยกตัวอยํางประกอบได๎  

วิเคราะห๑คํายืมในภาษาไทยจากข๎อความ
ที่กําหนดได๎แตํไมํถูกต๎องทุกคํา  แตํไมํ
สามารถอธิบายสํานวนการยืมคําและไมํ
สามารถยกตัวอยํางประกอบได๎  

วิเคราะห๑ไมํได๎  ครูต๎องแนะนําเพ่ิมเติม  
จึงสามารถวิเคราะห๑ได๎  แตํไมํถูกต๎อง
เทําที่ควร 

การพิจารณาการใช้ค าราชาศัพท์ พิจารณาคําราชาศัพท๑ที่กําหนดให๎ได๎  
สามารถระบุได๎วําใช๎ได๎ถูกต๎องหรือไมํ  
และแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎  

พิจารณาคําราชาศัพท๑ที่กําหนดให๎ได๎  
สามารถระบุได๎วําใช๎ได๎ถูกต๎องหรือไมํ  
แตํไมํสามารถแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎  

พิจารณาคําราชาศัพท๑ที่กําหนดให๎ได๎  
สามารถระบุได๎วําใช๎ได๎ถูกต๎องหรือไมํ
เพียงบางข๎อ   และไมํสามารถแก๎ไขให๎
ถูกต๎องได๎ 

ไมํสามารถระบุได๎วําคําราชาศัพท๑ที่
กําหนดให๎ใช๎ได๎ถูกต๎องหรือไมํ  และไมํ
สามารถแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือจึงสมารถพิจารณาการ
ใช๎คําราชาศัพท๑ได๎  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
ความเข้าใจหลักการเขียน 

สะกดค า 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลักการ
เขียนสะกดคําได๎ถูกต๎อง  และสามารถ
เขียนอธิบายเพ่ิมเติมได๎ 

 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลักการ
เขียนสะกดคําได๎ถูกต๎อง  แตํยังไมํ
สามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติมได๎  

 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลักการ
เขียนสะกดคําได๎แตํยังไมํถูกต๎องชัดเจน  
แตํยังไมํสามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติมได๎  

สรุปไมํได๎  ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือจึง
จะสามารถสรุปได๎ 

การใช้ทักษะทางภาษาในการ
แสวงหาความรู ้

ค๎นคว๎าข๎อมูลจากหนังสือและ  

สื่อสารสนเทศได๎อยํางหลากหลาย  
คลํองแคลํว  ได๎ข๎อมูลตามที่เป็น
ประโยชน๑และเช่ือถือได๎  

ค๎นคว๎าข๎อมูลจากหนังสือและ  

สื่อสารสนเทศได๎อยํางหลากหลาย  แตํยัง
ไมํคลํองแคลํวเทําที่ควร  และได๎ข๎อมูล
ตามที่เป็นประโยชน๑และเช่ือถือได๎  

 

ค๎นคว๎าข๎อมูลจากหนังสือและ  

สื่อสารสนเทศได๎แตํไมํหลากหลาย   
และไมํตรงตามที่ต๎องการนัก  

ไมํมีความพยายามในการค๎นคว๎าข๎อมูล
ทั้งจากหนังสือและสื่อสารสนเทศ  ครู
ต๎องแนะนําชํวยเหลือจึงค๎นคว๎าได๎บ๎าง  

การใช้ทักษะทางภาษาในการ
ท างาน 

ใช๎ทักษะทางภาษาในการทํางาน  โดย
การประชุมระดมความคิด  วิเคราะห๑  
และประเมินการทํางานได๎ดีมาก  ผลงาน
กลํุมประสบความสําเร็จดีมาก 

ใช๎ทักษะทางภาษาในการทํางาน  โดย
การประชุมระดมความคิด  วิเคราะห๑  
และประเมินการทํางานได๎ดี  ผลงานกลํุม
ประสบความสําเร็จดี 

 

ใช๎ทักษะทางภาษาในการทํางาน  โดย
การประชุมระดมความคิด  วิเคราะห๑  
และประเมินการทํางานได๎ดี  ผลงานกลํุม
ประสบความสําเร็จพอใช๎ 

ยังต๎องปรับปรุงการใช๎ทักษะทางภาษาใน
การทํางาน  เพราะผลงานกลํุมไมํประสบ
ความสําเร็จ 

การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารมา
พัฒนาความรู ้

ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารมาพัฒนา
ความร๎ูได๎อยํางคลํองแคลํว  ได๎ข๎อมูล
หลากหลายจากแหลํงข๎อมูลที่นําเช่ือถือ  

ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารมาพัฒนา
ความร๎ูได๎อยํางคลํองแคลํว  ได๎ข๎อมูล
หลากหลาย   แตํแหลํงข๎อมูลยังไมํ
เทําที่ควรนําเช่ือถือ 

ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารมาพัฒนา
ความร๎ูได๎คลํองแคลํวพอควร  ข๎อมูลที่ได๎
ยังไมํหลากหลาย และสํวนใหญํมาจาก
แหลํงข๎อมูลที่ไมํนําเช่ือถือ  

 

ไมํมีความพยายามในการใช๎เทคโนโลยี
การสื่อสารมาพัฒนาความร๎ู  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือ  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวิเคราะห์คุณค่าของเพลง 
กล่อมเด็ก 

วิเคราะห๑คุณคําของเพลงกลํอมเด็กใน
ท๎องถิ่นได๎ถูกต๎อง  อธิบายอยํางชัดเจน
และมีเหตุผลสอดคล๎องกับชีวิตจริง  

วิเคราะห๑คุณคําของเพลงกลํอมเด็กใน
ท๎องถิ่นได๎ถูกต๎อง  อธิบายอยํางชัดเจน
และมีเหตุผลในการอธิบายแตํยังไมํ
ชัดเจนนัก 

วิเคราะห๑คุณคําของเพลงกลํอมเด็กใน
ท๎องถิ่นได๎ถูกต๎อง  แตํยังอธิบายได๎ไมํดี
เทําที่ควรและไมํมีเหตุผลประกอบ  

ไมํสามารถวิเคราะห๑คุณคําของเพลง
กลํอมเด็กได๎  ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือจึง
สามารถวิเคราะห๑ได๎บ๎าง  

 

การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก มี ความพยายามในการฝึกหัดและขับร๎อง
เพลงกลํอมเด็กได๎ดีมาก  ทํวงทํานอง
ถูกต๎อง  นํ้าเสียงไพเราะ  และออกเสียง
ชัดเจน 

มี ความพยายามในการฝึกหัดและขับร๎อง
เพลงกลํอมเด็กได๎ดี  ทํานองถูกต๎อง   แตํ
ยังมีข๎อบกพรํองด๎านนํ้าเสียง  และการ
ออกเสียงคํา 

มี ความพยายามในการฝึกหัดและขับร๎อง
เพลงกลํอมเด็กได๎ดี   แตํยังมีข๎อบกพรํอง
ด๎านทํวงทํานอง  นํ้าเสียง  และการออก
เสียงคํา 
 

ไมํมีความพยายามในการฝึกหัด  ครูต๎อง
แนะนําชํวยเหลือจึงจะสามารถขับร๎องได๎  

การค้นคว้ารวบรวมเพลงกล่อมเด็ก ค๎นคว๎าเพลงกลํอมเด็กในท๎องถิ่นจาก
แหลํงความร๎ูที่หลากหลาย  และรวบรวม
อยํางเป็นระบบ 

ค๎นคว๎าเพลงกลํอมเด็กในท๎องถิ่นจาก
แหลํงความร๎ูที่หลากหลาย  แตํยัง
รวบรวมไมํเป็นระบบ 

ค๎นคว๎าเพลงกล่ิมเด็กในท๎องถิ่นแล๎ว
นํามารวบรวมได๎  แตํยังไมํเป็นระบบ  

ไมํสามารถค๎นคว๎าและรวบรวมเพลงก
ลิ่มเด็กได๎  ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือ  
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เกณฑ๑การประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที่ ๕  วรรณคดีและ 
              วรรณกรรม 

    

การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

สรุปคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมได๎
อยํางถูกต๎อง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณคําด๎าน
เน้ือหา  ด๎านภาษา  และด๎านสังคม  
อธิบายและยกตัวอยํางได๎อยําง  

ชัดเจน 

สรุปคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมได๎
อยํางถูกต๎อง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณคําด๎าน
เน้ือหา  ด๎านภาษา  และด๎านสังคม   แตํ
อธิบายและยกตัวอยํางได๎อยําง  

ไมํชัดเจนเทําที่ควร 

สรุปคุณคําวรรณคดีและวรรณกรรมได๎
อยํางถูกต๎อง  และมีเหตุผลบางประการ  
และมาสามารถอธิบายและยกตัวอยํางได๎  

ชัดเจน 

ไมํสามารถพินิจคุณคําวรรณคดีและ
วรรณกรรมได๎   ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือ  
จึงสามารถสรุปได๎ 

การน าคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริง 

เขียนอธิบายแนวทางการนําคุณคําของ
วรรณคดีไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ชัดเจน  และ
ยกตัวอยํางประกอบได๎ถูกต๎อง  

เขียนอธิบายแนวทางการนําคุณคําของ
วรรณคดีไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ชัดเจน  แตํ
ยกตัวอยํางประกอบไมํถูกต๎องเทําที่ควร  

เขียนอธิบายแนวทางการนําคุณคําของ
วรรณคดีไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ แตํยังไมํ
ถูกต๎องชัดเจนและไมํมีการยกตัวอยําง
ประกอบ 

เขียนได๎เพียงเล็กน๎อย  และไมํสามารถ
แสดงแนวทางการนําคุณคําไปใช๎ในชีวิต
จริงได๎  ครูต๎องแนะนําชํวยเหลือและ
อธิบายเพ่ิมเติม 

การเขียนบันทึกการเรียนรู ้
วรรณคดีและวรรณกรรม 

เขียนบันทึกการเรียนร๎ูได๎ดี  สามารถ
สะท๎อนความร๎ู  ความร๎ูสึก  และความ
คิดเห็นจากการอํานวรรณคดีและ
วรรณกรรมได๎ชัดเจน  เป็นระบบ  

เขียนบันทึกการเรียนร๎ูได๎  แตํยังสะท๎อน
ความร๎ู   ความร๎ูสึก  และความคิดเห็นไมํ
ชัดเจนเทําที่ควร 

เขียนบันทึกการเรียนร๎ูที่มีความยาวมาก
ข้ึน  แตํยังจําแนกประเด็นการเขียนไมํ
ชัดเจน 

เขียนบันทึกการเรียนร๎ูได๎เพียง  ๒ – ๓  
บรรทัด  โดยไมํสามารถให๎รายละเอียด
ของความคิดเห็นได๎  
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