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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “กรอบความรู้ด้านทกัษะการใช้ภาษาไทย” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
วธีิการสอนอ่านเบือ้งต้น 

 
 ในการสอนอ่านเบ้ืองตน้จะสอนดว้ยวธีิสอนแบบใด  จึงจะไดผ้ลดี  คาํถามน้ีเป็นคาํถามท่ีน่าคิดและน่า
คน้หาคาํตอบ  แต่ในความเป็นจริงคงจะไม่มีวธีิการสอนใดท่ีใหผ้ลสมบูรณ์ไดใ้นตวัเองครบถว้น  ดงันั้นครูผูส้อน
สมควรจะศึกษาและพิจารณาวธีิสอนแต่ละวธีิถึงผลดี  ผลเสีย  เพื่อเลือกนาํส่วนดีของแต่ละวธีิมาใชไ้ดเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งการฝึก 
 
1. วธีิสอนแบบสะกดตัวผสมค า (Synthetic  Approach) 
 วธีิสอนแบบสะกดตวัผสมคาํ  เป็นวธีิสอนแบบดั้งเดิมของไทย  ท่ีใชก้นัมานานตั้งแต่เร่ิมมีอกัษรไทยมา
ทีเดียว  ทั้งน้ีเพราะภาษาไทยมีเสียงพยญัชนะและสระคงท่ี  แนวการสอนแบบสะกดตวัผสมคาํมีดงัน้ี 

1.1 แยกตวัอ่านทีละขั้นตอน เช่น  คาํวา่ ปาก  สะกดวา่ ปอ  อาปา , ปากอ  ปาก 
1.2 ใชว้ธีิผสมพยญัชนะและสระใหส้าํเร็จในตวั  แลว้จึงผสมตวัสะกดอ่าน  เช่น  ปาก = ปากอ  ปาก 
1.3 ใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการจาํแนกคาํ  ใหย้ดึเสียงสระและตวัสะกด  ออกเสียงท่ีผสมสาํเร็จแลว้   และแจก

พยญัชนะตน้  เลือกคาํท่ีมีความหมายฝึก  เช่น  จาน  บาน  ปาน  คาน  นาน  ฯลฯ 
 

ข้อดีของการสอนแบบสะกดตัวผสมค า 
1. ช่วยใหก้ารอ่านกบัการเขียนสัมพนัธ์กนั 
2. ช่วยใหเ้ด็กไดห้ลกัเกณฑใ์นการอ่านคาํ  สามารถสะกดคาํใหม่อ่านเองได้ 
3. เหมาะสมกบัลกัษณะภาษาไทย 
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ข้อบกพร่องของการสอนแบบสะกดตัวผสมค า 

1. การสอนแบบน้ีจะตอ้งเร่ิมโดยการฝึกอ่านและจาํพยญัชนะและสระใหค้รบทุกตวัก่อน  ทาํใหเ้สียเวลา  
และทรมานเด็กผูเ้รียนมาก 

2. ถา้สอนดว้ยวธีิสะกดตวัผสมคาํเพียงวธีิเดียว  ทาํใหเ้ด็กอ่านไดช้า้  และไม่ส่ือความหมาย  เช่น  กก  
ขก  คก  งก  จก  ฉก  ฯลฯ 

3. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอ่านแบบน้ีคือการอ่านออกเท่านั้น  ไม่สามารถช่วยใหถึ้งเป้าหมายของการ
อ่านคือ  ความรู้ความเขา้ใจการอ่านได้ 
 

2. วธีิสอนอ่านเป็นค าเป็นประโยค (Basal  Reader ,s  Approach) 
 เป็นการสอนอ่านท่ีมุ่งความหมายในการอ่าน  มีภาพช่วยบอกเร่ืองราวมกัแต่งเป็นนิทานหรือเร่ืองราว
สั้นๆ แต่ละเร่ืองจะมีคาํใหม่ซ่ึงเรียกวา่คาํแม่บท  และคาํแม่บทน้ีตอ้งมีความถ่ีสูงตั้งแต่ 6 คร้ังข้ึนไป  คาํแม่บทน้ีจะ
นาํไปเป็นตวันาํในการสอนแจกลูก  วธีิสอนมุ่งเนน้การอ่านเป็นประโยคเพื่อใหไ้ดส้าระและความหมายของส่ิงท่ี
อ่าน  มีขอ้ดีและขอ้บกพร่องดงัน้ี 
ข้อดี 

1. มีภาพบอกเร่ือง  ช่วยใหเ้ดาเร่ืองจากภาพได ้ และช่วยใหเ้กิดความสนใจอยากอ่าน  
2. ช่วยใหเ้ด็กประสบความสาํเร็จไดง่้าย เพราะใชค้าํไม่มาก  ซํ้ าคาํบ่อยๆ 
3. ช่วยใหผู้อ่้านไดค้วามหมาย  เขา้ใจเร่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารสอนอ่าน 
4. สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวทิยาของเกสตลัทท่ี์วา่  เด็กเรียนรู้จากส่วนรวมหรือจากภาพรวมไปสู่ส่วนยอ่ย  

คือการอ่านคาํ  จาํโครงร่างของคาํใหไ้ดก่้อนแลว้จึงฝึกสะกดคาํภายหลงั 
 

ข้อบกพร่อง 
1. เด็กจะอ่านดว้ยความคล่องปาก  บางคนไม่สามารถช้ีคาํอ่านไดถู้กตอ้ง  เขียนไม่ถูก  เพราะอ่านกบั

เขียนไม่สัมพนัธ์กนั 
2. เด็กจาํคาํไดน้อ้ย  เพราะแต่ละบทเรียนมีคาํใหม่นอ้ย 
3. เด็กไม่สามารถจบัหลกัเกณฑใ์นการอ่านได้ 

 
ล าดับขั้นของการอ่าน 
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 อ่านได ้ :     อ่านแลว้รู้เร่ืองท่ีอ่าน   แสดงออกใหเ้ห็นไดห้ลายวธีิ   เช่น  เล่าเร่ืองท่ีอ่านตอบ คาํถาม  
                              วจิารณ์ตวัละคร  สรุปเน้ือเร่ือง  แสดงความคิดเห็นประกอบเร่ือง ฯลฯ  
 อ่านออก  :  อ่านออกเสียงคาํตามอกัขระ   รู้ความหมายของคาํ  สรุปหลกัการอ่านเป็นของ ตนเองได ้  
                                ใชห้ลกัการอ่านนั้นไปสู่การอ่านคาํอ่ืนๆ  ท่ีมีวกีารอ่านอยา่งเดียวกนัไดถู้กตอ้ง  
 อ่านเป็น :  หวัใจของการอ่าน   รู้จกัเลือกอ่าน  อ่านแลว้ใชป้ระโยชน์จากการอ่านได ้ แสวงหาความรู้  
                                ดว้ยการอ่าน  สนองความตอ้งการส่วนตนดว้ยการเลือกอ่านหนงัสือตามรสนิยมของตนได้  
 

การสอนอ่านออกเสียง 
 

 ในการอ่านออกเสียงนั้น แมว้า่เป้าหมายของการอ่านคือ การอ่านในใจก็ตาม  ครูก็ยงัจาํเป็นตอ้งสอนการ
อ่านออกเสียง เพื่อตรวจสอบทกัษะการอ่าน และเพื่อฝึกใหอ่้านออกเสียงไดค้ล่องเพื่อนาํไปใชใ้นสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั เช่น อ่านบทกว ีอ่านหนงัสือใหผู้อ่ื้นฟัง หรือการพดูในท่ีชุมชนท่ีตอ้งอ่านจากตน้ฉบบั  
เป็นตน้  
 การสอนอ่านออกเสียง  ครูตอ้งคาํนีงถึงพฤติกรรมการอ่านท่ีดีของการอ่านออกเสียง  

1. ลกัษณะท่าทางในการอ่าน  
1.1 นัง่หรือยนือ่านตามสบาย  
1.2 วธีิจบัหนงัสือ  
         นัง่ :  หนงัสือวางบนโตะ๊   มือขวาจบัมุมบนดา้นขวา ใชน้ิ้วช้ีเตรียมท่ีจะพลิกหนา้ต่อไป  
             มือซา้ยวางบนหนา้ซา้ยหนงัสือห่างจากสายตาประมาณ  12  น้ิว  
         ยนื :  ประคองหนงัสือดว้ยมือซา้ย มือขวาจบัมุมบนดา้นขวา โดยใชน้ิ้วช้ีเตรียมท่ีจะ  
             พลิกหนา้ต่อไป 
 
1.3  ขณะอ่าน  

- ไม่เอียงคอ 
- ไม่ส่ายหนา้ตามบรรทดั  
- ไม่ช้ีตามตวัอกัษร 
- ไม่เอามือเทา้คาง 
- ผูอ่้านควรสังเกตผูฟั้ง เพื่อจบักริยาของผูฟั้ง และปรับสาํเนียงอ่านและวธีิอ่านใหส่ื้อ

ความหมาย  
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2.      ลกัษณะการอ่าน  
        2.1     ออกเสียงชดัเจน ถูกตอ้งตามภาษามาตรฐาน  
        2.2     ออกเสียงพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุต ์ ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย  
        2.3     ออกเสียงตวัควบกลํ้าถูกตอ้ง  
        2.4     อ่านไดค้ล่องแคล่ว  รวดเร็ว  และแม่นยาํ  
        2.5     ทอดจงัหวะเสียง  เวน้วรรคตอนใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีอ่านได ้  
        2.6     ออกเสียงตามอารมณ์  และความรู้สึกของเร่ืองไดถู้กตอ้ง  
3.      ผลของการอ่าน  
       3.1    บอกสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  
       3.2    อธิบายความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง และบอกรายละเอียดขยายความเร่ืองท่ีอ่านได ้  
       3.3    บอกความรู้สึก และอารมณ์ของบุคคลในเร่ืองได ้  
         3.4    บอกความคิดหรือขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
      3.5    นาํความคิดหรือประโยชน์จากการอ่านไปใชป้ระโยชน์ได ้  
4.     ขอ้ท่ีควรระวงัในการอ่านออกเสียง  
      4.1   ไม่ตะโกนอ่านแข่งขนั  
      4.2    ไม่อ่านยานคาง  หรือลากความต่อเน่ืองกนัไป  
      4.3    ไม่อ่านเร็วจนฟังไม่ทนั  
 

การสอนอ่านในใจ 
 

 การอ่านในใจเป็นผลิตผลของการอ่านออกเสียง  ถา้เด็กอ่านออกเสียงไดค้ล่อง  และมีกลไกในการอ่านดี  
เด็กจะอ่านในใจไดดี้ไปดว้ย  
 
สภาพปัญหาการอ่านในใจของเด็กระดับประถมศึกษา  
 
 1.    เด็กไม่ไดรั้บการฝึกการอ่านในใจท่ีถูกวธีิ  ไม่ไดรั้บการตรวจสอบการอ่านและไม่ไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องจากการอ่าน  
 2.    ทั้งนกัเรียนและครูไม่เห็นคุณค่าของการอ่านในใจ  
 3.     ครูไม่ทราบวธีิสอน  และวธีิฝึกการอ่านในใจท่ีถูกตอ้ง  
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 การสอนอ่านในใจ  เร่ิมตน้ไดต้ั้งแต่ในชั้น  ป. 1-2  แต่คนทัว่ไปคิดวา่วยัน้ียงัสอนอ่านในใจไม่ได ้ เพราะ
นกัเรียนยงัเล็กอ่านหนงัสือไม่ออกทั้งน้ีเพราะครูมองผลขั้นสุดทา้ยของการอ่านในใจ คือ อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
จบัใจความไดดี้ หรือการอ่านในใจแบบผูใ้หญ่ท่ีรับการฝึกอยา่งดีนั้นเอง แต่ผลสาํเร็จของการอ่านในใจดงักล่าวน้ี
จะตอ้งอาศยัการฝึกฝนมาก ๆ การสะสมส่ิงท่ีไดฝึ้กฝนและการนาํมาใชใ้หถู้กตอ้ง แน่นอน  ยอ่มทาํไม่ได ้ จึง
จาํเป็นตอ้งเร่ิมฝึกทีละเล็กละนอ้ยและเร่ิมฝึกตั้งแต่ ป. 1 หรือตั้งแต่เร่ิมเรียนทีเดียว  
 ตามธรรมชาติแลว้ คนจะอ่านในใจไดก่้อนอ่านออกเสียงไดถู้กตอ้งเสียอีก เช่น การอ่านรูปภาพ  
เคร่ืองหมาย  สัญลกัษณ์ต่าง ๆ หรือแมแ้ต่เม่ือนกัเรียนเรียนเร่ืองการประสมคาํ ก็จะอ่านในใจไดก่้อน ท่ีจริงครูก็
สอนอ่านในใจบางขั้นตอนทุกคน แต่ยงัไม่จดักิจกรรมใหต่้อเน่ืองหรือเรียงลาํดบัความยากง่าย  
 การอ่านในใจมีขั้นตอนการฝึก  การจดักิจกรรม  ลกัษณะท่าทาง และขอ้ปฎิบติัหลาย ๆ อยา่ง  เช่นเดียวกบั
การอ่านออกเสียง  เช่น  ท่านัง่จบัหนงัสือ  การกวาดสายตา  แต่จะมีคุณลกัษณะท่าทาง  ขั้นตอน  และกิจกรรม
หลายอยา่งท่ีแตกต่างกบัการอ่านออกเสียง  ดงัจะแยกแยะเป็นลกัษณะยอ่ย ๆ เพื่อใหเ้ห็นตามลาํดบัขั้นการฝึก  
ดงัต่อไปน้ี 
 ก)    ลกัษณะท่าทางของการอ่านในใจ  อาจฝึกตามลาํดบัขั้น  ดงัน้ี  

- อ่านโดยไม่มีเสียง  ( เร่ิมจากใหอ้อกเสียงเบาลง ๆ จนกระทัง่ไม่มีเสียงอ่านออกมาโดยปาก
ไม่ตอ้งเคล่ือนไหว ) 

- อ่านโดยไม่สะกดตวั  แจกลูก  แต่อ่านเป็นคาํ  เป็นประโยค  ( บางคนอ่านไม่ออกเสียง  คือยงั
อ่านแบบแจกลูกทีละคาํ ๆ  จะเห็นไดจ้ากการอ่านผงกหวัน้ิว และอ่านชา้มาก ) 

- มองคร้ังเดียว อ่านหรือจบัใจความไดท้ั้งวลี  ทั้งประโยค  
- อ่านโดยไม่ส่ายหนา้ตามบรรทดั  กรอกแต่ตาเท่านั้น  
- อ่านไดค้ร้ังละนาน ๆ  ( มีสมาธิในการอ่านอยา่งนอ้ย  3  นาที ) 
- อ่านไดเ้ร็วและจบัใจความไดดี้  
- การกวาดสายตารวดเร็ว  

 ข)    กิจกรรมท่ีใชฝึ้กการอ่านในใจ  ซ่ึงอาจฝึกไดต้ั้งแต่ระยะเร่ิมเรียน  เพื่อเป็นทกัษะพื้นฐานของการอ่าน
ในใจท่ีสมบูรณ์แบบต่อไป  คือ 

- จบัคู่ท่ีเหมือนกนัได ้ ( โยงเส้น  ขีดเส้น  ลบ  ฯลฯ  โดยไม่อ่านออกเสียง )  
- บอกหรือช้ีคาํท่ีเหมือนกบัคาํท่ีกาํหนดให ้ ( แบบฝึกหดั ) 
- แสดงความหมายของคาํท่ีกาํหนดให ้ ( ทาํท่าทางช้ี  ฯลฯ ) 
- จบัคู่คาํ  หรือบอกคาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม 
- แยกประเภทความหมายของคาํ  ( ร่างกาย  เคร่ืองใช ้ ฯลฯ ) 
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- จบัคู่คาํภาพ 
- จบัคู่ประโยค  กลุ่มคาํ  กบัภาพ  หรือท่าทาง  
- ตอบคาํถามโดยการช้ีประโยค  แสดงแถบประโยค  หรือช้ีประโยคท่ีอ่าน  
- ใหอ่้านตามในใจเม่ือผูอ่ื้นอ่านใหฟั้ง 
- ใหห้าประโยคท่ีครูหรือเพื่อนอ่าน 
- ชูบตัรคาํใหดู้เพียงแวบเดียว  ใหแ้สดงความหมาย หรือใหเ้ขียน  
- ลบคาํบางคาํในประโยค  แลว้ใหเ้ขียนเติมใหม่ 
- ชูบตัรวลี  หรือประโยคใหอ่้านแวบเดียวแลว้ใหแ้สดงความหมายตอบคาํถาม  
- เล่นเกมเก่ียวกบัการต่อคาํ   สร้างคาํ 
- ใหอ่้านประโยคขอ้ความเดียว  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 2 – 3  ประโยค  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 3 – 5  บรรทดั  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 1 ยอ่หนา้  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 1 / 2 - 1 หนา้ แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 5 นาที  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านคร้ังละ 10 นาที  แลว้ตอบคาํถาม 
- ใหอ่้านตลอดเร่ือง  แลว้ตอบคาํถาม 
- สอนคาํใหม่ใหก่้อนใหอ่้านในใจเป็นประโยคหรือทั้งยอ่หนา้  
- ใหอ่้านในใจ  และตอบคาํถามแลว้ใหอ่้านออกเสียงซํ้ า  เพื่อตรวจสอบคาํถาม  
- ตั้งคาํถามใหก่้อนแลว้ใหอ่้านคาํตอบโดยใหเ้วลานอ้ย 
- ใหอ่้านในใจโดยไม่สอนคาํใหม่ใหก่้อน  แต่ใหอ่้านโดยใชป้ระสบการณ์เดาความหมายของ

คาํ  และจบัใจความของเร่ืองไดถู้กตอ้งโดยอาศยัเคา้เร่ือง  หรือคาํอ่ืนๆในประโยค  
- ใหอ่้านโดยเวน้บางคาํท่ีเป็นคาํเช่ือม  คาํขยาย  หรือคาํประกอบบางคาํ  แต่ยงัจบัใจความให้

ถูกตอ้งและครบถว้น 
- ใชเ้คร่ืองมือฝึกการอ่านเร็ว  เช่น  กระดาษเจาะรูตรงกลางเล่ือนปิดเปิดขอ้ความใหอ่้าน  
- จาํกดัเวลาใหอ่้าน  แลว้ถามเน้ือเร่ือง  เร่ิมจากเฉล่ียอตัราความเร็วในการอ่านนาทีละ 10 คาํ – 

15 – 20 ............จนสามารถอ่านไดม้าตรฐานของระดบัชั้นตามท่ีตอ้งการ  เช่น ป.1 นาทีละ 
20 คาํ ป.2 นาทีละ 25 คาํ 
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- อ่านไดเ้ร็วและจบัใจความไดดี้  รวมทั้งสามารถจบัความคิดของตวัละครของเน้ือเร่ือง หรือ
ของผูแ้ต่งได ้(ป.4 ควรอ่านไดไ้ม่ตํ่ากวา่นาทีละ 100 คาํ และป.6ไม่ควรตํ่ากวา่นาทีละ 200 คาํ 
เม่ือไดรั้บการฝึกดีและต่อเน่ืองอาจจะอ่านไดเ้ร็วและรู้เร่ืองดีกวา่น้ี)  

ค) ขั้นตอนการฝึกอ่านในใจ  ชั้น ป.1 – ป.4 
- ฝึกสังเกตกิริยาท่าทาง  เขา้ใจกิริยาท่าทางในการอ่าน (ป.1) 
- ฝึกดูรูปภาพ  ใหเ้ขา้ใจความหมายของภาพ (ป.1 – ป.2) 
- ฝึกอ่านขอ้ความนั้นๆแลว้ใหต้อบคาํถาม  หรือนาํมาเล่าต่อ  แลว้เพิ่มขอ้ความท่ีอ่านใหม้าก

ข้ึนตามลาํดบั (ป.2) 
- กาํหนดเวลาใหอ่้านข้ึนตามลาํดบั  และจบัใจความสาํคญัของเร่ืองได้ 

ง) ขั้นตอนการฝึกอ่านในใจ ชั้น ป.5 – ป.6 
- ฝึกอ่านคาํและกลุ่มคาํหรือคาํท่ีมีความหมายพิเศษก่อน  เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายจะไดไ้ม่มี

ปัญหาเวลาอ่าน 
- ฝึกอ่านโดยการตั้งคาํถามเพื่อคน้หาคาํตอบ  เพื่อการช่วยใหรู้้จุดประสงคข์องการอ่านจะได้

จบัใจความไดดี้ข้ึน 
- สรุปโครงเร่ืองใหฟั้งก่อนการอ่าน 
- ฝึกสนทนาเก่ียวกบัภาพหรือประสบการณ์ท่ีมีส่วนเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน  
- กาํหนดเวลาในการอ่านใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนคาํ  และลดเวลาใหน้อ้ยลงทีละนอ้ย  เช่น คร้ัง

แรกใหอ่้าน 50 คาํต่อหน่ึงนาที  ต่อไปเพิ่มเป็น 80 – 100 – 120 – 150 คาํ ต่อ 1 นาที (ถา้ฝึก
ตั้งแต่ ป.1 อาจจะอ่านไดถึ้งนาทีละ 200 คาํ) 

- ปฏิบติักิจกรรมต่อเน่ืองหลงัจากอ่าน  เช่น ตอบคาํถาม  สรุปเร่ืองวพิากษว์จิารณ์ ฯลฯ เพื่อ
ทดสอบความเขา้ใจ  และฝึกการอ่านใหถู้กตอ้งโดยเฉพาะเป็นการย ํ้าใหเ้ห็นคุณค่าของการ
อ่าน 

- เม่ืออ่านในใจแลว้อาจทดลองใหอ่้านออกเสียงอีกโดยเฉพาะเม่ือเน้ือหาของหนงัสือท่ีอ่าน
เป็นบทละคร  บทร้อยกรอง  เป็นตน้  

จ) การฝึกใหอ่้านไดร้วดเร็ว 
- ฝึกการจบัตา  สายตาจบัตวัหนงัสือเป็นจุดๆ  การจบัท่ีจุดหน่ึงกินเวลาเล็กนอ้ยแลว้สายตา

เคล่ือนท่ีต่อไป  ตอ้งฝึกใหจ้บัตาเป็นระยะเวลาสั้นๆแลว้ใหเ้คล่ือนสายตาต่อไปอยา่งรวดเร็ว  
- ช่วงสายตา ไดแ้ก่  ช่วงระยะจากจุดท่ีสายตาจบัขอ้ความไดช่้วงหน่ึงชาวงสายตาน้ีจะเร่ิมจาก

ช่วงสั้นๆ  ถา้ฝึกใหอ่้านมาก  ช่วงสายตาท่ีจบัขอ้ความจะกวา้งข้ึนแสดงวา่นกัเรียนอ่านไดเ้ร็ว  
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- การเปล่ียนบรรทดั  เม่ืออ่านจบบรรทดั  ตอ้งกวาดสายตากลบัมาทางซา้ยเพื่อข้ึนบรรทดัใหม่  
ตอ้งฝึกใหเ้ปล่ียนสายตาอยา่งรวดเร็ว 

- อตัราความเร็วในการอ่าน คือ ความเร็วในการอ่านท่ีวดัจากจาํนวนคาํท่ีอ่านไดใ้น 1 นาที  
โดยคิดจาํนวนคาํท่ีอ่านจากขอ้ความท่ีกาํหนดให ้ แลว้หารดว้ยเวลาท่ีใชใ้นการอ่านขอ้ความ
นั้น  มีสูตรดงัน้ี 
       อตัราเร็ว    =   จาํนวนคาํท่ีอ่าน  
   เวลาท่ีใชใ้นการอ่านคิดเป็นนาที  

 
 
วธีิปฏิบัติในการสอนอ่านในใจ 
 เม่ือเลือกเร่ืองท่ีจะใหน้กัเรียนฝึกอ่านไดเ้หมาะสมดีแลว้  ครูควรอ่านและทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ืองก่อน  เพื่อ
คน้หาคาํท่ีอ่านยาก  คาํท่ีมีความหมายหลายนยั  รูปประโยคท่ีมีโครงสร้างแปลกใหม่สาํหรับนกัเรียน  เพื่อช่วยใน
เร่ืองความเขา้ใจในการอ่าน  จากนั้นครูควรพิจารณาเลือกกิจกรรมหลงัการอ่านท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของเร่ืองให้
นกัเรียนทาํ เพื่อตรวจสอบผลการอ่าน 
 
ล าดับข้ันกระบวนการเรียนรู้ทกัษะการอ่าน 

1) สอนเสียงท่ีตอ้งการเนน้  หรือคาํท่ีอ่านยากและเป็นปัญหา 
2) สอนความหมายของคาํศพัทท่ี์พบในเร่ืองท่ีอ่าน 
3) สอนรูปประโยคท่ีมีโครงสร้างยาก  และนกัเรียนไม่รู้มาก่อน 
4) พฤติกรรมการอ่าน  เนน้การอ่านใหถู้กวธีิ 
5) พฤติกรรมหลงัการอ่าน  หมายถึงการกาํหนดกิจกรรมใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมเพื่อตรวจสอบ

ความเขา้ใจในการอ่าน 
ตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ทกัษะการอ่านในใจ 
 

เร่ือง ฟ้าผ่า 
 

 ในระยะน้ีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวนั  ซ่ึงเป็นไปตามฤดูกาล  เม่ือเกิดฝนฟ้าคะนองส่ิงท่ีทาํใหม้นุษย์
หวาดกลวัก็เห็นจะเป็นเร่ืองของฟ้าร้อง  ฟ้าแลบ  ความกลวัน้ีมีตั้งแต่ดึกดาํบรรพแ์ลว้  จนมีการขู่เด็กๆวา่ถา้พดู
โกหกจะถูกฟ้าผา่เอา 
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 เกิดฟ้าร้อง  ฟ้าผา่  ฟ้าแลบ  นกัวทิยาศาสตร์คน้พบวา่  เกิดจากประจุไฟฟ้าท่ีอยูใ่นไอนํ้ามารวมตวักนั  และ
มีการเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟ้าของไอนํ้า  จะทาํใหเ้กิดแรงอดัอากาส  เกิดเสียงคาํรามเราเรียกวา่ฟ้า
ร้อง  ถา้ประจุไฟฟ้าวิง่ผา่นเห็นแสงแปลบปลายก็เรียกวา่ฟ้าแลบแต่ถา้ประจุไฟฟ้าวิง่ลงสู่ดินก็เรียกวา่ ฟ้าผา่  ฟ้า
แลบ  ฟ้าผา่ยอ่มมีเสียงฟ้าร้องตามมาทุกคร้ัง 
 ประจุไฟฟ้าเม่ือผา่นวตัถุท่ีมีชีวติ  เช่น  ตน้ไม ้ สัตว ์ ความร้อนท่ีผา่นนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ 2 อยา่ง  
 1. ทาํใหเ้กิดการลุกไหมอ้ยา่งรุนแรง  ความร้อนสูงมาก  ถา้ถูกตน้ไมก้็ลุกไหมถู้กคนก็ไหมเ้ป็นตอตะโก  
 2. ทาํใหไ้อนํ้าท่ีอยูใ่นตน้ไมร้ะเหยอยา่งรวดเร็ว  เกิดแรงระเบิดรุนแรง  ทาํใหต้น้ไมน้ั้นฉีกขาดแตก
กระจายน่ากลวัมาก 
 เราทราบวา่ประจุไฟฟ้ามกัจะผา่นวตัถุท่ีมีความตา้นทานนอ้ย  จึงมีการคิดประดิษฐส์ายล่อฟ้าติดไวบ้น
อาคารสูงๆ  เสาไฟฟ้าก็มีสายล่อฟ้าเช่นเดียวกนั  เพื่อใหป้ระจุไฟฟ้าไหลลงดิน  โดยไม่ทาํอนัตรายแก่ใคร  ประจุ
ไฟฟ้าบางคร้ังผา่นลงมาไม่มากนกั  ถา้ผา่นคนก็จะทาํใหมี้การบาดเจบ็  เช่นเดียวกบัการถูกกระแสไฟฟ้าในบา้นดูด
นัน่เอง  การป้องกนัในขณะท่ีเกิดฝนฟ้าคะนอง  จะตอ้งระมดัระวงัตวัเองไม่ใหถู้กฟ้าผา่ดงัน้ี  
 1. ถา้ท่านอยูใ่นรถยนตอ์ยา่ลงจากรถเป็นอนัขาด  รถท่านจะเป็นเกราะป้องกนัฟ้าผา่เป็นอยา่งดี  
 2. ถา้อยูใ่นระหวา่งเดินทางไปในป่าระหวา่งตน้ไม ้ ใหเ้ลิกหลบฝนใตต้น้ไมท่ี้เต้ียท่ีสุด  
 3. ถา้กางร่มอยูใ่นพายฝุนฟ้าคะนองอยา่ใชด้า้นโลหะ  เพราะเท่ากบัเป้นสายล่อฟ้ามาใกลต้วั  
 4. อยา่หลบฝนใกลก้บัท่อโลหะ  ในอาคารบา้นเรือน  หรือเสาไฟฟ้า  เพราอาจถูกไฟฟ้าลดัวงจร  หรือไฟ
ดูดเอาได ้
 5. ถา้เดินทางในท่ีโล่ง  ขณะฝนฟ้าคะนอง  ถา้สามารถหลบเขา้ท่ีร่มได ้ก็เลือกตน้ไมท่ี้อยูเ่ป็นกลุ่ม  และอยู่
ใตต้น้ท่ีเต้ียท่ีสุด  อยา่หลบใตต้น้ไมโ้ดดเด่ียวเป็นอนัขาด  
 6. ถา้เป็นท่ีโล่งแจง้ใหน้ัง่ยองๆกบัพื้นใหต้วัตํ่าท่ีสุดท่ีจะทาํได ้ และใหเ้ทา้สัมผสัพื้นเท่านั้น  ไม่ควรนอน
ราบหรือยนื  เพราะเป็นเป้าใหญ่หรือเป้าเด่นใหไ้ฟฟ้าผา่น  รอจนฟ้าหยดุคะนองแลว้จึงเดินทาง  
 7. ในช่วงฝนฟ้าคะนองควรงดใชโ้ทรศพัท ์ แมว้า่องคก์ารโทรศพัทจ์ะไดว้างสายไฟล่อฟ้าไวแ้ลว้ก็ตาม  
 8. ในช่วงฝนฟ้าคะนอง  การเปิดโทรทศัน์ท่ีมีเสาอากาศบนหลงัคา  อาจทาํใหฟ้้าผา่ลงมาท่ีเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ได ้ ควรปลดสายอากาศออก  แลว้นาํไปวางติดกบัท่อประปาท่ีเป็นเหล็ก  
 เม่ือพบคนถูกฟ้าผา่  เรามกัพบได ้2 แบบคือ  
 1. ไหมเ้ล็กนอ้ยก็ช่วยแบบการช่วยเหลือผูป่้วยไฟลวกทัว่ๆไป  ไดแ้ก่  การใชผ้า้สะอาดห่อถุงใส่นํ้าแขง็
ประคบบริเวณบาดแผล 
 2. ถา้หวัใจหยดุ  หยดุหายใจ  การช่วยเหลือตอ้งรีบด่วนก็คือ  การผายปอด  นวดหวัใจ  เช่นเดียวกบัการ
ช่วยคนถูกไฟฟ้าดูดนัน่เอง  ปัจจุบนัน้ีเราทาํการผายปอดโดยการเป่าลมอดัเขา้ปอดแทนการกดท่ีหนา้อก  หรือหลงั
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ของผูป่้วย  การผายปอด  นวดหวัใจ  จะช่วยชีวติผูป่้วยก่อนถึงมือแพทย ์ การผายปอด  นวดหวัใจจะตอ้งทาํ
ตลอดเวลา  และจนกวา่จะถึงมือแพทย ์
  
 จากเน้ือเร่ือง “ฟ้าผา่” เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่มีส่ิงท่ีควรสอนก่อนใหน้กัเรียนอ่าน ดงัน้ี  

1) เสียงและคาํยาก (ไม่มี) 
2) คาํศพัท ์ ไดแ้ก่  ดึกดาํบรรพ ์ ประจุไฟฟ้า  แรงอดัอากาศ  ปรากฏการณ์  ไหมเ้ป็นตอตะโก  

สายล่อฟ้า 
3) รูปประโยคท่ียาก (ไม่มี) 
4) ใหน้กัเรียนอ่าน  ในขณะอ่านควรมีกาํหนดเวลา  โดยประมาณวา่  คนปกติจะอ่านไดน้าทีละ  250 

คาํ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี  6  อาจใหอ่้านในอตัราเร็ว    200 – 250 คาํต่อนาที  ดงันั้บท
ความน้ีควรกาํหนดเวลาใหอ่้าน  ประมาณไม่เกิน  5  นาที 

5) พฤติกรรมหลงัการอ่าน  ครูอาจเลือกกิจกรรมใหน้กัเรียนทาํไดห้ลายอยา่งดงัต่อไปน้ี  
 
กจิกรรมที ่1  บันทกึผลการอ่าน 
 
ช่ือเร่ือง ................................................................................................................................................ 
จากหนงัสือ ......................................................................................................................................... 
ใชเ้วลาอ่าน ......................................................................................................................................... 
ความรู้ท่ีได ้.......................................................................................................................................... 
      ..........................................................................................................................................  
      ..........................................................................................................................................  
      ..........................................................................................................................................  
กจิกรรมที ่2  ตอบค าถามจากเร่ืองทีอ่่านได้ 
ลกัษณะของค าถาม 

1) ถามขอ้เทจ็จริง  เช่น  ใครทาํอะไรท่ีไหน 
2) ถามเหตุผล  เช่น  ทาํไม  เหตุใด  เพื่ออะไร 
3) ตอ้งการใหอ้ธิบายวธีิการ  สถานการณ์  เช่น  อยา่งไร  กรณีใด 
4) ตอ้งการใหว้เิคราะห์  เปรียบเทียบ  หาความสัมพนัธ์  เช่น แตกต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร  
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ตัวอย่างค าถามจากเร่ืองฟ้าผ่า 
1. ถามขอ้เทจ็จริง 

- ระยะน้ีฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวนั  “ระยะน้ีหมายถึงฤดูอะไร” 
- เราเรียกประจุไฟฟ้าท่ีวิง่ลงสู่ดินวา่อะไร 

2. ถามเหตุผล 
- การท่ีฟ้าผา่ตน้ไมแ้ลว้ทาํใหเ้กิดการระเบิดรุนแรงเป้นเพราะสาเหตุใด  
- เราติดสายล่อฟ้าไวเ้พื่ออะไร 

3. อธิบายวธีิการ  สถานการณ์ 
- ท่านมีวธีิช่วยชีวติคนท่ีถูกไฟฟ้าดูดไดอ้ยา่งไร 
- ท่านมีวธีิหลีกเล่ียงอนัตรายจากฟ้าผา่ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

4. วเิคราะห์เปรียบเทียบ 
- ท่านเช่ือหรือไม่วา่รถยนตเ์ป็นเกราะกนัฟ้าผา่ไดเ้ป็นอยา่งดี  จงอธิบายใหเ้หตุผลประกอบ  

กจิกรรมที ่3 จัดป้ายนิเทศ 
 จากเร่ืองฟ้าผา่  อาจจดัป้ายนิเทศในเร่ือง  “การเกิดฟ้าผา่” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 
 
กิจกรรมท่ี 4  เขียนคาํขวญั  คาํเตือนท่ีเก่ียวกบัการระวงัภยัอนัตรายจากฟ้าผา่  
กิจกรรมท่ี 5  จดัการอภิปรายในหวัขอ้  “ทาํอยา่งไรจึงจะปลอดภยัจากฟ้าผา่” 
กิจกรรมท่ี 6  ทดลองประดิษฐส์ายล่อฟ้าแบบง่ายๆ 
กิจกรรมท่ี 7  ทาํโปสเตอร์แสดงวธีิการป้องกนัฟ้าผา่ ในสถานการณ์ต่างๆ 
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กิจกรรมท่ี 8  สาธิตวธีิการช่วยเหลือคนท่ีถูกฟ้าผา่ 
ฯลฯ 

 จากตวัอยา่งการจดักิจกรรมหลงัการอ่านเร่ืองฟ้าผา่  แสดงใหเ้ห็นวา่ครูผูส้อนสามารถตรวจสอบ
ความสามารถในการอ่านในใจของนกัเรียนไดห้ลายวธีิ  ครูจะเป้นผูต้ดัสินใจเลือกกิจกรรมหลงัการอ่านท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองไดดี้  เช่ือวา่นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านในใจอยา่งถูกวธีิและสมํ่าเสมอแลว้  นกัเรียนควรจะ
สามารถใชป้ระโยชน์จากการอ่านไดม้ากข้ึน 
 

การสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 

 การสร้างนิสัยรักการอ่าน  การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านมีขั้นตอนดงัน้ี  
 ขั้นแรก      เร้าความสนใจใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู้เร่ืองราวในหนงัสือดว้ยการใหดู้ภาพ  เล่าเร่ืองประกอบ
ภาพ  เล่านิทาน  หาหนงัสือท่ีมีรูปภาพมาใหดู้  ลสันทนาเก่ียวกบัภาพนั้นๆ 
 ขั้นท่ีสอง   เม่ือนกัเรียนอ่านหนงัสือได ้ ควรหาหนงัสือท่ีเหมาะสมมาอ่านหรือเล่าเร่ืองสนุกๆในหนงัสือ
เพียงคร้ังเดียว  แลว้ใหน้กัเรียนไปอ่านต่อ 
 ขั้นท่ีสาม   จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โดยใหอ่้านหนงัสือแลว้บนัทึกผลการอ่านดงัน้ี  
 ช่ือหนงัสือ ..........................................................................................................................  
ตวัละครท่ีสาํคญัในเร่ือง ...................................................................................................................ช่ือผูแ้ต่ง 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................ส่ิงท่ีขา้พเจา้
ชอบ ..............................................................................................................................ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง 
............................................................................................................................ 
 
ตัวอย่างกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

1. กิจกรรมประกวดการอ่านออกเสียง 
      จุดประสงค ์   เพื่อฝึกฝนการอ่านไดถู้กตอ้ง 
       กิจกรรม 1.  แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ  4-5  
  2.  ครูและนกัเรียนร่วมกาํหนดหลกัเกณฑก์ารอ่านท่ีดี  เช่น  อ่านถูกวรรค  
       ตอน  ไม่ตะกุกตะกกั  ออกเสียง  ร ล  ชดัเจน- เหมือนเสียงพดู  
  3.  ตั้งกรรมการตดัสินการประกวดโดยใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกตวัแทนกลุ่มละ   
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       1  คน  
  4.  ใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านออกเสียง (จะไดส่้งตวัแทนออกเสียง หรืออ่านออก  
        เสียงทั้งกลุ่มก็ได ้) แลว้กรรมการใหค้ะแนน กลุ่มใดไดค้ะแนนมาก        
เป็นผูช้นะ 
2. จดัประกวดการอ่านใหไ้ดค้วามเขา้ใจ และใชว้จิารณญาณ แลว้ตอบคาํถามจากหนงัสือ        
        ท่ีเตรียมไวใ้หเ้ลือก  
3. จดัประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง 
4. ประกวดเล่านิทานจากเร่ืองท่ีเคยอ่าน หรือนิทานจากจินตนาการของตนเอง  
5. แข่งขนัต่อคาํกลอน  
ขั้นท่ีส่ี  ฝึกใหน้กัเรียนเป็นนกัสะสม  เช่น  สะสมบทร้อยกรองท่ีไพเราะ  คาํพงัเพย  สุภาษิต   

คาํขวญั  หรือสะสมภาพพร้อมกบัเขียนคาํบรรยาย ปริศนาคาํทาย  แลว้รวบรวมไวใ้นสมุดประจาํชั้น  
 ขั้นท่ีหา้  ฝึกบนัทึกจากการอ่าน คือ เขียนรายงานจากส่ิงท่ีอ่านและไดพ้บเห็นมา ในการบนัทึกจะตอ้งบอก
แหล่งท่ีมาของเร่ือง  เช่น  ช่ือผูแ้ต่ง  สาํนกัพิมพ ์ ปีท่ีพิมพ ์มีขอ้แนะนาํในการสอน การบนัทึกการอ่าน มีดงัน้ี  

- อ่านแลว้บนัทึกกิจกรรมสาํคญัของเร่ือง  
- กาํหนดเวลาใหอ่้าน และเขียนบนัทึก 
- ฝึกบนัทึกข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือวทิยุ 
 
ขั้นท่ีหก  เลือกหนงัสือใหอ่้าน การส่งเสริมใหอ่้านหนงัสือใหม้ากตลอดจนการแนะนาํให้  

รู้จกัเลือกหนงัสืออ่าน  เป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่านโดยไม่รู้ตวั และทาํใหเ้ด็กรู้จกัศึกษาคน้ควา้ตั้งแต่
ยงัอยูใ่นวยัเด็กจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่เร่ือยไปโดยไม่ส้ินสุด การเลือกหนงัสือใหน้กัเรียนอ่าน ตอ้งคาํนึงถึงประเภท
หรือชนิดซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น  
 หนงัสือเรียนไดแ้ก่  หนงัสือท่ีเป็นตาํราแบบเรียน คู่มือ แบบฝึกหดั หรือแบบสอนอ่านท่ีใชใ้นโรงเรียน
และสถานศึกษาในระดบัต่าง ๆ มีเน้ือหาเฉพาะวชิานั้น ๆ  
 หนงัสือสารคดี เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือวชิาการและสารคดีต่าง ๆ สาํหรับคน้ควา้เพิ่มเติม 
เป็นการเพิ่มพนูความรู้และสติปัญญาของผูอ่้าน หนงัสือประเภทน้ีไดแ้ก่ ตาํรับตาํราต่าง ๆ สารคดี ชีวประวติั 
นิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้  
 หนงัสือบนัเทิงคดี เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามเพลิดเพลินและความจรรโลงใจ ไดแ้ก่ นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย 
กาพยก์ลอนท่ีไพเราะ เร่ืองชวนขนั ตลอดจนวรรณคดีต่าง ๆ นิทานสาํหรับเด็กท่ีแพร่หลาย เช่น นิทานอีสป นิทาน
นานาชาติ นิทานพื้นเมืองไทย เป็นตน้  
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 การเลือกหนงัสือตอ้งใหเ้หมาะสมกบัวยัผูอ่้าน ในระดบัประถมศึกษา ควรเป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้และ
สนุกสนาน มีภาพประกอบมาก ๆ เป็นภาพสีสะดุดตา ภาพส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ถา้เป็น
นิทานหรือนิยายท่ีมีผูแ้ต่งข้ึน ตอ้งเลือกเร่ืองท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นประโยชน์ใหข้อ้คิดใชภ้าษาท่ีง่าย สุภาพไม่หยาบ
โลน การ์ตูนเร่ืองเพศ ตลกหยาบ และมีความรุนแรงไม่ควรใหน้กัเรียนอ่าน หนงัสือท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ หนงัสือ
สาํหรับเด็กท่ีชนะการประกวดประจาํปี ของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน หรือสมาคมอ่ืน ๆ หนงัสือท่ีไดรั้บ
การยกยอ่ง เช่น หนงัสือประทบัตราปีเด็กสากล หนงัสือดีสาํหรับเยาวชนเน่ืองในปีเยาวชนสากล หนงัสือดีสาํหรับ
หอ้งสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ หนงัสือเสริมประสบการณ์ต่างๆท่ีเห็นวา่เหมาะสม  
 
 
 
 
 

การสอนวรรณคดี 
 

 วรรณ  หมายถึง หนงัสือ คดี  หมายถึง เร่ือง พระยาอนุมาณราชธนเคยกล่าวไวว้า่การสอนวรรณคดีตอ้ง
ใหเ้ห็นค่า เช่น ค่าของหนงัสือท่ีดี เร่ืองท่ีดี โดยเฉพาะวรรณคดีใด ๆ ท่ีวรรณคดีสโมสรรับรองจึงควรใหน้กัเรียน
อ่านทั้งนั้น 
แนวการสอนวรรณคดี  
 1.   ตอ้งนาํนกัเรียนไปสู่เป้าหมายสุดยอดกล่าวคือ การใหรั้กการอ่าน คนท่ีชอบอ่านยอ่มไดอ่้านเร่ืองท่ีตน
ชอบเป็นเกณฑ์ 
 2.   ตอ้งใหเ้กิดทกัษะในการเก็บใจความสาํคญัใหไ้ด ้เพราะจะทาํใหมี้ความรู้แตกฉานมากข้ึน  
 3.   ทาํใหเ้ด็กเกิดความคิดและมีความสามารถกวา้งขวางข้ึน  
 4.   ตอ้งใหแ้สดงออกทางดา้นความพึงพอใจ และเกิดความซาบซ้ึงในการอ่าน  
 
 
ข้อควรค านึงในการสอนวรรณคดี  
 
 1.   ตอ้งทราบความสามารถในการอ่านของนกัเรียนก่อนวา่อ่านไดดี้หรือไม่เพียงใด ถา้หากยงัอ่านไม่ได ้
และกาํหนดใหอ่้านเท่ากบัเพื่อนก็ยอ่มทาํใหก้ารสอนลม้เหลวได ้ 
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 2.   ความสนใจท่ีจะอ่านไม่ควรใหอ่้านนอ้ยเร่ืองหรือเฉพาะเจาะจงตอ้งอ่านเหมือนกนัทั้งหอ้ง แต่ควร
เลือกหาหนงัสือและใหอ่้านเท่าท่ีแต่ละบุคคลสนใจอ่าน  
 3.   ความซาบซ้ึงท่ีอ่านมีการแสดงออกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น โคลง  กลอน ควรมีการออกเสียง ทาํนองท่ีน่า
ฟังรวมทั้งการแสดงประกอบดว้ย 
 4.   ความรู้พื้นฐานของนกัเรียน วา่อ่านแลว้สามารถนาํความรู้มาประกอบการเล่าการบรรยายเป็นเร่ืองราว
ได ้เพียงใด  
 5.   รสนิยมในการอ่านของแต่ละบุคคล บางคนชอบอ่านร้อยแกว้ บางคนชอบอ่านร้อยกรอง บางคนชอบ
อ่านเร่ืองโศก บางคนชอบเร่ืองตลก ก็ควรเปิดโอกาสใหอ่้านตามท่ีสนใจ  
 
ลกัษณะวรรณคดีทีค่วรให้อ่าน  
 

ก. วรรณคดีท่ีใหอุ้ดมคติ  อ่านแลว้ไดแ้นวความคิดปลูกฝังความรักชาติบา้นเมืองมีจิตใจ  
ยดึมัน่ในชาติ และเป็นค่าของภาษาประจาํชาติ เช่น  อ่านโคลง  กลอน สุภาษิต เตือนใจใหรู้้จกัแยกแยะคาํศพัทแ์ละ
แปลความหมายให ้ 
 ข.   อ่านแลว้ใหว้จิารณ์  เช่น  อ่านแลว้นาํมาเปรียบเทียบสาํนวนภาษา ความไพเราะ ความถูกตอ้งตาม
หลกัภาษา  
 
ประโยชน์จากการสอนวรรณคดี  
 
 1.   ทาํใหน้กัเรียนมีศีลธรรมประจาํใจ มีสมาธิและใชส้ติปัญญาโดยความรอบคอบ เช่น จากการอ่านเร่ือง 
ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี , นกัปราชญก์บัเหลา้ , ผดิ-ถูก ,บาํเพญ็ตบะ เหล่าน้ี ทาํใหผู้อ่้านและนกัเรียนไดรั้บแนวความคิด
จากเร่ืองท่ีอ่านมากมาย   
 2.   ช่วยขจดัความกงัวลใจลงไดม้าก เพราะผูอ่้านจะเพลิดเพลินและพกัผอ่นสมองไปในตวั  
เร่ืองท่ีกาํลงัคิดร้ายก็ผอ่นคลายลงได ้ 
 3.   ฝึกใหเ้ขา้ใจ ววิ ทิวทศัน์ และความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น อ่านนิราศนรินทร์ ลิลิตพระลอ  
 4.   ฝึกความเป็นระเบียบผูส้นใจวรรณคดียอ่มไดรั้บตวัอยา่งดา้นความสวยงาม ความละเมียดละมยั ความ
อ่อนนอ้ม มีการจดัแจงตกแต่งอะไร ไดส้วยงามโดยเฉพาะฝึกมารยาทไทย ๆ ยอ่มไดรั้บประโยชน์มากจาก
วรรณคดี  
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 5.  ทาํใหมี้สุนทรียศาสตร์ เช่น ชอบท่ีจะอ่านโคลง กลอน การอ่าน ทาํนองเสนาะ การพดูจาท่ีสุภาพ การตี
ภาพพจน์ธรรมชาติจากขอ้ความในวรรณคดี ทาํใหเ้ห็นจริงในบางอยา่ง โดยอาศยัแนวจากวรรณคดี  
 6.  ส่งเสริมใหมี้นิสัยเป็นนกัอนุรักษนิ์ยมไม่แพน้กัภูมิศาสตร์ นกัวทิยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรคท่ี์
จะทาํนุบาํรุงแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีมีสอนเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดี  
 
หลกัการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองในวรรณคดี  
 
 1.   ผูอ่้านตอ้งทราบความเป็นมาของหนงัสือท่ีอ่านก่อนวา่แต่งหรือเรียบเรียงโดยใคร หนงัสือเก่า ใหม่ 
เพียงใด เร่ืองเกิดข้ึนท่ีไหน 
 2.   การอ่านแลว้ควรอภิปรายร่วมกนัในชั้นดว้ย  
 3.   ควรจดัหาภาพประกอบดว้ยอ่านไปดว้ย ดูภาพดว้ยยอ่มทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดดี้  
 4.   การจดัทาํป้ายนิเทศ เช่น หาภาพ ขอ้ความมาเสนอใหผู้ร่้วมงานไดอ่้านและศึกษานอกเวลาดว้ย  
 5.   การใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยมีาประกอบการอ่าน เช่น ฉายขอ้ความบนจอใชบ้ตัรคาํสไลด์  
 6.   การอ่านวรรณคดีไปแลว้ควรนาํมาประยกุตใ์นชีวติประจาํวนัดว้ย  
 7.   การอ่านตอ้งใหมี้ความสนุกสนานร่ืนเริง ตอ้งสร้างบรรยากาศในชั้นใหเ้หมาะสม  
 
การพฒันาความสนใจในวรรณคดี 
 
 การสร้างความสนใจในการเรียนวรรณคดีก็เหมือนกนัแนวในการใชส้อนวชิาอ่ืน ๆ และถา้เป็นไปไดก้็
ใคร่เสนอใหผู้ส้อนไดศึ้กษาเพิ่มเติมตามแนวท่ีเสนอไวด้งัน้ีคือ 
 1.   อายขุองนกัเรียนท่ีจะอ่านวรรณคดีไดดี้เม่ือยา่งเขา้ปีท่ี  8  ถา้หากนกัเรียนคนใดสามารถอ่านไดค้ล่องก็
ควรใหอ่้านโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงอายเุป็นเร่ืองตายตวันกัก็ได ้ เพียงแต่วา่นกัเรียนอ่านออกไดแ้สดงออกซ่ึงความ
สนใจอ่าน และครูรู้จกัจดัหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมก็จะส่งเสริมการอ่านไดดี้  
 2.   เร่ืองท่ีจะใหอ่้านควรใหเ้หมาะสมกบัเพศของนกัเรียนดว้ย จึงจะเป็นผลดี เช่น นกัเรียนชายก็ควรอ่าน
เร่ืองการต่อสู้ผจญภยั การแสดงซ่ึงความรักชาติ รักหมู่คณะ ส่วนนกัเรียนหญิงก็อาจจะหาอ่านเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ
สวยงาม เร่ืองเก่ียวกบัธรรมชาติ สัตวท่ี์น่ารักน่าสนใจ  
 3.   การอ่านวรรณคดีควรดาํเนินตามพฒันาการทางสติปัญญา คนเก่งอ่านไดม้าก คนอ่านครูอธิบายเกล็ด
เน้ือเร่ืองเสริมบา้ง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการอ่านแลว้เกิดความสูญเปล่าเพราะจดจาํอะไรไม่ได ้  
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 4.   นกัเรียนจะสนใจอ่านวรรณคดีไดดี้เม่ือมีการอ่านเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวติหรือสอดคลอ้งกบั
ประสบการณ์ของตวั ทั้งน้ีก็เพื่อช่วยใหจ้ดจาํเน้ือหาและมีความกระจ่างแจง้ยิง่ข้ึนเป็นกระบวนการสาํคญั  
 
การจัดอุปกรณ์เพือ่การสอนวรรณคดี 
 
 1.   จดัศูนยก์ารอ่าน โดยทัว่ไปศูนยก์ารอ่านท่ีดีท่ีสุดคือหอ้งสมุด แต่โดยทัว่ไปโรงเรียนประถมศึกษาไม่
ค่อยมีหอ้งสมุดท่ีดีพอ จึงควรจดัศูนยก์ารอ่านเป็นการเสริม หรือไม่ก็อาจจะจดัเป็นมุมหนงัสือก็ได ้หรือหอ้งท่ีมีท่ี
วา่ง โดยการทาํห้ิงหรือตูเ้อกสารมาวางไวใ้หเ้ลือกอ่านไดต้ามใจชอบ  
 2.   จดัใหมี้ชัว่โมงแสดงอุปกรณ์ประกอบการบรรยายการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ทางวรรณคดี เช่น ภาพ 
ผลงานของนกัเรียน เทป สไลด ์หรือภาพยนตร์ เป็นตน้  
 3.   จดัใหมี้ชัว่โมงแลกเปล่ียนประสบการณ์ เช่น การอภิปรายเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัตวัละครร่วมกบัเพื่อน ๆ 
ในชั้น การเสนอรายงานผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ อภิปรายเก่ียวกบัอุปกรณ์ทางวรรณคดี  
 4.   การจดันิทรรศการโดยการเชิญชวนบริษทัหา้งร้านใหม้ามีส่วนร่วมในการจดั เพื่อเพิ่มความ
สนุกสนาน นอกจากนั้นยงัเป็นการใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วธีิการผลิตอุปกรณ์ ถา้หากตนเองมีความสนใจจะจดัทาํใน
โอกาสต่อไปน้ีดว้ย 
 5.   จดัทาํป้ายนิเทศ  เช่น  ผลงานกลอน การยอ่เร่ือง บทชนะการประกวดของนกัเรียนบางคน  
 6.   จดัชมรมหนงัสือ กล่าวคือ สมาชิกช่วยกนัหาหนงัสือ จดัมุมหนงัสือประจาํหอ้งโดยตั้งเป็น
คณะกรรมการ  
 
วรรณคดีกบัการละคร  
 
 การสอนวรรณคดี เพื่อใหไ้ดผ้ลและใหน้กัเรียนสนุกสนานและเขา้ใจเร่ือง จึงควรมีการเล่นประกอบ การ
เล่นท่ีควรนาํมาใชไ้ดแ้ก่  
 1.   การเล่นโดยใชน้ิ้วอาจจะเป็นหุ่นกระบอก หรือใชตุ้ก๊ตาประกอบ การทาํท่าทางท่ีมีน้ิวเป็นส่วนสาํคญั  

2.   เล่นละครสั้นง่าย ๆ การแสดงละครสั้น ๆ โดยไม่ตอ้งแต่งตวัใหเ้สียเวลาพดูจาไปตาม 
ตวัพระตวันาง  เช่น  บทบาทตาํรวจ บุรุษไปรษณีย ์พอ่แม่  
 3.   ละครเด็ก ( pantomine) อาจเป็นการเล่นง่าย ๆ เช่น แสดงเก่ียวกบัครอบครัว การแสดงออกซ่ึงความรัก
ชาติ การแสดงออกเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรมต่าง ๆ   
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 4.   การเล่นละครแบบไม่มีพิธีการ เช่น เล่นละครโดยไม่ตอ้งบอกบท การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การใหแ้สดง
คนเดียวหรือหลายคนร่วมกนั การเล่นโดยใชตุ้ก๊ตาประกอบ ตลอดจนการใชหุ่้นประกอบช่วย  
 5.   การเล่นละครแบบมีพิธีการ ( formal dramtization) 
 
จุดมุ่งหมายของละครแบบมีพธีิการ  
 

1. เพื่อฝึกการออกเสียงใหมี้เสียงดงัและพดูชดัเจน  
2. เพื่อฝึกการออกเสียงใหเ้ป็นไปตามเร่ือง  
3. เพื่อใหมี้ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน  
4. เพื่อใหก้ารแสดงออกทางสีหนา้ ท่าทาง และการออกเสียงชดัเจน  
5. เพื่อใหไ้ดภ้าษาท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค ์ 
6. เพื่อใหมี้โอกาสไดส้นทนาและอภิปราย 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “หลกัสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔ ใหเ้ป็นหลกัสูตร

แกนกลางของประเทศ   โดยกาํหนดจุดหมาย   และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี   มีปัญญา   มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบั
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔)   พร้อมกนัน้ีไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหค้วามสอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาใหท้อ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตร   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ   และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒)  
 
วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน   ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก   ยดึมัน่ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้ง เจต
คติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ   โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับน
พื้นฐานความเช่ือวา่   ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 
หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีสาํคญั   ดงัน้ี  
 ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ   มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กบัความเป็นสากล 
 ๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน   ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและมี
คุณภาพ 
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 ๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ   ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ๔.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลา   และการจดัการเรียนรู้  
 ๕.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 ๖.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั   ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย   สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 
 ๑.  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  มีความรู้   ความสามารถในการส่ือสาร   การคิด   การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   มีสุขนิสัยและรักการออกกาํลงักาย  
 ๔.  มีความรักชาติ   มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  กอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร    เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร   มีวฒันธรรมในในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด   ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใช้
วธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒.  ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์  การคิดสังเคราะห์   การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้  หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา      เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  บนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ   เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
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เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม   แสวงหาความรู้   ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง   สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

๔.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่างๆไปใชใ้นการดาํเนิน
ชีวติประจาํวนั    การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง   การทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสังคม   ดว้ย
การสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล   การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม   การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี    เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆและ
มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม   ในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การทาํงาน   
การแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบบัพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ดงัน้ี 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย์  
 ๒.  ซ่ือสัตยสุ์จริต  
 ๓.  มีวนิยั  
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้  
 ๕.  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
 ๖.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน  
 ๗.  รักความเป็นไทย  
 ๘.  มีจิตสาธารณะ  
 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
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 การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล   ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา   หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
 
ตัวช้ีวดั 
 ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้  รวมทั้งคุณลกัษณะของผูเ้รียน  ซึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้   มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
 ๑.  ตวัช้ีวดัชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มธัยมศึกษาปีท่ี ๓) 
 
 ๒.  ตวัช้ีวดัช่วงชั้น   เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (มธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
– ๖) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย   องคค์วามรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้   และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์  ซ่ึงกาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้   โดยในท่ีน้ีจะกล่าวถึงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทย   :   ความรู้   ทกัษะ   และวฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร   ความช่ืนชม   การเห็นคุณค่า   
ภูมิปัญญาไทย   และภูมิใจในภาษาประจาํชาติ 
 

การจดัการเรียนรู้ใหบ้รรลุตามมาตรฐานกลุ่มวชิาภาษาไทย  ผูส้อนจะตอ้งศึกษาวเิคราะห์  มาตรฐานของ
หลกัสูตร  มาตรฐานกลุ่มวชิาภาษาไทย  และสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิาภาษาไทย  รวมทั้งเอกสารประกอบท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในส่วนบทบาทของผูส้อนจะตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากผู ้
บอกความรู้แก่ผูเ้รียน  เป็นผูส้นบัสนุนเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผูเ้รียน  โดยดาํเนินการ
ดงัน้ี 
 ๑.  เลอืกรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ผูส้อนตอ้งเลือกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง  แบบโครงงาน  แบบศูนยก์ารเรียน  
แบบสืบสวนสอบสวน  แบบอภิปราย  แบบสาํรวจ  แบบร่วมมือ  เป็นตน้ 



รหัส UTQ-202: สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

 

 

 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

23 

 ๒.  คิดค้นเทคนิคกลวธีิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ผูส้อนสามารถคิดคน้รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ  และนาํมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัปัจจยัต่างๆ  ไดแ้ก่  ความรู้ความสามรถดา้นเน้ือหาวชิา  ความ
สนใจ  และวยัของผูเ้รียน  ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น  เวลา  สถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  
และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชน 
 ๓.  จัดกระบวนการเรียนรู้  การจดักระบวนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ  สอนสามารถเลือกนาํมาใชห้รือ
ปรับใช ้ โดยคาํนึงถึงสภาพและลกัษณะของผูเ้รียน  เนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขดงัน้ี 
  ๓.๑  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัเหมือนกบั
การทาํงานในชีวติจริง  ใหรู้้วธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบ  รู้จกัวธีิการวางแผน  คิดวเิคราะห์  ประเมินผล
การปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง  และฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้าม  ลกัษณะของโครงงาน  เป็นเร่ืองของการศึกษา  
คน้ควา้ทดลอง  ตรวจสอบ  สมมติฐาน  โดยอาศยัการศึกษา  วเิคราะห์  ใชท้กัษะกระบวนการ 
  ๓.๒  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์  เป็นวธีิการหรือพฤติกรรมท่ีจะช่วยให้
การดาํเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  คือ  ไดผ้ลงาน  ความรู้สึก  และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ผูร่้วมงาน  ลกัษณะของการสอนแบบน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมการ 
 
เรียนอยา่งทัว่ถึง  ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีสาํคญั  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดป้รึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น  ผูเ้รียนคน้หาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง  จน
สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจจากการปฏิบติังานไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 
  ๓.๓  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาความคิด  มีวธีิการหลากหลาย  วธีิการหน่ึงคือการใช้
คาํถาม  การตั้งคาํถาม  เป็นการใชค้าํถามอยา่งสร้างสรรค ์
  กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะความคิดในการเรียนรู้ภาษาไทย  ผูส้อนจะตอ้งใชค้าํพดูและวธีิการต่างๆ  
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือปฏิบติั  ประเมิน  ปรับปรุง  แกไ้ข  พฒันางานของตน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั  เช่น  กิจกรรมการอภิปราย  การวเิคราะห์  การวจิารณ์  การคน้ควา้  การทาํโครงงาน  ฯลฯ  นอกจากน้ี  
ผูส้อนยงัตอ้งสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคู่กนัไปดว้ย  เช่น  ความรับผดิชอบ  ความอดทน  ความ
เพียรพยายาม  นอกจากน้ี  ควรจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  
การวางแผนดาํเนินชีวติในอนาคต  เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีความสุข 
  ๓.๔  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร   ครู  ผูบ้ริหาร  
ผูป้กครอง  ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร  โดยการจดั
กิจกรรมร่วมกนั  เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถภาพในการใชภ้าษาทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  และการเขียนดว้ยการจดั



รหัส UTQ-202: สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

 

 

 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

24 

กิจกรรมในหอ้งเรียน  ในโรงเรียน  และในชุมชน  เช่น  การเล่าเร่ือง  การอภิปราย  การวจิารณ์  การโตว้าที  การ
คดัลายมือ  การเขียนเรียงความ  การทาํโครงงาน  การประกวดการอ่าน  การศึกษาคน้ควา้  การแข่งขนัตอบคาํถาม  
การอ่านทาํนองเสนาะ  เป็นตน้ 
  ๓.๕  การพฒันาการเรียนรู้หลกัการทางภาษา  จะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจธรรมชาติและวฒันธรรมการ
ใชภ้าษาไทย  เกิดความตระหนกัวา่ภาษามีความสาํคญัและมีพลงั  กิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้หลกัการทางภาษา
จาํเป็นตอ้งจดัควบคู่และสัมพนัธ์กบักิจกรรมพฒันาทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารทุกกิจกรรม 
  ๓.๖  การพฒันาการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม   เป็นการเรียนรู้เร่ืองราวท่ีเป็นทั้งการสาํรวจ
และความบนัเทิงซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของคนไทยในยคุสมยัต่างๆ  และเป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเกิดความ
ซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของภาษาไทย  เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางการดาํรงชีวติ  โดยปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั  การจดักิจกรรมจึงควรเนน้ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะภาษาเพื่อการเรียนรู้เน้ือหาสาระดว้ยการ
อ่านพิจารณา  วเิคราะห์  วจิารณ์วรรณกรรมและวรรณคดีอยา่งมีเหตุผล  มีการนาํเสนอความเขา้ใจ  ความซาบซ้ึง  
ขอ้คิดและประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การรายงาน  การจดัแสดง  การสร้างสรรคว์รรณกรรมทั้งร้อยแกว้และ
ร้อยกรอง  ฯลฯ  ทั้งน้ีจะเกิดผลทาํใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เป็นแนวทางในการ
ผลิตผลงานเพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
  ๓.๗  การพฒันาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา   ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวถีิชีวติและศิลปะการใช้
ภาษาของคนในทอ้งถ่ิน  การจดักิจกรรมจาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนใชท้กัษะภาษาเพื่อการเรียนรู้  เช่น  การสัมภาษณ์   
 
 
การรายงาน  การทาํโครงงาน  การจดัการแสดง  เป็นตน้  โรงเรียนและชุมชนจะตอ้งร่วมกนัจดักิจกรรมใหผู้เ้รียน
ใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาทางภาษา 
  วธีิการท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี  ผูส้อนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง  โดยใชเ้ทคนิควธีิการอยา่ง
หลากหลายท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  คือ  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนและเรียนอยา่งมีความสุข  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาพความพร้อมของผูเ้รียนและธรรมชาติของวชิา  เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้
 ในหลกัสูตรไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้ในวชิาภาษาไทยไว ้ ๕  ดา้นดว้ยกนั  ไดแ้ก่  
สาระที ่ ๑  :  การอ่าน 
มาตรฐาน  ท  ๑.๑   :ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาํไปใช้ 
                                           ตดัสินใจ  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที ่ ๒    :  การเขียน 
มาตรฐาน  ท  ๒.๑ : ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร   เขียนเรียงความ  ยอ่ความ และเขียน  
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                                            เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ  เขียนรายงานขอ้มูล สารสนเทศและรายงาน 
                                            การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระที ่ ๓  :  การฟัง  การดู  การพูด 
มาตรฐาน  ท  ๓.๑ :  สามารถเลือกฟัง/ดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด 
                                            และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที ่ ๔  :  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท  ๔.๑ :  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของ 
                                            ภาษาและพลงัของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว ้
                                             เป็นสมบติัของชาติ 
สาระที ่ ๕  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน  ท  ๕.๑ :  เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  
                                           ไทยอยา่งเห็นคุณค่า  และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง จากสาระ  
                                             การเรียนรู้ทั้ง  ๕  ดา้น  สามารถจาํแนกออกเป็น  ๒  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ   
                ๑.  ด้านทกัษะทางภาษา  ไดแ้ก่  สาระการเรียนรู้ท่ี   ๑,  ๒  และ  ๓ 
 ๒.  ด้านความรู้ในเนือ้หาทางภาษาไดแ้ก่  สาระการเรียนรู้ท่ี   ๔  และ  ๕ 
 
 สาระการเรียนรู้ดงักล่าว  เขียนเป็นแผนภาพแสดงมโนมติไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย 
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทกัษะทางดา้นภาษา ดา้นความรู้ในเน้ือหาทางภาษา 

การพดู 
การเขียน 

*การกระทาํ 
*การแสดงออก

ภาษากาย 

การอ่าน 
การฟัง 
การดู 

* การใชป้ระสาท 
สัมผสั 

หลกัการใชภ้าษา ทกัษะการรับสาร วรรณคดี  วรรณกรรม ทกัษะการส่งสาร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวธีิ Backward Design” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 
  แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้ ( Instructional Design) 

 ภารกิจสาํคญัของครูตามเกณฑส์มรรถนะประจาํสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการ  รวมทั้งออกแบบเคร่ืองมือวดัประเมินผลเพื่อยนืยนัวา่ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีเทียบเคียงไวห้รือไม่ การออกแบบตามแนวทาง Backward Design เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ใหผู้ส้อนเป็น
นกัออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอน  และการวดัผลประเมินผล โดยเร่ิมจากวนิิจฉยัปัญหาและความตอ้งการ
ของผูเ้รียน เพื่อออกแบบการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพผูเ้รียน และเม่ือผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้ จะตอ้งมีหลกัฐานการเรียนรู้ท่ีสามารถสะทอ้นผลวา่ ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีพึง
ประสงคไ์วจ้ริง ผูส้อนจึงตอ้งกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้และหลกัฐานแสดงผลการเรียนรู้ใหช้ดัเจนเสียก่อน จึง
ค่อยดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีพึงประสงค ์วธีิการน้ีสร้างความ
มัน่ใจไดว้า่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตรอย่าง
แท้จริง 
 
 
  ข้ันตอนการออกแบบการเรียนรู้  

 การออกแบบการเรียนรู้เป็นหลกัฐานร่องรอยในการประเมินความสามารถของครูผูส้อนวา่ ครูไดจ้ดัการ
เรียนรู้ตรงกบัเจตจาํนงท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545) และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรือไม่ จึงเป็นภารกิจสาํคญัของครูในการ
เร่ิมตน้พฒันาวชิาชีพ เพื่อเขา้สู่การมีและเล่ือนวทิยฐานะทุกระดบั การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนจึงเป็นภาระงานท่ีตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
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  “... การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบรูณท์ัง้ร่างกาย จิตใจ

สตปัิญญา ความรู ้และคณุธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้ 

 การออกแบบการเรียนรู้  เป็นภาระงานท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการพฒันาระบบการ
เรียนการสอนโดยเลือกใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) และทฤษฎีการสอน (Instructional theory) เป็น
แนวทางจดัการเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้และความตอ้งการของผูเ้รียน รวมทั้งการพฒันาส่ือ
ประกอบการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  การทดลองใชน้วตักรรมการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนทั้งหมด โดยใชว้ธีิการวจิยัเป็นเคร่ืองมือพฒันาเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ ใหมี้คุณภาพตามเจตจาํนงของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ท่ี
กาํหนดในมาตรา 6 ความวา่ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

วเิคราะห์ตัวช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ก าหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

จัดท าสาระการเรียนรู้ 

จัดท าค าอธิบายรายวชิา 

ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 

วางแผนการเรียนรู้ 

ออกแบบการจัดกจิกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิด Backward Design 
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 ครูผูส้อนจึงตอ้งพฒันาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการสาํคญั
ต่อไปน้ี 

        3.1 แนวการจัดการเรียนการสอน  
  1) ตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามมาตรา 22 
  2) ตอ้งยดึถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  
  3) ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนแต่ละคน สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  
  4) ตอ้งเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้  
   บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวยัการศึกษา  
 3.2 แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้  
  1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ  
   ผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
  2) ฝึกฝนทกัษะการคิด กระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตใ์ช้  
   ความรู้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้  
  3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหคิ้ดเป็น ทาํเป็น  
   แกปั้ญหาเป็น เกิดนิสัยรักการอ่าน และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง  
  4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระเรียนรู้ดา้นต่างๆ ใหส้มดุลกนั มุ่งปลูกฝัง  
   คุณธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกรายวชิา  
 3.3 แนวการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
  1) กาํหนดช่ือหน่วยการเรียนรู้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสาระสาํคญัของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย  
  2) กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ท่ีเป็นเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑใ์นการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนของหน่วยนั้นๆ 
  3) กาํหนดสาระสาํคญัของหน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งสาระหลกัและทกัษะกระบวนการ  
   ท่ีบ่งบอกวา่ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไร และสามารถปฏิบติัอะไรไดบ้า้งในหน่วยนั้นๆ  
  4) ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะตาม  
   มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีระบุไวใ้นหน่วย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
   และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประกอบดว้ย  
   (1)   กจิกรรมน าเข้าสู่บทเรียน   เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
   (2)   กจิกรรมการเรียนรู้   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  
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   (3)   กจิกรรมรวบยอด   เพื่อแสดงวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้ 
  5) ออกแบบช้ินงานหรือภาระงาน  เพื่อสะทอ้นพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่  มีความรู้  
   และทกัษะตามมาตรฐานการเรียนรู้อยูใ่นระดบัใดบา้ง  
  6) กาํหนดวธีิการประเมินผล และเกณฑก์ารประเมินท่ีครูและผูเ้รียนช่วยกนักาํหนด รวมทั้ง  
   ออกแบบเคร่ืองมือวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบัวธีิการประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียน  
  7) กาํหนดเวลาเรียนโดยระบุจาํนวนชัว่โมงท่ีใชต้ามจริงของแต่ละหน่วย  
  8) กาํหนดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพผูเ้รียนโดยใชรู้ปแบบ Rubric Assessment เพื่อจาํแนก 
   ระดบัคุณภาพและความสาํเร็จในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนใหช้ดัเจน  
 
 3.4 คุณลกัษณะของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีด่ี  
  1) มีการกาํหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การคิดวเิคราะห์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้     
   ไดเ้หมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2) มีการกาํหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเนน้ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคน  
  3) มีการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ความสามารถของตนเองตาม  
   ขอ้กาํหนดในผลการเรียนรู้  
  4)  มีการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ี  

 ระบุไว ้
  5) มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย แสดงกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชอ้ยา่ง  
   ชดัเจน 
  6) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาพฤติกรรมดา้นต่างๆ ตามท่ีบ่งช้ีไวใ้น  
   ผลการเรียนรู้  
  7) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์  
   สามารถคิดประยกุตแ์ละคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ดเ้หมาะสมกบัวยัและศกัยภาพของผูเ้รียน 
  8) กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินชุมชน และจิตวทิยาการเรียนรู้  
   ของผูเ้รียน 
  9) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินผลการจดั  
   การเรียนรู้ 
  10) มีการนาํหน่วยการเรียนรู้ไปใชจ้ริง และมีการปรับแผนการจดัการเรียนรู้จนเกิดผลกบั  
   ผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงัจริง 
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  11) มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และสามารถใชส่ื้อแนะนาํ 
   ความรู้ใหเ้พื่อนครูทดลองใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ไดจ้ริง 
 
 

 วธีิการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ( Backward Unit Design) 
 หลกัการสาํคญัของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเนน้ความสาํคญัไปท่ี
เป้าหมายการเรียนรู้  และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด   โดยผูเ้รียนตอ้งเกิดความเขา้ใจท่ีติด
ตวัอยา่งย ัง่ยนื (Enduring Understanding) ทั้งน้ีผูส้อนตอ้งมีความสามารถในการออกแบบลาํดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียนไปสู่จุดหมายท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 4.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  
  ก่อนลงมือจดัทาํหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ผูส้อนตอ้งวางแผนไวล่้วงหนา้ตามประเด็นความคิด
ท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 
  1) ผูเ้รียนควรเร่ิมปฏิบติัการเรียนรู้ และดาํเนินการเรียนรู้ตามวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นหน่วย  

อยา่งไรบา้ง 
  2)  ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีพื้นฐานความรู้ ทกัษะ และกระบวนการเรียนรู้อะไรบา้ง ท่ีจะนาํผูเ้รียนไปสู่

ความสาํเร็จในการสร้างองคค์วามรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ 
  3) ผูส้อนจะดาํเนินการอยา่งไรใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานความรู้ ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ 

เพียงต่อการลงมือปฏิบติักิจกรรม 
  4) เม่ือดาํเนินการจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจบส้ินแลว้ ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไร และสามารถทาํอะไร

ไดบ้า้งตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั้งมาตรฐานระดบัช่วงชั้น และระดบั
รายชั้นปี 

  5) ผูส้อนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ผูเ้รียนแต่ละคนไดรู้้ส่ิงนั้นและสามารถปฏิบติัส่ิงนั้นๆ ได้  
มีร่องรอยหลกัฐานและภาระงานอะไรบา้งท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินผลอยา่งหลากหลาย 

6) ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํอะไรบา้ง เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเกิดองคค์วามรู้ตามท่ี
ตอ้งการ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัลาํดบัแผนการเรียนรู้ใหช้ดัเจน พร้อมทั้งระบุ
รูปแบบขั้นตอนกิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัประสบการณ์แก่ผูเ้รียน 

7) ผูส้อนควรทาํอะไรบา้ง ถา้ผูเ้รียนยงัไม่รู้ในส่ิงท่ีควรรู้ หรือไม่สามารถปฏิบติัไดต้าม  
เง่ือนไขท่ีกาํหนด เช่น จดัการสอนซํ้ า  ซ่อมเสริมเฉพาะกลุ่ม หรือออกแบบส่ือการเรียนรู้ใหม่ 
เป็นตน้ 
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  การวางแผนวเิคราะห์ประเด็นเหล่าน้ีไวล่้วงหนา้ พร้อมทั้งดาํเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัประเมินผล และจดัเตรียมทรัพยากรต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัเสริมสร้าง
การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน จะช่วยใหผู้ส้อนประสบความสาํเร็จ ในการจดัการเรียนการสอน และท่ีสาํคญั ผูเ้รียนแต่ละ
คนจะมีร่องรอยหลกัฐานช้ินงานแสดงผลการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ซ่ึงสะทอ้นระดบัความรู้ ความสามารถตามเป้าหมาย
ท่ีผูส้อนกาํหนดเกณฑไ์ว ้ เป็นท่ียอมรับไดว้า่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามพฤติกรรมบ่งช้ีในมาตรฐานการ
เรียนรู้จริง 
 4.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  
  การออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัตามขอ้เสนอของ Grant Wiggins และ Jay McTighe แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอน คือ 
   
  ก าหนดเป้าหมายหลกัของการเรียนรู้ (Indentity desired goals) ผูส้อนตอ้งวเิคราะห์คาํหรือวลีท่ี
สาํคญัตามท่ีบ่งบอกไวใ้นมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของรายวชิาท่ีนาํมาออกแบบ และตอ้งทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจน
วา่ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละขอ้ รวมทั้งจุดมุ่งหมายสาํคญัของรายวชิานั้นๆ ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ มีความ
เขา้ใจและเกิดทกัษะหรือเจตคติในเร่ืองใดบา้ง โดยตั้งคาํถามสาํคญั (Essential Questions) เพื่อกาํหนดเป็นกรอบ
ความคิดหลกัวา่ เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้แลว้ 
  1) ผูเ้รียนควรรู้อะไร และมีความเขา้ใจในหวัขอ้ความรู้หรือสาระการเรียนรู้เร่ืองใดบา้ง  
  2) ผูเ้รียนควรปฏิบติัและแสดงความสามารถในเร่ืองใดบา้ง จนเป็นพฤติกรรมติดตวัคงทน  
   หรือเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
  3) สาระสาํคญัท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง ไดแ้ก่เร่ือง 
   อะไรบา้ง  เพื่อจะช่วยใหผู้เ้รียนดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพทั้งการทาํงานหรือการเรียน  
   ต่อในช่วงชั้นท่ีสูงข้ึน 
  4) ผูเ้รียนควรมีความรู้และเกิดความเขา้ใจท่ีลุ่มลึกย ัง่ยนื เก่ียวกบัเร่ืองอะไรบา้งท่ีจะติดตวั  

ผูเ้รียนและสามารถนาํไปบูรณาการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ในชีวติประจาํวนัได้  
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ผูเ้รียนควรเรียนรู้ในสภาพจริงและ/หรือจดัทาํโครงงานตามสาระการเรียนรู้ใดบา้ง 
ท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

ขั้นตอนที ่1 

ขั้นตอนที ่2 
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  ก าหนดหลกัฐานและวธีิวดัประเมินผลการเรียนรู้ (Determine Aceptable Evidence)                  
ระบุเคร่ืองมือและวธีิการวดัประเมินผล โดยเนน้การวดัจากพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด (Performance   
Assessment) เพื่อประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นผลมาจากการมีความรู้ความ           
เขา้ใจตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นเป้าหมายหลกัของการจดัการเรียนรู้ไดจ้ริงหรือไม่ ทั้งน้ีผูส้อนควร  

ดาํเนินการวดัประเมินผลก่อนเรียน ในระหวา่งเรียน และเม่ือส้ินสุดการเรียน โดยใชเ้คร่ืองมือการวดัประเมินผล
ยอ่ยๆ ทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบกบัการรวบรวมหลกัฐานร่องรอยของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
แสดงออกอยา่งครบถว้น เช่น 
 

 การใชแ้บบทดสอบยอ่ยๆ              
 การสังเกตความพร้อมทางการเรียน 
 การสังเกตการทาํกิจกรรม การตรวจการบา้น 
 การเขียนบนัทึกประจาํวนั (Learning Log)            
 การสะทอ้นผลจากช้ินงานต่างๆ  เป็นตน้ 

 
ข้อพงึระมัดระวงั คือ การกาํหนดหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนนั้น ตอ้งเป็นหลกัฐานท่ีบ่งช้ีไดว้า่ ผูเ้รียน
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวด้ว้ยวธีิการประเมินอยา่งหลากหลาย และมีความต่อเน่ืองจน
จบส้ินกระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน และหลกัฐานการประเมินตอ้งมีความเท่ียงตรง เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของผูเ้รียน  ผูส้อนจึงควรตรวจสอบหลกัฐานการเรียนรู้กบัวธีิการวดัประเมินผลวา่มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กนัหรือไม่ ตามผงัการประเมินดงัน้ี 

ผงัการประเมิน : เพื่อตรวจสอบรายการหลกัฐานการเรียนรู้และวธีิการวดัและประเมินผล  

หลกัฐาน 
การเรียนรู้ 
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ขั้นตอนที ่3 

   
     วางแผนการจัดกจิกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ และมีหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน ผูส้อนควรวางแผนการเรียนการสอน ตามประเด็นต่อไปน้ี 
  1) ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะพื้นฐานอะไรบา้งจึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ  

เขา้ใจหรือมีความสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 
  2) ผูส้อนจาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมอะไรบา้งจึงจะช่วยพฒันาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว  
  3) ผูส้อนควรใชส่ื้อการสอนอะไรบา้งท่ีจะช่วยกระตุน้ผูเ้รียนและเหมาะสมกบัการจดั  
   กิจกรรมการเรียนรู้ขา้งตน้  
  4) การกาํหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม และส่ือการเรียนรู้ มีความ  
   สอดคลอ้งกนัหรือไม่ จะช่วยส่งผลต่อการวดัประเมินผลไดช้ดัเจนหรือไม่  
 
  ทั้งน้ีผูส้อนอาจยดึหลกัเทคนิค WHERE TO (ไปทางไหน) ช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

 
เคร่ืองมอืประเภทแบบทดสอบ/ใบงาน เคร่ืองมอืประเภทช้ินงาน/ภาระงาน/ร่องรอย 

การเลือกค าตอบ 
ท่ีถูกตอ้ง 

การตอบค าถาม
อยา่งสั้นๆ 

การเขียน 
แบบอตันยั 

การปฏิบติังาน
ภายในโรงเรียน 

การปฏิบติังาน
ในชีวติจริง 

การสงัเกต 
อยา่งต่อเน่ือง 

 ความเข้าใจทีค่งทน 

  ความรู้ (K) 

  ทกัษะ กระบวนการ (P) 

  คุณลกัษณะท่ีพึง
   ประสงค ์(A) 

       

 ทกัษะการเรียนรู้เฉพาะวชิา 
      

 ทกัษะการเรียนรู้ร่วมวชิา 

 

      

วธิีีการประเมิน 
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เทคนิค ความหมาย 

W 

- หมายถึง Where to go และ What to learn ผูส้อนตอ้งช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจจุดประสงค ์
   การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจดัการเรียนรู้ คืออะไร คาดหวงัใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู้และมีความเขา้ใจในเร่ืองใดบา้ง ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้อะไรบา้งท่ีจะช่วยให ้
ผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งราบร่ืน 

H 
- หมายถึง Hook และ Hold ผูส้อนจะใชก้ลวธีิอยา่งไร เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
   ใหติ้ดตามบทเรียนหรือร่วมปฏิบติักิจกรรมจนจบส้ินกระบวนการเรียนรู้ของหน่วย  
 นั้นๆ 

E 
- หมายถึง Equip Experience และ Explore ผูส้อนจะใชก้ลวธีิอยา่งไรเพื่อกระตุน้  
 ส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถทาํความ  
 เขา้ใจองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

R 
- หมายถึง Rethink และ Revise ผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดต้รวจสอบ 
   ความรู้ความเขา้ใจ ทบทวนผลการปฏิบติั และตรวจทานช้ินงานของตนเอง  
  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

E 
- หมายถึง Evaluation ผูส้อนช้ีแนะใหผู้เ้รียนประเมินผลและเห็นแนวทางประยกุตใ์ช้ 
  ผลงานของตนเองใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในโอกาสต่อๆ ไป 

T 
- หมายถึง Be Tailored ผูส้อนตอ้งตระหนกัถึงการจดัการเรียนรู้ใหต้อบสนองความ  
  สนใจ ความตอ้งการ และความถนดัของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 

O 
- หมายถึง Organised ผูส้อนตอ้งบริหารจดัการชั้นเรียนอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึน โดยตระหนกัถึงความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน

แต่ละคน 

 เทคนิควธีิการ WHERE TO น้ี ผูส้อนจะเร่ิมดาํเนินการจากขั้นตอนใดก่อนก็ได ้ยดืหยุน่ไดต้าม
สถานการณ์ของบทเรียนและสภาพปัญหาของผูเ้รียน แต่ตอ้งคาํนึงถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกนัทุกคร้ัง จึงจะบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

             ผูส้อนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนนาํไปปฏิบติัตามตาราง ดงัน้ี 
ผงัการประเมิน : เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของกิจกรรม ส่ือและการประเมินผลการเรียนรู้  
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 4.3 ข้อควรค านึงถึงในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 
  1) การกาํหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าท่ีผูเ้รียนจะตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงนั้น
ควรเป็นสาระท่ีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจดัการศึกษาของ 
เขตพื้นท่ี และเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ท่ีระบุไวใ้นธรรมนูญโรงเรียน หรือหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 

2) ควรเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง  (Authentic  
Learning) ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหา เป็น ดว้ย
การลงมือจดัทาํโครงงานตามความถนดัและความสนใจ 

    3)  หลกัฐานแสดงความเขา้ใจอยา่งย ัง่ยนืคงทน ( Enduring Understanding) ของผูเ้รียนตอ้ง 
    มีความตรงประเด็น มีความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่สูง อนัเกิดจากการวดัประเมินผล  
    ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดว้ยวธีิการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน  
    ถูกตอ้งตามหลกัวชิา 
  4) ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควธีิการสอน  
    ท่ีผา่นกระบวนการวจิยัทดลองใชอ้ยา่งไดผ้ลมาแลว้ และเป็นกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการ  
    เรียนรู้ ความสนใจ และความเป็นเลิศของผูเ้รียน  
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิ กจิกรรมการเรียนการสอน ทรัพยากร/ส่ือ จ านวนช่ัวโมง 
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4.4 ตัวอย่างรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

หน่วยการ 

เรียนรู้ที ่
เป้าหมาย 

การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

ทีค่าดหวงั 

แผนการจดัการ 

เรียนรู้ที/่เร่ือง 

วธีิสอน/กระบวนการ 

เรียนรู้ 
จ านวน 

ช่ัวโมง 

 พูด 
เขียน 
เรียน 
ภาษา 

1.  ระดบัของภาษาพดู   
     ภาษาเขียนในการ 

     ส่ือสาร 

2.  ความแตกต่างของ 

     ภาษาพดู  ภาษาเขียน 

     ระดบัต่างๆ 
 

3.  ใชภ้าษาพดู  ภาษา 

      เขียนอยา่งมี 

      วฒันธรรม 
 

4.  จาํแนกชนิดและใช ้

     คาํสรรพนามถูกตอ้ง 

1.  อธิบายลกัษณะ 

     ภาษาพดู  ภาษาเขียน 

     ท่ีใชใ้นการส่ือสาร 

2.  วเิคราะห์ความ 

     แตกต่างของภาษาพดู   
     ภาษาเขียนในระดบั 

     ต่างๆ 

3.  ใชภ้าษาพดู  ภาษา 

     เขียนไดเ้หมาะสมกบั 

     กาลเทศะ  บุคคลและ 

     สถานการณ์ 

4.  จาํแนกชนิดและใชค้าํ 

     สรรพนามชนิดต่างๆ 

    ได ้

 

 

 

 

 

 

1.  ภาษาพดู 
 
 

2.  ภาษาเขียน 
 
 
 

3.  คาํสรรพนาม 

วธีิการสอนแบบเทคนิคคู่คิด
กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 

วธีิการสอนแบบนิรนยั
กระบวนการกลุ่ม 
 
 

วธีิการสอนแบบ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
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ผงัมโนทศัน์     

ช่ือเร่ือง 
 

1 

2 6 

4 

5 3 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที.่..............................................    เร่ือง..................................................................................... 

ช้ัน..............................................      เวลาเรียน...................................................ช่ัวโมง 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
2. ความคิดรวบยอด / ความรู้  เจตคติ  และทกัษะ 

2.1 สาระหลัก : Knowledge (K) ⇒ นักเรียนต้องรู้อะไร 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

2.2 ทกัษะ / กระบวนการ : Process (P)⇒ นักเรียนสามารถปฏิบัติอะไรได้ 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

2.3 คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ : Attitude (A) ⇒ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

3. ความรู้ความเข้าใจคงทน / ความรู้ทีต่ิดตัวคงทน  

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

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

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

4. กรอบการวดัและประเมินผล  

เป้าหมายการเรียนรู้ 
ช้ินงาน / ภาระงาน / 
ร่องรอยหลกัฐาน 

วธีิการวดั เคร่ืองมอื เกณฑ์ 

  
 

- ความรู้ 

- ทกัษะ / กระบวนการ 

- คุณลกัษณะท่ีพึง 

  ประสงค ์

    

      ทกัษะเฉพาะวชิา  
 

    

       ทกัษะร่วมวชิา 
 

    

ความเข้าใจที่คงทน 
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 คณะผูจ้ดัทาํหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ ไดศึ้กษาแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้
แบบยอ้นกลบั ผสมผสานกบัวธีิการจดัทาํแผนการเรียนรู้ท่ี สาํนกังานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กคศ.) กาํหนดไวเ้ดิม เพื่อครูผูส้อนจะไดน้าํไปปรับประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสะดวก ไม่เกิดความสับสน 
โดยจดัทาํรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้   ครอบคลุมมาตรฐานสาระ และตวัช้ีวดัในรายวชิา 
2) ก าหนดความคิดรวบยอด   สาํหรับเป็นกรอบในการจดัการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ เจต

คติ และทกัษะของแต่ละหน่วย 
3) ก าหนดความรู้ความเข้าใจทีค่งทน   เพื่อเป็นเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย  
4) ก าหนดขอบข่ายความรู้และทกัษะทีส่ าคัญ   สาํหรับตรวจสอบพื้นฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
5) ระบุมาตรฐานการจัดการเรียนรู้   เพื่อเป็นทิศทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการวดั

ประเมินผลผูเ้รียน 
6) ระบุทกัษะร่วมวชิาและทกัษะเฉพาะวชิา   เพื่อเป็นแนวทางออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

ส่ือการเรียนรู้ และเคร่ืองมือวดัประเมินผล  
7) ก าหนดร่องรอยหลกัฐานและช้ินงาน   ท่ีใชแ้สดงผลการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย 
8) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมการเรียนรู้    เพื่อเป็นแนวทางนาํไปจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. ขอบข่ายเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ คนไทยใชภ้าษาไทยในการส่ือสารเพื่อความเป็นเอกภาพของ
คนในชาติ สร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ทาํใหส้ามารถประกอบกิจการงาน และ
ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ การคิด สร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีตลอดจนการนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีภาษาไทยยงัเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทางดา้นภาษา ประเพณี วฒันธรรม เป็น
สมบติัอนัลํ้าค่าท่ีคนไทยทุกคนควรเรียนรู้เพื่อใหเ้ขา้ใจและใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง อนุรักษสื์บสานใหค้งอยู่
ต่อไป 
 ภาษาไทยถึงแมจ้ะเป็นภาษาประจาํชาติท่ีคนไทยตอ้งใชก้นัอยูใ่นชีวติประจาํวนั แต่ภาษาไทยเป็น
ทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดความรู้ ความชาํนาญในการใชเ้พื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั ดงันั้นหลกัสูตร
การศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544 จึงไดก้าํหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ภาษาไทยออกเป็น 5 สาระ ดงัน้ี 
 สาระที ่1 : การอ่าน   เพื่อใหใ้ชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิด แกปั้ญหาในการดาํเนิน
ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน ขอบข่ายเน้ือหาวา่ดว้ย การอ่านออกเสียง ประโยค การอ่านบทร้อยแกว้ คาํ
ประพนัธ์ชนิดต่างๆ  การอ่านในใจเพื่อสร้างความเขา้ใจ และการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากส่ิงท่ี
อ่านเพื่อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 สาระที ่2 : การเขียน  เพื่อใหใ้ชก้ระบวนการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขอบข่ายเน้ือหาวา่ดว้ยการเขียน
สะกดตามอกัขรวธีิ การเขียนส่ือสารโดยใชถ้อ้ยคาํ และรูปแบบต่างๆ ของการเขียน 
 สาระที ่3 : การฟัง การดู และการพูด  เพื่อใหส้ามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ และพดู
แสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ พดูแสดงความคิดเห็น     ความรู้สึก    
พดูลาํดบัเร่ืองราวต่างๆอยา่งเป็นเหตุเป็นผล พดูในโอกาสต่างๆอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ทั้งการพดูแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 สาระที ่   4 :     หลกัการใช้ภาษาไทย           เพื่อใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย       
การเปล่ียนแปลงของภาษาและใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ขอบข่ายเน้ือหาวา่ดว้ยธรรมชาติและกฎเกณฑ์
ของภาษาไทย การใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัโอกาส บุคคล การแต่งบทประพนัธ์ต่างๆ อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
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 สาระที ่5 : วรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อเรียนรู้วรรณคดี    และวรรณกรรมท่ีเป็นสมบติัอนัลํ้าค่า
ของชาติ  ขอบข่ายเน้ือหาวา่ดว้ย     การวเิคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาขอ้มูล แนวความคิด   
และความเพลิดเพลิน  คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  เพื่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงและภูมิใจในมรดก
ของชาติและสืบทอดต่อไป 

2.  คุณภาพผู้เรียน 
 ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพผูเ้รียน  ซ่ึงในกลุ่มสาระภาษาไทยไดมี้
การกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนวา่เม่ือผูเ้รียนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้  ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้  
ความสามารถ ดงัน้ี 
 1.  สามารถใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งดี  
 2.  สามารถอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพดู  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 3.  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ  
 4.  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  การแสวงหาความรู้และใชภ้าษาในการพฒันาตนและสร้างสรรค์
งานอาชีพ 
 5.  ตระหนกัในวฒันธรรมการใชภ้าษาและความเป็นไทย  ภูมิใจและช่ืนชมในวรรณคดีและ
วรรณกรรม  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
 6.  สามารถนาํทกัษะทางภาษามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตาม
กาลเทศะและบุคคล 
 7.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  และสร้างความสามคัคีในความเป็นชาติไทย  
 8.  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวสิัยทศัน์  โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลและลึกซ้ึง    
 

3.   การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Backward Design) ซ่ึงหลกัการสาํคญัของการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเนน้ความสาํคญัไปท่ีเป้าหมายการเรียนรู้และการ
บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนด โดยผูเ้รียนตอ้งเกิดความเขา้ใจท่ีติดตวัอยา่งย ัง่ยนื (Enduring 
Understanding) ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการออกแบบตามลาํดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนไปสู่จุดหมายท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 3.1 หน่วยการเรียนรู้ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนสาํคญัของการจดัทาํหลกัสูตรอิงมาตรฐาน ในหน่วย
การเรียนรู้แต่ละหน่วยจะตอ้งนาํหลกัสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ของช่วง
ชั้นและตวัช้ีวดัของแต่ละชั้นปีมาทาํการวเิคราะห์ แลว้จดัทาํเป็นหน่วยการเรียนรู้ 

ในหน่วยการเรียนรู้หน่ึงจะประกอบไปดว้ย 
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1.  เนือ้หาสาระ   วเิคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  จากหลกัสูตรแกนกลาง   
2. รายละเอยีดของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นกลบัตาม

แนว Backward Design  
 ในหน่วยการเรียนรู้มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการพฒันาผูเ้รียน มีการกาํหนดแก่นเร่ือง 
(Theme) หลอมรวมเน้ือหาสาระต่างๆ จดักิจกรรมแบบบูรณาการ กาํหนดงานใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั มีการวดั
และประเมินผลวา่ผูเ้รียนมีความสามารถถึงระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานหรือไม่ โดยมีร่องรอย ช้ินงาน 
การวดัและประเมินผลท่ีชดัเจน 

ครูผูส้อนจะตอ้งนาํเน้ือหาจากหน่วยการเรียนรู้  จาก ส่ือสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน มาจดักิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design การจดักระบวนการเรียน
การสอนจึงจะสมบูรณ์ 
 3.2 การวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลการเรียนและพฒันาการของผูเ้รียน ในกลุ่มสาระภาษาไทย  เพื่อให้
สอดคลอ้งตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ท่ีกาํหนดใหมี้การวดัผลตามสภาพจริง 
 การวดัผลและการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นภาษา เป็นงานท่ียาก ซ่ึงตอ้งการความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริงเก่ียวกบัการทาํงานของภาษาและการพฒันาทางภาษา ดงันั้น ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีวดัผลการเรียนรู้ดา้น
ภาษา จาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการของการเรียนรู้ภาษา เพื่อเป็นพื้นฐานการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1) ทกัษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู  มีความสาํคญัเท่าๆ กนั และทกัษะเหล่าน้ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกนั และความกา้วหนา้ของทกัษะหน่ึง จะมีผลต่อพฒันาการทกัษะอ่ืนๆ 

2) ผู้เรียนต้องได้รับการพฒันาความสามารถทางภาษา  เช่นเดียวกบัทกัษะการคิด ทกัษะทาง
สังคม เม่ือผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง และในสภาพการณ์จริงทั้งใน
บริบททางวชิาการในหอ้งเรียน และชุมชนท่ีกวา้งออกไป 

3) ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนอย่างถูกต้อง  ดว้ยการฝึกฝน มิใช่การเรียนรู้
กฎเกณฑท์างภาษาแต่อยา่งเดียว การเรียนการใชภ้าษาท่ีประกอบดว้ยไวยากรณ์ การสะกดคาํ และ
เคร่ืองหมายต่างๆ จะค่อยๆ เพิ่มข้ึน เม่ือผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะภาษาของตน 

4) ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านข้ันตอนการพฒันาทางภาษาเช่นเดียวกนั แต่จะต่างกนัในจงัหวะกา้ว 
และวธีิการเรียนรู้ 

5) ภาษา และวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด หลกัสูตรท่ีใหค้วามสาํคญั ใหค้วาม
เคารพ และเห็นคุณค่าของเช้ือชาติ วฒันธรรม ภูมิหลงัทางภาษา และความหลากหลายของภาษาจะช่วยให้
ผูเ้รียนพฒันาความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเองและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้  
 

หลกัการของการประเมินผลในช้ันเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 
ประการแรก : การประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
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ประการท่ีสอง : การประเมินผลจะตอ้งใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
ประการท่ีสาม  : การประเมินผลจะตอ้งมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้และยติุธรรม 

 วธีิท่ีใชใ้นการประเมินตามสภาพจริงท่ีเหมาะกบักลุ่มสาระ เช่น การอภิปราย การทาํโครงงาน 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การนาํเสนอผลงาน แบบสัมภาษณ์ แบบฝึกทกัษะทางภาษา การสังเกต ฯลฯ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑก์ารประเมินท่ีนิยมใชมี้ 2 วธีิ ไดแ้ก่  

1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริกส์ (Rubrics scoring) เป็นเกณฑก์าํหนดรายละเอียดให้
คะแนนอยา่งชดัเจนทุกตวับ่งช้ี ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะมีความเป็นปรนยัสูง และมีความตรงสูง 

2. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบมาตรประมาณค่า ( Rating scale) เป็นเกณฑท่ี์กาํหนดเป็นกลาง ไม่
มีรายละเอียดการใหค้ะแนนอยา่งชดัเจนในแต่ละขอ้มูล สะดวกต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดมี้
ความเป็นปรนยันอ้ยกวา่วธีิใหค้ะแนนแบบรูบริกส์ เช่น กาํหนดเกณฑเ์ป็น 4 ระดบั คือ 4-3-2-1 

   4 หมายถึง  ดีมาก  
   3 หมายถึง  ดี  
   2  หมายถึง  พอใช้  
   1 หมายถึง  ผา่น  

 ในการประเมินผูเ้รียน ครูจะตอ้งมีการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทาํงาน แลว้นาํขอ้มูลสู่การตีค่าเพื่อคน้หา
ผลผลิตใหม่หรือองคค์วามรู้ใหม่ท่ีคงทนติดตวัผูเ้รียน 
 3.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้นบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ ( Learning Process) 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ สร้างความเขา้ใจ รวมไปถึงสามารถสร้างองคค์วามรู้และ
พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถตามท่ีมุ่งหวงัในหลกัสูตร 
 ครูผูส้อนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีจะทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ดงันั้น ครูผูส้อนควรใชว้ธีิการ
สอนหรือเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆ วธีิ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย จิตพิสัย โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ( Child-centered) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีส่วน
ร่วมและมีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้ บทบาทของครูจะเปล่ียนแปลงจากผูช้ี้นาํหรือผูถ่้ายทอด
ความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ อาํนวยความสะดวก ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้และลงมือ
ปฏิบติั และสร้างสรรคค์วามรู้โดยใชว้ธีิต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงความถนดั ความสนใจ 
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการสร้างสรรคค์วามรู้และนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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 เทคนิคการสอนท่ีมีความเหมาะสม สามารถนาํมาจดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อ
พฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง ฟัง พดู อ่าน เขียน มีมากมายหลายวธีิ แต่ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่ง 5 เทคนิคการสอน 
ไดแ้ก่ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning) เป็นการสอนท่ีฝึกใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้วธีิการทาํงานร่วมกนัในกลุ่มท่ีสมาชิกมีความสามารถแตกต่างกนั โดยจะตอ้งร่วมมือ ช่วยเหลือ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีความรับผดิชอบร่วมกนั 

2. วธีิสอนแบบสตอรีไลน์ ( Storyline) กาํหนดเส้นทางเดินเร่ืองโดยใชว้ธีิการผกูเร่ืองในแต่ละ
ตอนใหเ้ช่ือมโยงกนัอยา่งต่อเน่ืองตามลาํดบัเหตุการณ์และมีการใชค้าํถามเป็นตวันาํเขา้สู่การทาํกิจกรรม 

3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคิด  มีวธีิการหลากหลาย เช่น การตั้งคาํถามโดยใช้
เทคนิคหมวก 6 ใบ การใชค้าํถามอยา่งสร้างสรรค ์

4. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร  โดย ครู ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร 
ชุมชน จดักิจกรรมร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถภาพในการใชภ้าษาทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน เช่น การจดั
โตว้าที การคดัลายมือ เขียนเรียงความ ทาํโครงงาน ประกวดการอ่าน เป็นตน้ 

5. วธีิสอนแบบบูรณาการ ( Integration Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะในกลุ่มสาระหรือขา้มกลุ่มสาระเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการแสวงหาความรู้  ทาํใหไ้ดใ้ช้
ความคิด ประสบการณ์ และทกัษะต่างๆ ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึน 
 ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งวธีิการสอน ครูผูส้อนอาจใชว้ธีิการสอนอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ท่ียกตวัอยา่ง แต่ทั้งน้ีส่ิงสาํคญัครูผูส้อนจะตอ้งทาํความเขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละวธีิ
สอนใหลึ้กซ้ึง ก็สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 3.4 ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือเป็นตวัช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้และเร็วข้ึน ส่ือจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของแผนการจดัการ
เรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งวางแผนวา่จะใชส่ื้อใดประกอบการจดักิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน ส่ือบาง
ประเภทผูส้อนสามารถผลิตเองได ้แต่ส่ือบางประเภทตอ้งไปจดัซ้ือจดัหามาใชป้ระกอบการสอน ส่ือการ
เรียนรู้จึงอาจจะมีทั้งส่ือวสัดุ ส่ือเอกสาร และส่ือบุคคล ผูส้อนจะเขียนช่ือประเภทของส่ือทุกชนิดท่ีใชใ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ไวใ้นหวัขอ้น้ี ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป  เช่น  วดิีทศัน์   CAI  หุ่นจาํลอง  รูปภาพ  
เอกสารประกอบการสอน  เอกสารประกอบการเรียน  บทเรียนสาํเร็จรูป  ชุดการสอน  ใบความรู้  ใบงาน  
ข่าว  หนงัสือสาํหรับคน้ควา้  ฯลฯ  ถา้เป็นส่ือบุคคลก็มกัจะเป็นผูท่ี้เชิญมาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้เฉพาะ
เร่ือง    บุคคลท่ีผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนไปสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์  เป็นตน้  
 สาํหรับแหล่งการเรียนรู้นั้นมีความสาํคญัต่อผูเ้รียนมาก ซ่ึงผูส้อนควรจดัแหล่งการเรียนรู้ใหม้าก
พอและนาํผูเ้รียนไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ตรง  ในปัจจุบนัแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญันอกเหนือจาก
หอ้งสมุด ทอ้งถ่ินหรือชุมชน      ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ แลว้ ยงัมีแหล่งขอ้มูลท่ีใหญ่
ท่ีสุด     คือ  การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลทัว่โลก  แต่ขอ้มูลทาง
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อินเทอร์เน็ตมีทั้งเช่ือถือไดแ้ละขอ้มูลท่ีตอ้งนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง  ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งเป็นผูท่ี้
ใหค้าํแนะนาํกบัผูเ้รียน  และแนะนาํเวบ็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือไดใ้หก้บันกัเรียน 
 
 
 3.5  บันทกึหลงัการสอน 
 หลงัจากท่ีครูผูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แลว้  ครูผูส้อนจะตอ้งมี
การบนัทึกหลงัจากการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้นั้น  เพื่อมาสรุปผลจากการใชแ้ผน  โดยการบนัทึกผลจาก
การใช ้ ปัญหา  อุปสรรค  แนวทางการแกไ้ข  เพื่อประเมินการใชแ้ผนวา่แผนท่ีใชป้ระสบผลสาํเร็จ  
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ หรือแผนท่ีใชย้งัมีปัญหาอุปสรรคท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ข  จะไดห้าแนวทางการปรับปรุงและนาํไปสู่การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
ผูเ้รียนต่อไป 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.3 

เร่ือง “ตัวอย่างการสร้างหน่วยการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 

สาระที ่๒  การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 

 มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความและเขียนเร่ืองราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้สารสนเทศ และรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวดั  
 ๑.  คดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั  
 ๔.  การเขียนเรียงความ   
 ๙.  มีมารยาทในการเขียน  
สาระส าคัญ 

 เขียนเรียงความดว้ยลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบการเขียนตวัอกัษรไทย  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้  

๑. องคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ 
๒. สาระท่ีนาํเสนอในแต่ละองคป์ระกอบ 
ทกัษะ/กระบวนการ 
๑. เขียนเรียงความไดค้รบตามองคป์ระกอบ 
๒. คดัลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัฯ 
คุณลกัษณะ   

มารยาทในการเขียน  ความรับผดิชอบ 
กจิกรรมการเรียนรู้  

กจิกรรมน าสู่บทเรียน  
ใชก้ารถาม-ตอบ เพื่อช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการเตรียม

ขอ้มูลเพื่อการเขียนเรียงความ ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานของเร่ืองท่ีจะเขียน วงคาํศพัทเ์ฉพาะเร่ืองนั้นๆและ



 

48 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้ประถมศกึษา 

หลกัสาํคญั คือ การศึกษาขอ้มูลดา้น การอ่าน การฟัง และศึกษาความรู้รอบตวั รวมทั้งคาํสาํคญัท่ีนกัเรียน
ควรรู้ในการเขียนเรียงความ ไดแ้ก่ 
คาํวา่เอกภาพ สัมพนัธภาพ สารัตถภาพ จากนั้นจึงเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
๑) บรรยายเก่ียวกบัหลกัและขั้นตอนในการเขียนเรียงความโดยใชแ้ผนภาพ โครงเร่ืองของการ

เขียน  
 เรียงความ 

๒) นกัเรียนช่วยกนัเขียนแผนภูมิโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความใหค้รบองคป์ระกอบของการ
เรียงความ 

๓) นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ ๕-๗ คน เพื่อช่วยกนักาํหนดหวัขอ้หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ
ในการเขียนเรียงความ จากนั้น เม่ือกาํหนดหวัขอ้เร่ืองหรือประเด็นการเขียนเรียงความเรียบร้อยแลว้ เร่ิม
ฝึกเขียนเป็นรายบุคคล จากความรู้และประสบการณ์ (เลือกเร่ืองท่ีจะเขียนเรียงความทีละส่วน โดยเร่ิมจาก
ส่วนนาํ ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุป) จากประสบการณ์การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ความรู้จากการศึกษามา
ล่วงหนา้ 

๔) จดักิจกรรมการฝึกเขียนเรียงความโดยฝึกคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดัจาก
เร่ืองท่ีครูหรือนกัเรียนกาํหนดร่วมกนั โดยจดักิจกรรมฝึกตามขั้นตอนไปพร้อมๆ กนัทั้งชั้นเรียน โดยใชผ้งั
ความคิด (Mind Map) ครูอาจตรวจสอบความเขา้ใจ ของนกัเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมการตอบคาํถาม 
รวมทั้งการตรวจผลงานเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 

๕)ครูเช่ือมโยงใหน้กัเรียนสังเกตงานเขียนเรียงความของตนเองไปทีละส่วน ไดแ้ก่ส่วนนาํ ส่วน
เน้ือเร่ือง และส่วนสรุปจากผงัความคิด 

กจิกรรมรวบยอด 
๑) จบัคู่ฝึกวจิารณ์ การเขียนเรียงความใหเ้พื่อนช่วยช้ีแนะขอ้ดี ขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขในการ
เขียน 
๒) สรุปหลกัเกณฑก์ารเขียนเรียงความ ไดแ้ก่การเขียนเรียงความไดต้รงตามองคป์ระกอบของเรียงความ
และ 
     เรียงความท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบดว้ย เอกภาพ สัมพนัธภาพและสารัตถภาพ 
๓) นกัเรียนเขียนเรียงความเป็นรายบุคคล                                 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

เรียงความท่ีมีคุณภาพตามหลกัการเขียนเรียงความดว้ยลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดัตามรูปแบบ
อกัษรไทย 
การประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรม     ๒. ตรวจผลงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็นการประเมิน 
๑. ความครบถว้นตามองคป์ระกอบของการเขียนเรียงความ 
๒. คุณภาพของสาระในงานเขียน  

๒.๑ บทนาํ 
๒.๒ เน้ือหา 
๒.๓ สรุป 

 ๓. การใชภ้าษา 
๓. มารยาทในการเขียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ประเด็น  การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความครบถ้วนตาม
องค์ประกอบการเขียน
เรียงความ 
๑) คาํนาํ 
๒) เน้ือเร่ือง 
๓) สรุป 

การนาํเสนอ
เน้ือหาการ
เขียนเรียงความ
ครบทุก
องคป์ระกอบ 

การนาํเสนอเน้ือหา
การเขียนเรียงความ 
ขาดความสมบูรณ์
องคป์ระกอบใด
องคป์ระกอบหน่ึง 

การนาํเสนอ
เน้ือหาการเขียน
เรียงความมีเพียง
สององคป์ระกอบ 

การนาํเสนอ
เน้ือหาการ
เขียนเรียงความ
มีหน่ึง
องคป์ระกอบ 

๒. คุณภาพของเนือ้หา/สาระในแต่ละองค์ประกอบ 
๒.๑  คาํนาํ การเปิดเร่ือง

อธิบาย
ความหมายของ
ช่ือเร่ือง 
กล่าวถึง
ความสาํคญั 
ขอบเขตของ
เร่ืองท่ีจะเขียน 
น่าสนใจ จูงใจ
ใหผู้อ่้านอ่าน
เน้ือเร่ือง 

การเปิดเร่ืองอธิบาย
ความหมายของช่ือ
เร่ือง กล่าวถึง
ความสาํคญั ขอบเขต
ของเร่ืองท่ีจะเขียน ไม่
น่าสนใจ ไม่จูงใจให้
ผูอ่้านอ่านเน้ือเร่ือง 

การเปิดเร่ือง
อธิบายความหมาย
ของช่ือเร่ือง แต่ไม่
กล่าวถึง
ความสาํคญั 
ขอบเขตของเร่ือง
ท่ีจะเขียน ไม่
น่าสนใจ ไม่จูงใจ
ใหผู้อ่้านอ่านเน้ือ
เร่ือง 

การเปิดเร่ืองมี
การอธิบาย
ความหมายของ
ช่ือเร่ืองแต่ ไม่
กล่าวถึง
ความสาํคญั
ขอบเขตของ
เร่ืองเน้ือหาไม่
น่าสนใจ 
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ประเด็น  การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๒ เน้ือหา เน้ือหาให้

ความรู้/แสดง
ความคิดเห็น/
ความรู้สึก 
พร้อมมีตวัอยา่ง
ประกอบท่ี
สอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

เน้ือหาใหค้วามรู้/
แสดงความคิดเห็น/
ความรู้สึก มีตวัอยา่ง
ประกอบแต่ไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

เน้ือหาใหค้วามรู้/
แสดงความ
คิดเห็น/ความรู้สึก 
แต่ไม่มีตวัอยา่ง
ประกอบ 

เน้ือหาให้
ความรู้/แสดง
ความคิดเห็น/
ความรู้สึก ไม่
ตรงกบัเร่ืองท่ี
กาํหนดและไม่
มีตวัอยา่ง
ประกอบ 

๒.๓ สรุป ส่วนสรุปมีการ   
ย ํ้าถึงประเด็น
สาํคญัหรือ
ความคิดหลกั
ของเร่ือง มี
ขอ้คิด หรือคติ
สอนใจใหแ้ก่
ผูอ่้าน 

ส่วนสรุปกล่าว  ย ํ้าถึง
ประเด็นสาํคญัหรือ
ความคิดหลกัของเร่ือง 
แต่ไม่มีขอ้คิด หรือคติ
สอนใจใหแ้ก่ผูอ่้าน 

ส่วนสรุปไม่ได้
กล่าวย ํ้าถึง
ประเด็นสาํคญั
หรือความคิดหลกั
ของเร่ือง   แต่มี
ขอ้คิด หรือคติ
สอนใจใหแ้ก่
ผูอ่้าน 

ส่วนสรุปไม่ได้
กล่าวย ํ้าถึง
ประเด็นสาํคญั
หรือความคิด
หลกัของเร่ือง   
แต่ไม่มีขอ้คิด 
หรือคติสอนใจ
ให ้แก่ผูอ่้าน 

๓. การใชภ้าษา ใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนท่ี
เหมาะสม
ถูกตอ้งตาม
หลกัภาษาไทย 
ส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจนมีการ
ใชเ้หตุผล
อา้งอิงขอ้ความ 
กลมกลืน 
ไม่มีคาํท่ีเขียน
ผดิ 

ใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ี
เหมาะสม 
ส่ือความหมายได้
ชดัเจน แต่มีการใช้
ภาษาพดูในภาษาเขียน
และมีคาํท่ีเขียนผดิ 

ใชถ้อ้ยคาํสาํนวน
ท่ีเหมาะสม 
แต่ส่ือความหมาย
ได ้ ไม่ชดัเจนการ
นาํเร่ืองเล่ามา
ประกอบยงัไม่
กลมกลืน
เท่าท่ีควร  

ใชถ้อ้ยคาํ
สาํนวนไม่
เหมาะสม 
กบัเน้ือเร่ืองการ
ส่ือความหมาย
ยงัไม่ชดัเจน
เน้ือหาแต่ละ
ตอนยงัเขียนวก
ไปวนมา 
 
 

๔. การคดัลายมือตวั
บรรจงคร่ึงบรรทดั 

คาํท่ีเขียน
ทั้งหมดอยูบ่น

คาํท่ีเขียนทั้งหมดอยู่
บนแนวเส้นบรรทดั 

คาํท่ีเขียนส่วน
ใหญ่อยูบ่นแนว

คาํท่ีเขียนส่วน
ใหญ่ไม่อยูบ่น
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ประเด็น  การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
แนวเส้น
บรรทดั  และมี
ระยะห่าง
ระหวา่งคาํและ
ความสูงของ
ตวัอกัษร 
สมํ่าเสมออยู ่
ในแนวเดียวกนั 

แต่ระยะห่างระหวา่ง
คาํและความสูงของ
ตวัอกัษร  ไม่อยูใ่น
แนวเดียวกนั 

เส้นบรรทดั แต่
ระยะห่างระหวา่ง
คาํและความสูง
ของตวัอกัษร ไม่
อยูใ่นแนวเดียวกนั 

แนวบรรทดั 
เดียวกนัไม่มี
ระยะห่าง
ระหวา่งคาํ 

๕. ความรับผดิชอบ งานเสร็จตาม
เวลาท่ีกาํหนด
และงานมี
คุณภาพดี 

งานเสร็จตามเวลาท่ี
กาํหนดและงานมี
คุณภาพดีพอใช ้

งานเสร็จไม่ทนั
ตามเวลาท่ีกาํหนด   
แต่งานมีคุณภาพ
พอใช ้

งานเสร็จไม่ทนั
ตามเวลาท่ี
กาํหนด และ
งานไม่มี 
คุณภาพ
เพียงพอ 

 
การประเมินผลรวมมีผลระดบัคุณภาพดงัน้ี 
 คะแนน  ๒๓-๒๘ คะแนน  หมายถึง ดีมาก  
 คะแนน  ๑๙-๒๒  คะแนน  หมายถึง ดี  
 คะแนน  ๑๓-๑๘  คะแนน  หมายถึง พอใช้  
 คะแนน  ๗-๑๒  คะแนน  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง  
 

 
                ************************************************ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง นวตักรรมการงานวจัิย 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 
การเขียนตามแบบภูมิปัญญาไทย 4 แบบ 
 

การวเิคราะห์งานวจัิย 
1. ช่ือเร่ือง  

การพฒันารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพือ่ส่งเสริมทกัษะการเขียนตาม       
ภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
 

2. ช่ือผู้วจัิย 
เพญ็จันทร์  เลขะพฒันพล . 2551 . การพฒันารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เพือ่ส่งเสริมทกัษะการเขียน  ตามภูมิปัญญาไทย  4 รูปแบบ  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6  
โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม  อ าเภอกระนวน  จังหวดัขอนแก่น . รายงานการศึกษาอสิระปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

3. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทกัษะการเขียนตาม  

รูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  คือ  เพลง  กลอนลาํ  สรภญัญะ  และบทละคร  สาํหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  5   

2. เพื่อศึกษาผลการเขียนตามรูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ 
 

    4.  รูปแบบการวจัิย 
 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบติัการ  4  ขั้นตอน  ประกอบดว้ย  การวางแผน  การปฏิบติั  การสังเกต  
และการสะทอ้นผลปฏิบติั 
 

หน่วยการเรียนรู้ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกณัฑม์ทัรี 



 

53 

 

 รหัส UTQ-201 สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้ประถมศกึษา 

แผนการเรียนรู้ จาํนวน  9  แผน  เวลา  12  ชัว่โมง แบ่งขั้นการสอนเป็น 3  ขั้น คือ 
   ขั้นท่ี  1  การอ่านและสรุปใจความสาํคญั  เป็นการอ่านและสรุปใจความ 

สาํคญัของเร่ือง 
   ขั้นท่ี  2  การวเิคราะห์เร่ืองราว  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถประเมินคุณค่า  

จาํแนกขอ้ดี  ขอ้เสีย  ปัญหาอุปสรรค  และการแสดงความคิดเห็น  
   ขั้นท่ี  3  การเขียนโดยใชภู้มิปัญญา  4  รูปแบบ  คือ  เพลง  กลอนลาํ   

สรภญัญะและบทละคร 
 พฒันาทกัษะการเขียนตามภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนตามกระบวนการ
เรียนรู้ขั้น  1  และ ขั้นท่ี 2  แลว้  ในขั้นท่ี  3  ทาํใหน้กัเรียนมีกระบวนการคิด วเิคราะห์  สามารถออกแบบ
และวางแผนการทาํงานได ้ ทาํใหเ้ขียนเสนอแนวคิดตามรูปแบบภูมิปัญญาไทย  4  รูปแบบ  และสามารถ
นาํเสนอผลงานต่อหนา้ 
การอ่านกบัทกัษะชีวติ 

 
1.  ช่ือเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการระหวา่งการอ่านเพื่อ  

ความเขา้ใจกบัทกัษะชีวติ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.  ผู้วจัิย  นายศิริโรจน์  พุม่พบั  
3.  นวตักรรม กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการระหวา่งการอ่านเพื่อความเขา้ใจกบัทกัษะชีวติ   
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการระหวา่งการอ่านเพื่อความเขา้ใจกบัทกัษะชีวติ  หมายถึง  
การใชบ้ทเรียนท่ีนาํสาระการเรียนรู้ประเภทวรรณกรรมนิทานและเร่ืองสั้นท่ีส่งเสริมการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ  และสถานการณ์เขียนวเิคราะห์พฤติกรรมในการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมเทียบกบัทฤษฎีของโคล
เบอร์ก  กบัสถานการณ์แนวคิดการวางแผนชีวติ  มีลาํดบัขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้  คือ  
  1)    การอ่านเพื่อความเขา้ใจกรณีศึกษา 
  2)    การเขียนวเิคราะห์พฤติกรรมจากสถานการณ์ท่ีอ่านเทียบกบัทฤษฎี 
  3)    การเขียนแนวคิดการวางแผนชีวติ 
  4)    การนาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน 
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  ขั้นที ่1 การอ่านเพื่อความเขา้ใจ   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
  กรณีศึกษา    กจิกรรมที ่1  การอ่านสรุปใจความสาํคญั 
       กรณีศึกษา  
        วง       กจิกรรมที ่2  เขียนแผนภาพความคิดสรุป
รอง      
        จร       ท่ีอ่าน  
        ต่อ       กจิกรรมที ่3  อภิปรายทาํความเขา้ใจ
กรณีศึกษา 
        ไป       เช่ือมโยงพฤติกรรมจากเร่ืองท่ีอ่าน  
 
   ขั้นที ่2  การเขียนวเิคราะห์   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
   พฤติกรรมจากสถานการณ์  กจิกรรมที ่1 เขียนวเิคราะห์พฤติกรรมจาก 
   ท่ีอ่านเทียบกบัทฤษฎี               สถานการณ์ท่ีอ่าน 
 
  ขั้นที ่3  การเขียนแนวคิด    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
  การวางแผน    กจิกรรมที ่1  เขียนแนวคิดการวางแผนชีวติ 
 
  ขั้นที ่4  การนาํเสนอแลกเปล่ียน   แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
  เรียนรู้ผลงาน    กจิกรรมที ่1  แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน 
 
        ทดสอบทา้ยวงจรท่ี 2 
 
  วงจรที ่3           สะทอ้นผลการปฏิบติัการสอน 
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การอ่านอย่างมีวจิารณาญาณ 
 

วเิคราะห์งานวทิยานิพนธ์   
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย ด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที ่4.  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิต
วทิยาลยัขอนแก่น. 
3. วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยดว้ยกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ของ  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โดยกาํหนดเกณฑ ์ 70/70   

2. เพื่อศึกษาสภาพความสามารถ ดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเรียน
ดว้ย 

กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
กลุ่มเป้าหมาย คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 /3 โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน 2  ( สมาน  สุเมโธ)   
4. นวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
  
5.  สรุป 
 นวตักรรมท่ีใชใ้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย ดว้ยกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ใชรู้ปแบบ
การวจิยัแบบปฏิบติัการ โดยกาํหนดวงจรเป็น  3  วงจร จาํนวน 12 แผน คือ วงจรท่ี 1  ใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1–4  ใชบ้ทเรียนเร่ือง ทุ่งรวงทอง  วงจรท่ี 2  ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5- 8 ใชบ้ทเรียนเร่ือง ปลา
ร้าพนัปี  และวงจรท่ี 3  ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9-12 ใชบ้ทเรียนเร่ือง ยาวเิศษ  ในการจดักิจกรรมแต่ละ

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  4 ขั้น 

 ขั้นท่ี 1  การจบัใจความสาํคญั 

ขั้นท่ี 2   การตีความ 

ขั้นท่ี 3   การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ขั้นท่ี 4  แลกเปล่ียนและประเมินผลงาน 

 

ใชค้าํถามหมวก 6  สีตามขั้นดงัน้ี 

1. หมวกสีขาว 
2. หมวกสีแดง 
3. หมวกสีเหลืองและดาํ 
4. หมวกสีฟ้าและเขียว 

ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเพ่ือพฒันาการอ่านภาษาไทยดว้ยกระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

บทเรียน เป็นสาระเก่ียวกบัส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในทอ้งถ่ิน  3  บทเรียนคือ  ทุ่งรวงทอง, ปลาร้าพนั
ปี, และยาวิเศษ 
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ขั้นตอนจะใชเ้ทคนิคคาํถามแบบหมวก 6  สี เป็นตวักระตุน้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ มีการดาํเนินการ
อยา่งเป็นระบบ เป็นขั้นตอนกิจกรรมมีความเหมาะสมกบันกัเรียน และมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  
บทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 
ช่ืองานวจัิย :  การศึกษาผลการเรียนรู้ทีพ่ฒันาทกัษะการอ่านตีความและการเขียนสรุปความ  
            ด้วยบทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
            ปีที ่3 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย :  1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการอ่านตีความ และการเขียน 
                          สรุปความดว้ยบทเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   สาํหรับนกัเรียนชั้น  
                          มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยกาํหนดเกณฑเ์ฉล่ีย  ร้อยละ  80/80        
      2) เพื่อศึกษาสภาพความสามารถของนกัเรียนทั้งดา้นทกัษะการอ่าน  
                          ตีความและการเขียนสรุปความ             
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย :  ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ยวงจรปฏิบติัการ 3 วงจร 

1) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ไดแ้ก่  
- บทเรียน  บทอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 15 แผน 

2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 
- แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
- แบบสอบถามทา้ยวงจร 
- แบบสังเกตการณ์สอนของครู 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 
- แบบวเิคราะห์ผลงานนกัเรียน  

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย : - ค่าเฉล่ีย 
   - ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
   - ค่าร้อยละ 
ผลการวจัิย :  พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการอ่านตีความละการเขียนสรุปความร้อยละ85.05 
และมีจาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 90.27 โดยมีความสามารถดา้นทกัษะการอ่านตีความและการ
เขียนสรุปความท่ีพฒันาข้ึนในแต่ละวงจรตามลาํดบั   
   บทเรียนรวมช้ัน 
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วเิคราะห์งานวจัิย 
 

ช่ืองานวจัิย   การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 1  
ท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียนสาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  
 
ผู้วจัิย   นางสาวขวญัมนสั    ปุยะบาล.2552. การศึกษาผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของ
นักเรียนช่วงช้ันที ่1 ทีเ่รียนด้วยหน่วยการเรียนส าหรับนักเรียนในช้ันเรียนรวมช้ัน .วทิยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น.  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ย
หน่วยการเรียนสาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น 

2. เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียนสาํหรับนกัเรียน
ในชั้นเรียนแบบรวมชั้น 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยคือ 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ไดแ้ก่ 
1.1  หน่วยการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  มีการบูรณา

การภายในกลุ่มสาระและบูรณาการขา้มกลุ่มสาระ ประกอบดว้ย 
         1) นิทานท่ีมีแก่นของเร่ืองชนิดเดียวกนัทั้ง  3  ระดบัชั้น  จาํนวน  3  เร่ือง คือ  

ของขวญัวนัปีใหม,่ สัญญาป่าใหญ่,  หมู่บา้นเห็ดหอม 
 2)  แผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้น  จาํนวน 24  

แผน  แบ่งเป็น  3  วงจร  วงจรละ  8  แผน 
 3)  กจิกรรมการเรียนรู้  3  ขั้นตอน  คือ  
 ขั้นที ่1  ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อทั้งช้ัน  

ขั้นนาํ  เป็นการแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อ
ทบทวนความรู้เดิมและเร้าความสนใจของนกัเรียน  

ขั้นนาํเสนอบทเรียน  เป็นการนาํเสนอบทเรียนต่อนกัเรียนทั้ง  3 ชั้น ดว้ยการให้
อ่านนิทาน / บทเรียน ท่ีใชบ้ทอ่านสาํหรับผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้นเรียน   เร่ืองท่ีอ่านเป็นเร่ือง
เดียวกนั   แต่มีระดบัความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัชั้นเรียน (ป.1-3) ใชค้าํถามกระตุน้ใหคิ้ดหา
คาํตอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ เนน้การเรียนรู้ร่วมกนั 
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ขั้นที ่2 ข้ันกลุ่มย่อย    
 ใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มยอ่ยท่ีจดักลุ่มผูเ้รียนคละชั้น (ป1-3)  เพื่อพฒันา

ทกัษะดา้นการอ่าน การฟัง  การพดู  และการเขียน  นาํความรู้ท่ีไดใ้นขั้นท่ี 1 มาใช ้
ขั้นที ่3  ข้ันฝึกทกัษะรายบุคคล 
 นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัรายบุคคล  ตามระดบัสามารถโดยใช ้แบบฝึกหดั  ท่ีมี

ระดบัความยากง่าย  แตกต่างกนัตามระดบัชั้น 
 
2.   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาผลการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนกัเรียนช่วงชั้น

ท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียนสาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้นไดแ้ก่  
  2.1   แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
  2.2   แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
  2.3   แบบทดสอบทา้ยวงจร 
  2.4   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน   ช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียน
สาํหรับนกัเรียนในชั้นเรียนแบบรวมชั้นไดแ้ก่   การวเิคราะห์ช้ินงานนกัเรียน 
 

4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสะท้อนผลการวจัิย  ไดแ้ก่ 
  4.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
  4.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
  4.3  แบบประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
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บูรณาการ 5 กลุ่มป.3 

1.  ช่ืองานวจัิยทีศึ่กษา        :  การพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่ง 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                              ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
     ผูท้าํการศึกษา :  นางอมรรัตน์   วะสมบติั     
                             ปีท่ีศึกษา :  พ.ศ. 2551 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
         2.1. เพื่อศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่ง 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นหนองโก 
        2.2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่ง 5 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ตาม เกณฑ ์80/80 
 

3.นวตักรรมทีใ่ช้ในงานวจัิย 
        3.1 หน่วยการเรียนรู้  1  หน่วย    ช่ือ   ของดีในตาํบล 
        3.2 แผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบบูรณาการระหวา่ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้   จาํนวน  12  แผน   
  3.2.1 ลาํดบัขั้นตอนการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้   12   คร้ัง  12 ชัว่โมง 
 

1. อ่านในใจ เพื่อ
ความเขา้ใจ 

7.เรียบเรียงประโยค 

2.อ่านเพื่อวเิคราะห์เร่ือง 8.การฟังและการพดู 
3.เขียนเร่ืองใหม่ 9. ดูภาพเล่าเร่ือง     
4.จดหมายถึงเพื่อน 10.พดูโฆษณาสินคา้ 
5.แต่งประโยคจากคาํวเิศษณ์ 11.อ่านบทร้อยกรอง   

6.การใชพ้จนานุกรม 12.อ่านบทเรียนเสริม 
 

4.   สรุปความรู้ได้จากการศึกษา  
          4.1  มีแนวทางในการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 5  กลุ่มวชิา ตามรูปแบบทกัษะสัมพนัธ์ 
และการบูรณาการเน้ือหาวชิา ท่ีใชภ้าษาไทยเป็นแกนกลาง   บูรณาการกบัวชิา  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และสุขศึกษาและพลศึกษา   มีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีครูสอน
หลายวชิา   

4.2 มีความเขา้ใจในกระบวนการดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพิ่มข้ึนและไดรั้บจากอาจารยอ์ธิบาย
เพิ่มเติมใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  คือ ( P  A   O  R ) 
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  1)  การวางแผน(Planning)  ( การสร้างเคร่ืองมือ) 
  2)  การปฏิบติั(Acting)         (การดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 12 แผน) 
  3)  การสังเกต(Observating) ( การสังเกตกระบวนการปฏิบติัและผลการปฏิบติั) 

                           4)  การสะทอ้นผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง(Reflecting) ( อภิปราย สรุปเพื่อนาํไป
ปรับแผนการเรียนรู้และขั้นตอนแต่ละกิจกรรมในแต่ละแผน) 
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บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระป.1 
 

วเิคราะห์งานวจัิย 
1. ช่ืองานวจัิย     

การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํหรับ
นกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. ช่ือผู้ท างานวจัิย นางสาวสิรภทัร   มิกราช   วทิยานิพนธ์ปี 2551 
3.วตัถุประสงค์     

1.  เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
                           2.   เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้จาการใชห้น่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนกาํหนดผา่นเกณฑ ์80/80 
4.นวตักรรม 

 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1และ 

บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  สาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยแีละสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4.1  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งสาระการเรียนรู้ ท่ีผูว้จิยัสร้าง ข้ึนประกอบดว้ย  
                                      วงจรท่ี  1    หน่วยวนัปีใหม่  จาํนวน  8 แผน  
                                      วงจรท่ี  2  หน่วยงานวนัเกษตร  จาํนวน  8 แผน  
                                    วงจรท่ี  3  หน่วยเจา้ทุย   จาํนวน  8 แผน 
 
 4.2  แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน   

1)เรียนรู้ความหมายคาํ   
2)ขั้นการสอนอ่าน   
3)การอ่านสะกดคาํ   
4)ขั้นขยายประสบการณ์ 

 1.สร้างคาํใหม่  

 2.แต่งประโยค  

 3.ทกัษะการฟัง การดู การพดู  

    4.การเขียนเร่ือง 
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5.ผลวจัิย พบวา่ 
1.  เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ไดห้น่วยการเรียนท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพไดค้่า IOCเท่ากบั 0.95 
                           2.   ผลการศึกษาการจดักระบวนเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ วงจรท่ี1-3 พบวา่
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเฉล่ียคือ 81.92, 85.25, 88.75  ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามลาํดบัและสูง
กวา่เกณฑท่ี์กาํหนด คือร้อยละ80และมีจาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ากวงจรท่ี 1-3 พบวา่มีร้อยละ
75.00,75.00,83.33ซ่ึงมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ80  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด  
                           สรุปไดว้า่หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้นกัเรียนมี
ผลการเรียนรู้ดีข้ึนตามลาํดบัและผา่นเกณฑท่ี์ กาํหนด80/80 
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การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 
 

การศึกษานวตักรรมงานวจัิย / วทิยานิพนธ์ 

ช่ือเร่ือง  การสร้างและพฒันาหน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ช่ือผู้วจัิย  นางสาํราญ  ตั้งศรีทอง 
โดย  นางลดัดา  ธนะภูมิชยั  รหสั 525050195-1 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อสร้างและพฒันาหน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพื่อศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 
1.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน 3 

หน่วย 
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 38 แผน 
1.3 แบบฝึกทกัษะ 
1.4 แบบทดสอบ 
1.5 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสะทอ้นผลการปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 
2.3 แบบสัมภาษณ์ 
2.4 แบบบนัทึกประจาํวนัของครู 

รูปแบบการวจัิย ใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & 
Mataggart (อา้งใน ยาใจ  พงษบ์ริบูรณ์) 
นวตักรรมทีใ่ช้คือ  หน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการ จาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 

1. หน่วยท่ี  1 เร่ือง ลมหนาว 
2. หน่วยท่ี 2  เร่ือง  หนูจ๊ิบไปนา 
3. หน่วยท่ี 3 เร่ือง วนัปิดภาคเรียน 

กระบวนการสร้างและพฒันาหน่วย 
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1. ศึกษาและวเิคราะห์แนวการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2. นาํคาํอธิบายรายวชิาจากการวเิคราะห์หลกัสูตรมากาํหนดหน่วยการเรียนรู้ ใชห้ลกัการ
ทาํหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวทิยาการ  คือ การหลอมรวมสาระการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่างๆ เขา้มาเป็นสาระและผลการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนท่ีกาํหนดข้ึน 

3. ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลตามแนวการจดั
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนท่ีสร้างข้ึน  

ผลการปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ไดจ้ากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) เรียนรู้ความหมายคาํ 
2) ขั้นการสอนอ่าน 
3) การอ่านสะกดคาํ 
4) ขั้นขยายประสบการณ์ 

- สร้างคาํใหม่ 
- แต่งประโยค 
- ทกัษะการฟัง ดู พดู 
- การเขียนเร่ือง  

พบวา่ นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรม  และมี
พฒันาการทางดา้นทกัษะกระบวนการทาํงานท่ีดีข้ึน ดงัแสดงไดจ้ากร้อยละของคะแนนจากการทาํ
แบบทดสอบจากวงจรท่ี 1-3 คือ 78.36  82.56  86.34 และร้อยละของคะแนนทกัษะกระบวนการ
ทาํงาน คือ 83.93  85.71  และ 90.00  
 
 
บูรณาการ อ่าน คิด เขียน 
 

การวเิคราะห์งานวจิัย 
1. ช่ือเร่ือง               
การพฒันาทกัษะภาษาไทยด้านการอ่าน คิด เขียน เชิงบูรณาการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 

1 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 

พฒันาทกัษะการอ่าน การคิด การเขียน 

การอ่าน 
การอ่านจบัใจความ 
1. อ่านออกเสียง 
 - บทร้อยกรอง 
2. อ่านในใจ 
 

การคิด 

การใชค้าํถาม 

1. ระดบัการคิดของ Bloom 
2. เทคนิคการคิดแบบหมวก 6  สี 
3. การใชค้าํถามสร้างสรรค ์7 แบบ 

การเขียน 
1. เขียนเรียงความ 
2. เขียนบรรยายภาพ 
3. เขียนเล่าเร่ือง 
4. เขียนแสดงความรู้สึก 
5. เขียนตามจินตนาการ 
6. เขียนแสดงความคิดแนวสร้างสรรค ์

ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1 
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่าน คิด เขียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
2. ช่ือผู้วจัิย 

รัชนีกร    ซาหมู่. (2551). การพฒันาการพฒันาทกัษะภาษาไทยด้านการอ่าน คิด เขียน เชิงบูรณา
การ 

 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
ประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
3. วตัถุประสงค์ชองการวจัิย  
 1. เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีบูรณาการทกัษะการอ่าน คิด เขียน  
 2. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน คิด เขียน ภาษาไทยของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีจาํนวนนกัเรียนร้อยละ70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดมีความสามารถดา้นการ
อ่าน คิด เขียน ร้อยละ70 ข้ึนไป 
4. นวตักรรม 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุป 
 นวตักรรมท่ีใช ้หน่วยการจดัการเรียนรู้จาํนวน  4  หน่วย ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการท่ีเนน้ทกัษะการอ่าน  การคิด  การเขียน  จาํนวน  13  แผน   ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิง
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ปฏิบติัการ กาํหนดเป็นวงจร 4  วงจร วงจรท่ี 1 ใชแ้ผนท่ี 1- 4   วงจรท่ี 2 ใชแ้ผนท่ี 5- 7  วงจรท่ี 3 ใช้
แผนท่ี 8- 10  วงจรท่ี 4 ใชแ้ผนท่ี 11- 13 
 ในการจดัแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเนน้ทกัษะการอ่าน  การคิด  การเขียน 
รายชัว่โมง  
มีส่วนประกอบครบตามรูปแบบการเขียนแผนการการจดัการเรียนรู้ระดบัรายชัว่โมง และมีการจดั
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนท่ีเนน้ทกัษะการอ่าน การคิด การเขียน  โดยมีการแยกเป็นแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะ 
การอ่าน  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิด  และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการ
เขียน. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
การพฒันา อ่าน คิด เขียน 
 

การจัดกกระบวนการเรียนรู้เน้นการพฒันาทกัษะการอ่าน คดิ และการเขยีนโดยใช้
แนวคดิตามทฤษฎ ีSynecties  Instruetional  Model   

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่าน   
การคิด  และเขียนโดยใชแ้นวคิดตามรูปแบบSynecties  Instruetional  Model  ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่านเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ  70/70 

2. เพื่อศึกษาสภาพความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะการอ่าน  การคิด  และการเขียน 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Synecties  Instruetional  Model   
 ขั้นที ่1   การอ่านสรุปใจความสาํคญัโดยการตั้งคาํถามจากบทเรียนและเขียนแผนภาพโดย
เร่ืองดว้ยภาษาของตนเอง 
 ขั้นที ่2  การพฒันาความรู้ความคิด (ใชแ้นวคิดตามรูปแบบ  Synecties  Instruetional  Model  
ตามลาํดบัขั้นตอนการสอน ) 

2.1  นาํผลงานการเขียนแผนภาพโครงเร่ืองมาอภิปราย  
2.2  การเปรียบเทียบทางตรง ( direct  analogy )โดยการนาํคาํคู่ใหผู้เ้รียน

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกบัมะนาวเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไร 
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2.3  การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ                ( Personal  analogy ) คือการสมมติ
ตนเองเป็นส่ิงของแลว้แสดงความรู้สึกออกมา  เช่น ถา้ตนเองเป็นเคร่ืองซกัจะรู้สึกอยา่งไร  

2.4  เปรียบเทียบคาํคู่ขดัแยง้ ( Compressed  eonflict ) คือนาํคาํ หรือวลีไดจ้าการ
เปรียบเทียบในขอ้ 2- ขอ้ 3 มาประกอบกนัเป็นคาํใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัในตนเอง 
แลว้อธิบายความหมายของคาํคู่ขดัแยง้ 

2.5  เปรียบเทียบโดยตรงอีกคร้ังจากคาํคู่ขดัแยง้ 
2.6  การนาํความคิดใหม่มาสร้างสรรคง์าน 
 

 ขั้นที ่3 การนาํความรู้ขั้นท่ี 2ไปปรับและพฒันางานเขียน 
 ขั้นที ่4 การอ่านผลงานการเขียนขั้นท่ี 3 ตั้งคาํถามและเขียนภาพโครงเร่ือง  

 
 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาผลการพฒันาการอ่าน คิด และเขียน 
2.2.1 แบบประเมินผลงานนกัเรียน 

 2.2.2 แบบทดสอบทา้ยวงจร  
2.3 เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาความสามารถท่ีพฒันาข้ึนของนกัเรียน 

2.3.1 แบบทดสอบการสอนของครู 
2.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการ             เรียนของนกัเรียน 
 
 
 
 
 
 

ผลการวจิยั 
1. ผลของการพฒันาทกัษะการอ่าน คิด และเขียน พบวา่นกัเรียนไดค้ะแนนตรวจสอบ

ผลงาน และแบบทดสอบทา้ยวงจรไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 73.40 และมีจาํนวนผูเ้รียนท่ี
ผา่นเกณฑร้์อยละ 70 เท่ากบัร้อยละ 78.17 

2. สภาพความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะการอ่าน คิด และเขียน มีประสิทธิภาพดงัน้ี 
2.1 ทกัษะการอ่าน นกัเรียนสามารถอ่านสรุปใจความสาํคญัไดต้รงประเด็น 
2.2 ทกัษะการคิด นกัเรียนสามารถฝึกทกัษะการคิดเป็นระบบใชแ้นวคิด Synecties  

Instruetional  Model  คิดเปรียบเทียบ  คิดคล่อง สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล 
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2.3 ทกัษะการขียน นกัเรียนสามารถเขียนส่ือสาร โดยนาํขอ้มูลจากการอ่าน และ
ผา่นกระบวนการคิด ท่ีหลากหลายอยา่งเป็นระบบสู่งานเขียนไดดี้ 

สอนภาษาไทยด้วยเพลง 
 
1.  ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  
2.  ผู้วจัิย ชิน  หอมช่ืน.  (2547)  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

       ภาษาไทยด้วยเพลงส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4.  วทิยานิพนธ์  
       ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการประถมศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  
       มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

3.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย  : 1)   เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยดว้ยเพลง  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
2)   เพื่อพฒันาผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยดว้ยเพลงท่ีพฒันาข้ึน  ตามสาระการ
เรียนรู้ทั้ง  3  ดา้น  คือ  ดา้นความรู้  (Knowledge)  ดา้นทกัษะ
กระบวนการ  (Process)  และดา้นเจตคติ (Affective)  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกบัเกณฑค์วามรอบรู้ 
ร้อยละ  70  

4.   ตัวแปรต้น :   รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ดว้ยเพลงซ่ึงเป็นแผนการจดัการเรียนรู้  จาํนวน  15  แผน 
ใชเ้วลาแผนละ  2  ชัว่โมง 

      ตัวแปรตาม  :  ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยดว้ยเพลง 

5.   นวตักรรม  :   กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดว้ยเพลง  ไดแ้บ่งขั้นการสอน 
ออกเป็น  5  ขั้นตอน ดงัน้ี  
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 แผนภูมิรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  สรุป  : การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดว้ยเพลง  

โดยใชก้ารวจิยัเชิงปฏิบติัการ  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ายจากผูร่้วมวจิยัซ่ึงหมายถึงครูและนกัเรียนท่ีตอ้งการจะพฒันา
และแกปั้ญหาการเรียนการสอนร่วมกนั  โดยการร่วมศึกษา
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน  มีการ
ปฏิบติัการอยา่งละเอียด  รอบคอบ  สังเกตและเก็บขอ้มูล 
ทุกขั้นตอน  ซ่ึงทาํใหท้ราบแนวทางการพฒันา  ปรับปรุงงานวจิยั 
ใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ   

ขั้นท่ี  1 
อ่านในใจ 

 

ขั้นท่ี  5 
อ่านและเขียน 
บทร้อยกรอง 

 

ขั้นท่ี  4 
เขียนเชิงสร้างสรรค ์

 

ขั้นท่ี  2 
ภาษาพาสนุก 

 

ขั้นท่ี  3 
อ่านออกเสียง 
และร้องเพลง 

 

อ่านและเขียนคาํสัมผสัคลอ้งจอง  คาํขวญั  กาพยย์านี 11
กลอน  8 

เขียนบรรยายภาพ  เขียนเรียงความ 

อ่านออกเสียงบทเพลง  ฝึกร้องเพลง   
กิจกรรมประกอบเพลง 

เรียนรู้คาํยาก  แต่งประโยค  และแต่งเร่ืองสั้น ๆ 

อ่านในใจ  จบัใจความสาํคญั  เขียนแผนภาพความคิด 
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หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

๑. เพื่อสร้างและพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระไดแ้ก่ ทกัษะ
การอ่าน เขียน ฟัง ดู พดู หลกัภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม  กาํหนดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
เป็นลาํดบัขั้นท่ีต่อเน่ืองสอดคลอ้งและมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งสาระการเรียนรู้กบัผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั   
 มี ๓ หน่วยคือ  
หน่วยท่ี ๑ เร่ืองแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น   
หน่วยท่ี ๒ เร่ือง ประเพณีผกูเส่ียว   
หน่วยท่ี ๓ เร่ือง พืชสมุนไพร 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

๑. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติัการ  คือ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่ม
ภาษาไทย ๓ หน่วย  

๒. แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน ๒๑ แผน 

๓. แบบฝึกทกัษะ 

๔. แบบฝึกหดั 

เคร่ืองมือท่ีสะทอ้นผลการปฏิบติัการ 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมของครู 

๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

๑. การเตรียมการก่อนการสร้างและพฒันาหน่วยการเรียน 

๒. การสร้างเคร่ืองมือ 

๓. กระบวนการวจิยัและพฒันา ๔ ขั้น คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติัการ ขั้นสังเกตการณ์ และขั้น
สะทอ้นผลการปฏิบติัการ 
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๔. การสรุปผลการวจิยัจากการจดักระบวนการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนท่ีสร้างข้ึน 

ขั้นตอนการใชน้วตักรรม 

 

สรุปผลการวจิยั 

๑. ผูว้จิยัไดก้าํหนดกระบวนการเรียนรู้ตามพฒันาการเรียนรู้หน่วยท่ี ๑ ทาํใหท้ราบปัญหา
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์ทกัษะ
ทางภาท่ีจะฝึกมากข้ึนในการจดักิจกรรมการเรียน 

๒. ไดรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนทั้ง ๓ หน่วย 

 ขั้นท่ี ๑ การอ่านในใจ เป็นการสอนอ่านใจใจจากบทอ่าน ตอบคาํถาม สรุปขอ้คิด เรียงลาํดบัเน้ือ
เร่ือง และเขียนแผนผงัความคิด 

ขั้นท่ี ๒ การอ่านออกเสียง เนน้การอ่านคาํท่ีถูกตอ้ง เนน้หลกัการอ่าน ตวัควบกลํ้า อ่านถูกวรรค
ตอน มีมารยาทในการอ่าน และ อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 

ขั้นท่ี ๓ การพดูเล่าประสบการณ์ ใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง คือพดูจากเร่ืองท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์ 
เร่ืองท่ีนกัเรียนไดพ้บเห็น เนน้มารยาทการพดู กลา้แสดงออก และพดูแสดงความคิดเห็นจากเร่ือง  

ขั้นท่ี ๔ การเขียนเล่าประสบการณ์ เนน้ กิจกรรมการเขียน มีมารยาทในการเขียน  หลกัการเขียน 
และใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
ขั้นท่ี ๕ การฟังเร่ือง เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ มารยาทในการฟัง   ฟังเร่ืองจบัใจความ  ฟังเร่ืองแลว้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ขั้นท่ี ๖ การแต่งประโยค เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ทกัษะการแต่งประโยค เนน้รู้หนา้ท่ีคาํ รู้ความหมาย
ของคาํ นาํคาํมาเรียงเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 

ขั้นท่ี ๗ หลกัการใชภ้าษา กิจกรรมน้ีใชห้ลกัและวธีิการตามหลกัการใชภ้าษาและเป็นแนวทางท่ีจะ
นาํหลกัการไปเป็นเคร่ืองมือในการหาความรู้ และใชใ้นชีวติประจาํวนัต่อไป 
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อ่าน เขียน ค าขวญั 
 

1.  ช่ือเร่ือง  :   
 การศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนคาํขวญั  ดว้ยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  4  ขั้น  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  (พีรดา  พลูเพิ่ม,  2552) 
2.  วตัถุประสงค์  :   
 2.1  เพื่อศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนคาํขวญั  ดว้ยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้  4  ขั้น  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
 2.2  เพื่อศึกษาสภาพการอ่านสรุปความสู่การเขียนคาํขวญั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
2 
3.  นวตักรรม  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนค าขวญั  
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้  4  ขั้น 

 

การอ่านเพือ่ความเข้าใจ  เนน้ใหน้กัเรียนตอบคาํถามจากเร่ือง  จบัประเด็นสาํคญั  
และเขียนแผนภาพความคิดสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้ 

การขยายประสบการณ์เช่ือมโยงกบัชีวติจริงลงข้อสรุปสู่การเขียนค าขวญั  เนน้ให้
นกัเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  แลว้พิจารณาเพื่อนาํไป
ปรับใชใ้นชีวติจริง 
 

การคิด เป็นกิจกรรมท่ีฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด  ตั้งประเด็น  และวเิคราะห์  วจิารณ์ขอ้มูล
ตามประเด็นท่ีกาํหนด 
 

การค าเขียนขวญั  เนน้ใหน้กัเรียนฝึกการเขียนคาํขวญั  รู้จกัเลือกสรรถอ้ยคาํท่ี
สละสลวยและคลอ้งจอง 
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4.  สรุป  :   
 นวตักรรมท่ีใชผู้ว้จิยัคือ  บทเรียนจาํนวน  3  บทเรียน  ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การ
พฒันาทกัษะการอ่านสรุปความสู่การเขียนคาํขวญั  ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้  4  ขั้น   จาํนวน  
12  แผน  ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ  แบ่งเป็น  3  วงจร  วงจรละ  4  แผน   
 ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเขียนแผนภาพและ/หรือเขียนคาํขวญัไดน้ั้นจะตอ้งฝึกอ่านสรุปความ  จบั
ประเด็นสาํคญั  คิดวเิคราะห์  วจิารณ์  ตลอดจนการใชป้ระสบการณ์เช่ือมโยงความรู้กบัชีวติจริงให้
เขา้ใจเสียก่อน  เพราะฉะนั้น  นวตักรรมท่ีผูว้จิยัใชจึ้งส่งเสริมและฝึกใหผู้เ้รียนดึงศกัยภาพดา้น
ทกัษะการอ่านสรุปความตลอดจนทกัษะดา้นการคิดการเช่ือมโยงดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ใหอ้อกมาเป็น
รูปธรรมดว้ยการเขียนคาํขวญั   
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การอ่าน คดิ เขยีน ด้วยหมวกความคดิ 6 และแผนภาพความคดิ 
 

การวเิคราะห์งานวจิัย 
 

ช่ือเร่ือง : การพฒันาทกัษะการอ่าน  การคิด  และการเขียน  ดว้ยการใชค้าํถามหมวกความคิด 6 สี 
และการ 

     เขียนภาพแผนภาพความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ช่ือผู้วจัิย : วลิาสินี  ขวาโยธา.  2551.  การพฒันาทกัษะการอ่าน  การคิด  และการเขียน  ด้วยการใช้
ค าถาม 

หมวกความคิด 6 สี และการเขียนภาพแผนภาพความคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5.  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  : 
1. ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการอ่าน  การคิด  และการเขียนดว้ยการใชค้าํถามหมวก

ความคิด 6 สี และการเขียนภาพแผนภาพความคิด    
2. ศึกษาสภาพความสามารถของนกัเรียนดา้นทกัษะการอ่าน  การคิด  การเขียนท่ี

พฒันาข้ึน  
นวตักรรม : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป : งานวจิยัน้ีใชรู้ปแบบ วจิยัเชิงปฏิบติัการ ( Action Research) โดยมีวงจรปฏิบติัการ 3 

วงจร  ผูว้จิยัไดส้ร้างนวตักรรม  2  อยา่ง  คือ  บทเรียนเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง  ผูว้จิยัสร้างข้ึนโดย
เรียบเรียงจากนิทาน  เพลง  บทความ  ข่าว  หนงัสือพิมพ ์ สารคดี  และการสืบคน้ขอ้มูลจาก

บทเรียนเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง 
เร่ืองท่ี 1  ชีวติมีคุณค่าพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง   
เร่ืองท่ี 2  ชีวติสดใสพอใจเศรษฐกิจพอเพียง   
เร่ืองท่ี 3  ชีวติท่ีพอเพียงไม่เส่ียงกบัความยากจน   
เร่ืองท่ี 4  ดาํเนินชีวติตามรอยพอ่นาํพาครอบครัวสุขสบาย   
เร่ืองท่ี 5  ชีวติมีคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตน   
เร่ืองท่ี 6  พระราชาผูเ้ป็นหน่ึงในโลกแห่งความพอเพียง   

แผนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน   
1)  การอ่านและสรุปใจความสาํคญั  
2)  การคิดวเิคราะห์  และการคิดเชิงสร้างสรรค์  
3)  การเขียนแผนภาพความคิด 
4)  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 

(เน้นกระบวนการพัฒนาด้านทักษะการอ่าน   
การคิด  การเขียน  จ านวน 24 แผน) 
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อินเทอร์เน็ต  และ แผนการจัดการเรียนรู้ มี ล าดับ 4 ขั้นตอน  โดยในการสอนขั้นที ่1  เนน้การอ่าน  
คิด  จบัประเด็น  ลาํดบัเร่ือง  และสรุปใจความสาํคญั    ขั้นที ่2  เนน้การคิดวเิคราะห์  การคิดเชิง
สร้างสรรค์   โดยใชค้าํถามหมวกความคิด 6 สี   ขั้นที ่3  เนน้การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยการเขียน
แผนภาพความคิด  และขั้นที ่4 เนน้การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชส้าํนวนตนเอง     

นวตักรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนในดา้นทกัษะการอ่าน  การคิด  และการ
เขียน  นอกจากน้ีไดส้ร้างบทเรียนท่ีทนัสมยัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั    รวมทั้งออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีลาํดบัขั้นการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกนั  และมีขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   
 

 

 
 

อ่านอย่างมวีจิารณญาณ                                                                                                

 
การวเิคราะห์งานวจัิย 

 
การพฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่
6 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน   ของ ศุภิสรา  ทองโพธ์ิ  (2550) 
 
จุดประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านภาษาไทยอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2. เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  
ท่ี 6 โดยใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั 
กลุ่มเป้าหมาย คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม จงัหวดัขอนแก่น 
 จาํนวน 40 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ โดยใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั 
จาํนวน 6 แผน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติัไดแ้ก่ 
  -  แบบบนัทึกเหตุการณ์ 
  - แบบสังเกตพฤติกรรมของครู 
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  -  แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 
  - แบบทดสอบทา้ยวงจร 
 3.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณ 
รูปแบบการวจัิย 
 ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ  

1. ขั้นวางแผน  วเิคราะห์สภาพปัญหาการอ่านของนกัเรียน  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั 

2. ขั้นปฏิบติัการ 
วงจรท่ี 1  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 -2 

       วงจรท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3-4 
           วงจรท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6  

3 ขั้นสังเกตการณ์ 
4 ขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั หมายถึง การสอนใหผู้เ้รียนควบคุมกระบวนการทางความคิด 
สติปัญญา และพฤติกรรมของตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชย้ทุธศาสตร์  
เมตาคอกนิชนั ไดแ้ก่ การวางแผน การกาํกบัตรวจสอบ และการประเมินผล  
 2.  การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง การอ่านเพื่อความเขา้ใจ ท่ีผูอ่้านวเิคราะห์เน้ือหา
ดว้ยความรอบคอบ โดยอาศยัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ เพื่อหาขอ้สรุปและ
ประเมินส่ิงท่ีอ่านโดยมีเกณฑท่ี์เหมาะสม 
 3.  การวจิยัเชิงปฏิบติัการ หมายถึง การวจิยัประเภทหน่ึงซ่ึงใชก้ระบวนการอยา่งเป็นระบบ 
โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบติัเป็นวงจรยอ่ยๆ ผูว้จิยัและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ซ่ึงมี 4 
ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติัการ ขั้นสังเกตและขั้นสะทอ้นผลการปฏิบติั 
 4.  นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม กาํลงัเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 40 คน 
 5.  ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการอ่านตาม
แนวคิดของ ธิดารัตน์ สมานพนัธ์ ประกอบดว้ย 
       5.1 จบัใจความสาํคญัและรายละเอียด 
  5.2  การแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น 
  5.3 การสืบหาแหล่งขอ้มูล 
  5.4  การคาดคะเนหรือทาํนายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
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  5.5  การตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
  5.6  การสรุปอา้งอิง 
 6.  เกณฑ ์หมายถึง เกณฑเ์ป้าหมายท่ีใชว้ดัความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึง
ยดึจากสาํนกังานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา คือมีนกัเรียนร้อยละ 70 ของจาํนวน
นกัเรียนทั้งหมดมีคะแนนการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนดา้นการพฒันาเมตาคอกนิชนั และสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 
 2.  เป็นแนวทางสาํหรับการจดักิจกรรมดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชย้ทุธศาสตร์
เมตาคอกนิชนักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 3.  ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเมตาคอกนิชนั 
นวตักรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการจบัใจความสาํคญั  
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการสืบหาแหล่งขอ้มูล เป็นการคน้หา 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการแยกความจริงจากความคิดเห็น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการคาดคะเนหรือทาํนายเหตุการณ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6  เวลา 3 ชัว่โมง เร่ืองการสรุปอา้งอิง 
 
ขั้นที ่1  ขั้นก่อนการอ่าน  (ยุทธศาสตร์การวางแผนการอ่าน)   
 เป็นกิจกรรมการนาํเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน แจกบทอ่านใหอ่้าน
อยา่งคร่าวๆเพื่อโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม การมุ่งความสนใจไปท่ีคาํศพัท ์เคร่ืองช้ีแนะ ในบริบท
และแนวคิดหลกั  การคาดคะเนล่วงหนา้โดยใชค้าํถามถามตวัเองและการตอบคาํถาม 
 
ขั้นที ่2 ขั้นระหว่างอ่าน (ยุทธศาสตร์การการก ากบัตรวจสอบการอ่าน) 
 ผูเ้รียนลงมืออ่านและหาความหมายจากการอ่าน การจดักิจกรรมในขั้นน้ี ไดน้าํหลกัการฝึก
กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมาใชใ้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงประกอบการพิจารณา
เร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผล  การวเิคราะห์ประเด็นสาํคญัของเร่ือง ผูส้อนจะถามคาํถามเพื่อใหผู้เ้รียน
ตอบคาํถามจากเร่ือง โดยใหช่้วยกนัตอบ  และการหาขอ้สรุป โดยใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อเป็น
การหาขอ้มูลหรือรายละเอียด เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจในขณะอ่านวา่ทราบคาํตอบ ในส่ิงท่ี
ตวัเองถามหรือไม่  
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ขั้นที ่3  ขั้นหลงัการอ่าน (ยุทธศาสตร์การประเมินการอ่าน)  
 มุ่งใหผู้เ้รียนประเมินความเขา้ใจในการอ่าน มีกิจกรรม ไดแ้ก่ การสรุปผลและสะทอ้นการ
เรียนรู้ การประยกุตใ์ช ้และการประเมินผล ผูส้อนใหผู้เ้รียนเขียนยอ่ใจความของบทอ่านบนัทึกการ
อ่าน การเขียนผงัมดนมติ  มีสรุปผลการอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และเสนอแนะ
แนวทางในการตดัสินผลการอ่านโดยการใชค้าํถามนาํ 
         เม่ือดาํเนินกิจกรรมจบแต่ละวงจร จะมีการทาํแบบทดสอบทา้ยวงจร วงจรละ 20 ขอ้ เม่ือ
ส้ินสุดทั้ง 3 วงจร กลุ่มเป้าหมายทาํการทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  
 
วเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั ระบุ
ไวจ้าํนวน 6 แผน ผูว้จิยัไม่นาํเสนอแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5-6 ท่ีใชป้ฏิบติัการในวงจรท่ี 3 จึงไม่
ทราบขั้นตอนในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามยทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนั รวมทั้งการวดัประเมินผล
ดว้ย 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ขาดการนาํเสนอสาระการเรียนรู้ดา้นทกัษะ
กระบวนการ ดา้นเจตคติ และไม่ปรากฏเคร่ืองมือวดัประเมินผลท่ีระบุไวใ้นแต่ละแผน  
 3.  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ืองการแยกความจริงจากความคิดเห็น ในสาระการเรียนรู้
ระบุเร่ืองการแสดงจุดประมุ่งหมายของการเขียน การพิจารณาจุดมุ่งหมายของการเขียน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ก็เป็นเร่ืองของการหาจุดมุ่งหมายของการเขียน แนวคิด เจตคติของผูเ้ขียน ซ่ึงทุก
ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งสาระการเรียนรู้จะตรงกบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ืองการเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ทุกประการ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 79 

รหัส  UTQ-202: สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.2 
เร่ือง พหุปัญญา 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 

พฒันาศักยภาพเพือ่สร้างความเป็นอจัฉริยะ 
 

 เราเคยคิดถึงตนเองบา้งไหมวา่  “เราก็เป็นอจัฉริยบุคคลกบัเขาคนหน่ึง ”   ไม่ตอ้งเคอะเขิน
หรือเอียงอายหรอกท่ีแอบคิดเช่นนั้น   ในโลกสมยัใหม่เขาเช่ือกนัวา่ระดบัความสามารถทางสมอง
ของมนุษยน์ั้นมีการเปล่ียนแปลงได ้   และยงัเช่ือกนัอีกวา่เราท่ีเป็นมนุษยมี์เซลสมองเท่ากบั  
ไอน์สไตน์   ดงันั้นไอน์สไตน์ฉลาดไดเ้ท่าไร  เราก็ฉลาดไดเ้ท่านั้น 

 ถา้เช่ือขอ้ความขา้งตน้    ก็คงมีคาํถามวา่  “แลว้จะทาํอยา่งไรล่ะจึงจะเป็นคนฉลาด
เช่นเดียวกบัไอน์สไตน์ ”   คาํตอบก็คือ   เราควรจะฝันวา่   “เราจะเป็นคนท่ีพฒันาตนเองใหเ้ตม็
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเราทุกดา้น   และพยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะทาํใหส้าํเร็จ ”    ดีกวา่ท่ีจะฝันวา่เรา        
จะเป็น   จะเหมือน    หรือจะเท่ากบัไอน์สไตน์   
 ค าว่าศักยภาพ  คืออะไร   สร้างและพฒันาได้อย่างไร 
 แต่เดิมเราเช่ือกนัวา่   มนุษยเ์รามีความสามารถดา้นภาษา   และดา้นคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์เท่านั้น    จึงจดัการศึกษาเป็น 2  สาย  ไดแ้ก่สายวทิยแ์ละสายศิลป์    เป็นอยา่งน้ีมาชา้
นานโดยไม่สนใจคนท่ีเล่นดนตรี  กีฬาเก่ง   ไม่สนใจคนท่ีเรียนรู้เขา้ใจและปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้   
แต่ปัจจุบนัน้ี   ดร. โฮเวร์ิด  การ์ดเนอร์  ( Howard   Gardner)  แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด   ผูเ้ป็น
เจา้ของทฤษฎีพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)  กล่าวไวว้า่  “อจัฉริยภาพของมนุษยมี์อยา่งนอ้ย  
8  ประการ”  มีอะไรบา้งเด๋ียวเราค่อยกล่าวถึงกนั 

 ถา้เราคิดอยากเป็นคนเก่งท่ีพฒันาอจัฉริยภาพใหค้รบทุกดา้น    เราควรจะเร่ิมตน้ท่ีวธีิคิด
เป็นอนัดบัแรก   จากท่ีเคยเช่ือวา่   เราไม่ใช่คนเก่ง   เราไม่ถนดั  ไม่มีความสามารถ   หรือเราเก่ง
เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น     เราควรเปล่ียนความคิดใหม่วา่   เราเกิดมาพร้อมกบัอจัฉริยภาพ
มากมายหลายประการ  ส่ิงเหล่านั้นซุกซ่อนอยูใ่นตวัเรา    และเราก็ไม่เคยคิดจะคน้หา  เราจึงไม่พบ
กบัมนั    นบัจากน้ี  ไปเราจะคน้หาตวัตนและความสามารถเหล่านั้น  พร้อมกบัฝึกฝนพฒันามนั
ข้ึนมาใหป้รากฏและเราจะไดใ้ชอ้จัฉริยภาพเหล่านั้นใหคุ้ม้ค่า 
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ประการต่อมาเราตอ้งบริหารจดัการเวลาใหดี้       ส่วนมากเราทาํกิจกรรมในชีวติประจาํวนั
ตามความเคยชิน    เราไม่ยอมออกนอกกรอบ    พอคิดจะทาํอะไรใหม่ๆเรามกัอา้งวา่  “ไม่มีเวลา”
เพื่อใหค้าํวา่ ไม่มีเวลา เป็นเกราะป้องกนัตวัเรา    จะไดป้ฏิเสธการเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ๆของชีวติ    เราจึง
ไม่มีโอกาสคน้พบอจัฉริยภาพในตวัเราสักที    ขอแนะนาํวา่   เราอยา่มวัมาหาเวลาวา่งกนัเลย    สู้
กาํหนดเวลาเพื่อจะทาํส่ิงนั้นส่ิงน้ีใหช้ดัเจนลงตวักนัไปเลยจะดีกวา่   ( You  donot  find  time,  but  
you  have  to  make   time)    เพราะเรามีเวลาเสมอสาํหรับส่ิงท่ีสาํคญัในชีวติของเรา 

เม่ือเราเร่ิมปรับความคิดและจดัสรรเวลาไดแ้ลว้     เรามาเร่ิมรู้จกักบั อจัฉริยภาพของมนุษย์
ทั้ง  8  ประการ  กนัไดแ้ลว้     

1.  อจัฉริยภาพด้านภาษาและการส่ือสาร    คือคนท่ีทาํตวัเป็นนายของภาษา   สามารถใช้
ภาษาไดอ้ยา่งท่ีใจตอ้งการ   ภาษาเป็นเคร่ืองมือของการติดต่อส่ือสารและการเรียนรู้   หากเราใช้
ภาษาไดดี้เรายอ่มมีโอกาสประสบความสาํเร็จสูง  มีอาชีพหลากหลายท่ีตอ้งการคนท่ีมีทกัษะทาง
ภาษาสูงใหเ้ราเลือก   เช่น  นกัประชาสัมพนัธ์    นกัการทูตนกักลอน  นกัเขียน   ครูอาจารย ์ นกั
กฎหมาย   เป็นตน้  คนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาเป็นคนช่างสังเกต     บางคนสามารถใชภ้าษาได้
หลายภาษา   ทาํใหเ้รียนรู้ไดม้ากปรับตวัไดดี้     กลายเป็นคนท่ีมีเสน่ห์น่ารักน่าคบหา 

อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นภาษาหรือไม่   ใหต้รวจสอบจากขอ้มูลต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 พกหนงัสือติดตวั  แวะร้านหนงัสือ 
 ฟังเพลงไดไ้ม่จาํกดัภาษา  ฟังเพลงใหม่แลว้จาํเน้ือร้องไดร้วดเร็ว 
 ชอบฟังรายการวทิยุ  อ่านเร่ืองแลว้สรุปเร่ืองไดดี้ 
 สุขกบัการสนทนาแมก้บัคนต่างภาษา  เขียนบนัทึกประจาํวนั 
 จดบนัทึกขอ้มูลท่ีพบเห็นพร้อม

ขอ้สังเกต 
 สะกดคาํไดถู้กตอ้ง 

 เล่น/คิดมุขตลกทางภาษา  เขา้ใจศพัทเ์ทคนิคทางวชิาชีพอ่ืนๆ 
 ชอบคุยกบัเพื่อน  จาํช่ือคนช่ือเฉพาะของส่ิงของ  สถานท่ีได้

แม่น 
 สนุกกบัการเล่นเกมทางภาษา  มีความสามารถดา้นการพดูในระดบัดี 
 มีความสามารถดา้นการอ่านในระดบั

ดี 
 มีความสามารถดา้นการเขียน/การจดโนต้

ต่างๆ 
 
2.  อจัฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว   คือคนท่ีสมองทาํงานเร็วและทรงพลงัเป็น

พิเศษเม่ือไดเ้ล่น  ไดอ้อกกาํลงั   ไดเ้ตน้รวมทั้งการบงัคบัเคร่ืองยนตก์ลไกต่างๆ    เรียกง่ายๆวา่  เป็น
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คนท่ีใชร่้างกายในการเรียนรู้    อจัฉริยภาพดา้นร่างกายดีอยา่งไร   ดีตรงท่ีการเคล่ือนไหวช่วยให้
สมองของเราดีข้ึน   เพราะสมองและร่างกายของเราเป็นส่ิงเดียวกนั    สมองสั่งใหส้ารเคมีหลัง่
ออกมาในร่างกาย   ร่างกายส่งขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มใหส้มอง   กายกบัสมองจึงเปรียบเหมือน
แฝดสยาม  เม่ือเรามีความสุข   สมองจะหลงัสารสุขออกมา    และถา้เราไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆสมองจะ
หลัง่สารเคมีแห่งการเรียนรู้ออกมา     สารตวัน้ีทาํใหเ้ราสดช่ืน  รู้สึกเตม็ต้ืนเหมือนมีความหวงั
เพิ่มข้ึน   สุขภาพจิตจะดีข้ึน   และถา้เราเคล่ือนไหวออกกาํลงักายเป็นประจาํ   ทั้งสมองและ
สุขภาพจิตของเราก็จะดีข้ึนเป็นลาํดบั     คนท่ีจะฝึกอจัฉริยภาพดา้นร่างกายตอ้งฝึกการยนืการนัง่ให้
หลงัตรง   จะช่วยทาํใหเ้ราพร้อมต่อการเคล่ือนไหว   อวยัวะภายในไม่ถูกบีบ  การหายใจจะดีข้ึน   
ออกซิเจนจะไปเล้ียงสมองไดม้ากข้ึน    ทาํใหม้องของเรามีพลงัสามารถคิดไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย    
พฒันากลา้มเน้ือใหแ้ขง็แรง   หายใจถูกตอ้ง  กินอาหารครบและถูกสัดส่วน   หมัน่ออกกาํลงัการ
และอยา่ลืมบริหารสมอง 

 
อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหวหรือไม่  ใหต้รวจสอบจาก

ขอ้มูลต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 ชอบเล่นกีฬา  สนุกกบัการเตน้รํา 
 ชอบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการแสดง  ทาํงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์ 
 ชอบนัง่กระดิกเทา้  เคาะโตะ๊  ฯลฯ  รักการผจญภยั 
 พิมพดี์ดคล่อง  ชอบลอ้เลียนท่าทางคนอ่ืน 
 ลายมือสวย  ใชภ้าษาท่าทางในการส่ือสารไดดี้ 
 สนุกกบัการเล่นเกมท่ีมีการ

เคล่ือนไหว 
 อยูน่ิ่งนานไม่ได ้

 ชอบเดิน  วิง่  ข่ีจกัรยาน  ชอบทาํงานท่ีใชแ้รง 
 
3.  อจัฉริยภาพทางด้านมิติสัมพนัธ์และการจินตภาพ    คือคนท่ีจาํแม่น   มองหรืออ่าน

อะไรจะเห็นเป็นภาพตั้งแต่ตน้จนจบ   เช่น ไมเคิล  แอนเจโล  ท่ีสลกัภาพเดวดิไดส้วยงาม   เม่ือถาม
วา่เขาวางแผนอยา่งไร   เขาตอบวา่  “ผมไดหิ้นอ่อนมากอ้นหน่ึงแลว้ผมก็เห็นเดวดิอยูใ่นนั้น ”    คนท่ี
สร้างแผนภาพขอ้มูลไวใ้นสมองและหากมีขอ้มูลจาํนวนมากและซบัซอ้นเขาก็สามารถแบ่งแยกจดั
หมวดหมู่   จดัระบบและนาํเสนอใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดง่้ายๆ   คนท่ีมีอจัฉริยภาพทางดา้นมิติสัมพนัธ์
และการจินตภาพ   มกัจะมีอาชีพเป็นสถาปนิก  นกัประดิษฐน์กัสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ   เช่น   นกั
ออกแบบงานต่างๆ    หากนาํความสามารถดา้นน้ีมาใชใ้นชีวติประจาํวนั   คนเหล่าน้ีจะจดัหอ้งได้
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สวยงามไดป้ระโยชน์ใชส้อยอยา่งลงตวั   แกะสลกัพืชผกัผลไมไ้ดส้วยงาม  จดัดอกไมไ้ดส้วยงามใน
รูปแบบท่ีไม่เหมือนใคร ใชมื้อ น้ิวไดค้ล่อง 

 
อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นมิติสัมพนัธ์และการจินตภาพหรือไม่  ใหต้รวจสอบจาก

ขอ้มูลต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 ชอบวาดรูป  จาํหนา้คนไดแ้ม่นและรวดเร็ว  จาํไดแ้ม่น

กวา่จาํช่ือ 
 แม่นยาํเร่ืองเส้นทาง  จดักระเป๋าเดินทางไดเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  
 จดับา้นหรือโตะ๊ทาํงานไดเ้ป็นระเบียบ  นึกภาพในสองไดแ้จ่มชดั 
 ประกอบหรือร้ืออุปกรณ์ต่างๆได้

มากมาย 
 อ่านหนงัสือแลว้ชอบขีดเนน้ขอ้ความ 

 ฟังประชุมไปวาดรูปไปดว้ย  ชอบชมภาพยนตร์ 
 ชอบดูแฟชัน่/งานออกแบบตาม

นิตยสาร 
 ชอบจดัดอกไมห้รือจดัสวน 

 อ่านแผนท่ีไดค้ล่อง  ชอบถ่ายภาพ 
 สนุกกบัการต่อเลโก/้จ๊ิกซอว ์  ชอบเล่นเกมปริศนาท่ีเก่ียวกบัภาพหาทาง

ออกจากเขาวงกต 
 
4.  อจัฉริยภาพทางด้านตรรกะและคณติศาสตร์      คนกลุ่มน้ีเป็นคนช่างสงสัย   ชอบ

สืบคน้ขอ้มูล    สามารถสรุปความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์  ออกมาไดช้ดัเจนและ
เป็นเหตุเป็นผล    เราใชท้กัษะดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนัโดยท่ีเราไม่รู้ตวั   เช่น
การขบัรถ   การเลือกซ้ือส่ิงของ     การบริหารเวลา   การบริหารเงิน    การเป็นนกัวจิยั   เป็นตน้    
หากเราอ่อนหดัดา้นตรรกและคณิศาสตร์มาก่อน    เราอาจเร่ิมตน้พฒันาตนเองโดยพฒันาทกัษะการ
ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข   ขอ้มูลเชิงสถิติ   ฝึกทาํ  Mind   Maps    เป็นตน้ 

 
อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์หรือไม่  ตรวจสอบจากขอ้มูล

ต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 คิดเลขในใจไดร้วดเร็ว  สนุกกบัการคาํนวณค่าใชจ่้าย/วางแผน

การเงิน 
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 จาํเบอร์โทรศพัทห์รือหมายเลขรถ
ประจาํทางแม่น 

 คาดคะเนนํ้าหนกั  ส่วนสูง  ระยะทาง
ค่อนขา้งถูกตอ้ง 

 ชอบวางแผนก่อนลงมือปฏิบติั  ชอบกิจกรรมทดลองหรือกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ 

 สรุปแนวคิดหรือจาํแนกความเหมือน
ความต่างของเหตุการณ์ไดดี้ 

 พยากรณ์/คาดเดาเหตุการณ์ตามหลกัเหตุและ
ผลไดแ้ม่น 

 ชอบจดัหมวดหมู่และขา้วของ
เคร่ืองใชโ้ดยมีเกณฑก์ารจดัท่ีชดัเจน 

 ชอบประดิษฐห์รือสร้างสรรคเ์คร่ืองมือมา
ช่วยแกปั้ญหาหรือสถานการณ์ 

 เช่นเล่นเกมท่ีมีการวางแผน  เช่น
หมากรุก 

  

 
5. อจัฉริยภาพทางด้านการเข้าใจตนเอง    คนกลุ่มน้ีชอบการอยูน่ิ่งๆกบัตวัเอง   มองและทาํ

ความเขา้ใจกบัความคิดของตนเอง     มีความสุขกบัการคิดไปคิดมา   ถามตอบตวัเองอยูเ่นืองๆ      
เช่น    เราเกิดมาทาํไม  เราจะเรียนอะไรดี   อาชีพไหนจะเหมาะสมกบัเรามากท่ีสุด  ตายแลว้ไปไหน  
เป็นตน้   สรุปวา่เป็นคนท่ีสามารถทาํความรู้จกัและเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจถึง การมีชีวติอยูแ่ละการเป็น
มนุษย ์     นอกจากน้ียงัมีความสามารถในการรู้อารมณ์ตนเอง    ภาคภูมิใจในตนเอง  และหากมี
ความทุกขก์็ปลอบใจตนเองได ้     มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานโดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น  สามารถอยู่
ตามลาํพงัได ้

คนท่ีมีความเป็นอจัฉริยภาพทางดา้นการเขา้ใจตนเอง   เป็นคนท่ีฉลาดทางอารมณ์   ปรับตวั
ไดดี้   มีเพื่อนมาก    มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีทาํใหทุ้กฝ่ายมีความสุข    คนเหล่าน้ีมกัไดรั้บเลือกใหเ้ป็น
ตวัแทน  เป็นหวัหนา้    แมว้า่จะไม่เก่งเร่ืองการทาํงาน  เพราะเขาจะรวมคนเก่งมาช่วยงานไดม้าก
ท่ีสุด   ตรงขา้มกบัคนท่ีเก่งทุกเร่ืองแต่ไม่รู้อยูเ่ร่ืองเดียวคือ   ชีวติตวัเอง   ท่ีเป็นคนท่ีน่าสงสารท่ีสุด  
 

อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นการเขา้ใจตนเอง  หรือไม่  ใหต้รวจสอบจากขอ้มูล
ต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 ชอบทาํงานใหเ้สร็จดว้ยฝีมือตวัเอง  มัน่ใจในตนเอง 
 ยนืยนัความคิดของตน  วาดฝันถึงอนาคตของตนเองไดช้ดัเจน 
 อยูค่นเดียวไดอ้ยา่งสบายใจ  ชอบวางแผนหรือตั้งเป้าหมายชีวติ 
 อธิบายวธีิคิดหรือเหตุผลในการ

ตดัสินใจของตนเองไดช้ดัเจน 
 ใส่ใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ของตนเอง   รวมทั้งการหาทางแกไ้ข 
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 กลา้ปฏิเสธในเร่ืองท่ีไม่ชอบ  รู้วา่ตวัเองถนดั/ไม่ถนดัในเร่ืองใด 
 ชอบเขียนเก่ียวกบัความคิด/ความรู้สึก

ของตนเอง 
 เวลาเครียดจะมีเทคนิคท่ีทาํใหต้นเองผอ่น

คลายละสบายใจ 
 

6. อจัฉริยภาพทางด้านมนุษยสัมพนัธ์และการเข้าใจผู้อืน่      คนกลุ่มน้ีจะมีความสุขสดช่ืน  
สดใสเม่ือไดเ้จอะเจอพบปะผูค้น    สามารถพดูคุยไดอ้ยา่งสนุกสนาน   โนม้นา้วจิตใจคนใหเ้ห็น
คลอ้ยตามหรือเปล่ียนความคิดดว้ยความเตม็ใจ    คนท่ีมีอจัฉริยภาพดา้นน้ีช่วยใหชี้วติมีความสุข   
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   มีความสุขในชีวติสมรส   เป็นเด็กท่ีผูใ้หญ่รักและเอน็ดู    เป็นผูใ้หญ่ท่ี
เด็กเคารพนบัถือบางคนมีบุคลิกภาพน่ารัก  สบายๆ  บางคนมีบุคลิกภาพดูหนกัแน่นน่าเช่ือถือ    คน
กลุ่มน้ีเป็นนกัฟังท่ีดีและนาํขอ้มูลจากการฟังมาปรับกระบวนยทุธ์   หรือตดัสินใจเพื่อผลท่ีดีกวา่เดิม  

 
 อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการเขา้ใจผูอ่ื้น  หรือไม่  ให้

ตรวจสอบจากขอ้มูลต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 มีเพื่อหลายกลุ่ม   กลุ่มละหลายคน  สนทนากบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นเวลานานๆ 
 เพื่อนๆวางใจมกัจะมาขอความคิดเห็น  ชอบนัง่ดูผูค้น 
 ทกัทายผูอ่ื้นก่อน  เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นพดูคุยดว้ยเสมอ 
 สามารถทาํใหผู้อ่ื้นสบายใจได ้  สังเกตอารมณ์ของผูอ่ื้นไดร้วดเร็ว  
 ชอบใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น  ทาํใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตามได้ 
 เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นในเหตุการณ์

ต่างๆ 
 ชอบทาํงานกลุ่ม 

 ชอบงานอาสาสมคัร  มกัเป็นผูว้างแผนกิจกรรมสาํหรับสมาชิก
กลุ่ม 

 
7. อจัฉริยภาพทางด้านการเข้าใจธรรมชาติ     เคยไดย้นิเร่ืองพรานป่าไหม   เขานัน่แหละท่ี

เป็นตวัอยา่งของคนท่ีเขา้ใจธรรมชาติ    สามารถใชอุ้ปกรณ์มาทาํเสียงเรียกกบใหข้ึ้นมาขากรูหรือท่ี
ซ่อน   สามารถเลือกเหยือ่ตกปลาไดเ้หมาะกบัชนิดของปลา   เป็นคนตน้คิดในการใชพ้ืชสมุนไพร
ทั้งดา้นท่ีใชเ้ป็นยา   หรือเป็นสารพิษ   ในอดีตอจัฉริยภาพดา้นน้ีมีอยูใ่นตวัมนุษยเ์พื่อการดาํรงชีพ
และการอยูร่อด   แต่ในปัจจุบนัอจัฉริยภาพดา้นน้ีจะถูกลดบทบาทใหแ้คบลง   เหลือความสาํคญั
เฉพาะกลุ่มคนท่ีทาํงานดา้นเกษตรและวทิยาศาสตร์    ทั้งท่ีความเป็นจริงสมองของเราไดรั้บการ
ออกแบบมาใหช้อบธรรมชาติ   สังเกตจากการท่ีเราไปท่องเท่ียวเดินป่าฝ่าทะเลหรือปีนเขาชมนกชม
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ไม ้  เราจะรู้สึกดีๆกบัธรรมชาติและรับรู้ถึงความรู้สึกวา่ธรรมชาติใหค้วามสุขแก่เรา    คุณค่าของ
อจัฉริยภาพดา้นน้ีจะช่วยใหเ้รามองสรรพส่ิงแบบองคร์วม   เช่นเม่ือจะทิ้งเศษกระดาษสักช้ินหน่ึง   
เราจะเห็นขั้นตอนของการเป็นกระดาษแผน่นั้นวา่    กวา่จะเป็นกระดาษแผน่น้ีไดม้นัมีท่ีมายาวนาน
มาก    นบัตั้งแต่กวา่จะปลูกตน้ไม ้  เห็นความเติบโต   เห็นกระบวนผลิต   พลงังานท่ีใช ้  นํ้าเสีย  
ระบบนิเวศน์  ฯลฯ    คนทีเ่ห็นอย่างนีไ้ด้จะเข้าใจถึงการทีเ่ราเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ทีม่ีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา    แสดงให้เห็นการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอนัได้แก่  ไตรลกัษณ์  
(อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา)     และตวัตนท่ีแทจ้ริงของคนคนนั้นจะน่ิงและลึก   มีความใสสวา่ง   มี
ปัญญาท่ีชดัเจนและมีชีวติท่ีเรียบง่าย 

 
 
อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นการเขา้ใจธรรมชาติหรือไม่  ใหต้รวจสอบจากขอ้มูล

ต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 ชอบท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ  คาดเดาสภาพอากาศในแต่ละวนัได ้
 รักสัตวเ์ล่นกบัสัตวเ์ล้ียงไดน้านๆ  มกัไดก้ล่ิน ดิน แดด ฝน 
 รู้จกัชนิดของตน้ไมม้ากมาย  ปลูกตน้ไมไ้ดง้อกงาม 
 อยูน่อกหอ้งปรับอากาศได้  เอาตวัรอดในสถานการณ์ต่างๆได้ 
 ชอบใชผ้ลิตภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ  ใส่ใจรายละเอียดสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 
 ชอบดูนก  ดวงดาว สายนํ้า  กอ้นเมฆ 

ฯลฯ 
 สนใจการปรุงอาหาร   

 สนใจและชอบงานป้ันดิน  หล่อโลหะ  ฯลฯ 
 
8. อจัฉริยภาพทางด้านดนตรีและจังหวะ   เป็นคนท่ีรักเสียงเพลง   รักดนตรี   สามารถฟัง

และแยกเสียงตวัโนต้    จบัจงัหวะไดช้ดัเจน   ร้องเพลงไม่เพี้ยน   แต่งเพลงเก่ง  อจัฉริยภาพดา้นน้ี
เป็นพรสรรคข์องคนมากกวา่เป็นพรแสวง    

อจัฉริยภาพดา้นดนตรีช่วยใหค้นจาํแม่น    เพราะความสามารถดา้นน้ีมีลกัษณะพิเศษท่ีช่วย
จดัระบบคล่ืนสมองใหผ้อ่นคลายและเหมาะกบัการเรียนรู้    ส่วนคนท่ีไม่มีพรสวรรคใ์นดา้นน้ีแสดง
ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่  ร้องเพลงเพี้ยน  คร่อมจงัหวะ   แมจ้ะฝึกฝนอยา่งไรก็ทาํใหดี้ไดย้าก    แต่ถา้เช่ือ
วา่อจัฉริยะสร้างได ้  ก็ตอ้งทาํได ้  เพียงแต่ตอ้งใชเ้วลาและความอดทนเขา้ช่วยมากกวา่คนอ่ืนๆ   ทั้ง
ยงัตอ้งทาํซํ้ าๆ   ทาํบ่อยๆเพื่อใหเ้ส้นใยสมองใหม่ท่ีเรียนรู้เร่ืองดนตรีน้ีแขง็แรงข้ึน   แนวทางการฝึก
และพฒันาดว้ยตนเองอาจเร่ิมตน้จากการฝึกฟังใหล้ะเอียด   ฝึกหูใหจ้าํแนกเสียง   พฒันาการจบั
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จงัหวะจากเสียงต่างๆท่ีรายรอบตวัเรา   เช่นเสียงเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต ์  เสียงสายลมพดั  เสียงนก
ร้อง    เสียงของตก 

กระจกแตก  ฯลฯ  ฝึกฟังเพลงท่ีมีแนวเพลงต่างจากเพลงท่ีเราชอบ   ตอ้งยอมรับวา่การฝึก
ร้องเพลงใหเ้ก่งก็เหมือนการฝึกเล่นกีฬา    ดงัเช่นในโฆษณาท่ีวา่    ต้องฝึกจนกล้ามเนือ้แขนจ าวง
สวงิได้    

 
อยากรู้วา่เรามีอจัฉริยภาพทางดา้นดนตรีและจงัหวะเคล่ือนไหวหรือไม่  ใหต้รวจสอบจาก

ขอ้มูลต่อไปน้ี 
มี/ไม่มี รายการ มี/ไม่มี รายการ 
 ฮมัเพลงหรือร้องเพลงเสมอๆ  ชอบร้องเพลง/เพลงคาราโอเกะ 
 ชอบฟังเพลงหรือชมคอนเสิร์ต  เล่นดนตรีได ้
 ชอบทาํจงัหวะ เช่นเคาะโตะ๊  ตบเทา้  แยกเสียงดนตรี/บอกชนิดของเคร่ือดนตรีได้

จากการฟังเสียงดนตรี 
 ชอบดดัแปลงเน้ืองเพลง / จาํเพลง

เก่าๆได ้
 รับรู้ถึงสรรพเสียงในธรรมชาติ 

 พิมพดี์ดเป็นจงัหวะ  ชอบบทร้อยกรอง/ทาํนองเสนาะ 
 
เม่ือเรียนรู้กบัความมหศัจรรยข์องความสามารถทางสมองของมนุษยแ์ละไดต้รวจสอบ

ตนเองแลว้   มีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไรบา้ง    พร้อมหรือยงัท่ีจะนาํความรู้เหล่าน้ีไปปรับใช้
เพื่อพฒันาตน   ขอใหเ้ช่ือ   หรือพยายามทาํใจใหเ้ช่ือเถอะวา่    เรามีความสามารถซ่อนอยูม่ากมาย     
บางอยา่งเป็นพรสวรรค ์   บางอยา่งเป็นพรแสวง   เกิดมาเป็นมนุษยก์บัเขาแลว้ในชาติน้ี   อยา่ใหเ้สีย
ชาติเกิด   ท่านป.อ. ปยตฺุโต  กล่าวไวว้า่   “ธรรมชาติของมนุษยก์็คือตอ้งฝึก  ตอ้งศึกษา   และมนุษย์
นั้นเป็นสัตวโ์ลกท่ีฝึกไดจ้ริง”   ดงันั้นเราจะตอ้งศึกษาฝึกฝนพฒันาตวัเองใหดี้ข้ึน   เจริญข้ึน   จะได้
มีชีวติท่ีดีงาม   มีความสุขเป็นอิสระและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีสันติสุขในสังคมและในโลก 

 
รศ.สมปัต   ตญัตรัยรัตน์   เรียบเรียงจาก 
1.  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยตฺุโต)   เล่าเรียน-ทาํงานกนัไป  ชีวติไดอ้ะไร   พิมพค์ร้ังท่ี  20  
บริษทัพิมพเ์สวย  จาํกดั   2550 
2.  วนิษา  เรซ    อจัฉริยะสร้างได ้    โรงพิมพไ์ทยยเูน่ียนกราฟฟิกส์   กนัยายน  2550 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “การผลติส่ือการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

********************************************************************* 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ - ๒๓ และหมวด ๙ 
มาตรา ๖๓ - ๖๔ ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษา กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยกีารศึกษา
ท่ีเนน้ถึงบทบาทและความสาํคญัการพฒันาส่ือการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของผูเ้รียนและผูส้อนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  แนวทางการพฒันาส่ือการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนกรจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดงัน้ี  
ส่ือการเรียนรู้ภาษาไทย  

ส่ือการเรียนหรือส่ือการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือท่ีครูกาํหนดข้ึนเพื่อใชท้าํหนา้ท่ีถ่ายทอด  
และแลกเปล่ียนเน้ือหาประสบการณ์ แนวคิด ทกัษะและเจตคติระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือใชเ้ป็น
เคร่ืองมือการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้ชส่ื้อ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ฝึกทกัษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงคข์องการเรียนรู้   
ความส าคัญของส่ือการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการส่ือสารความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความคิดเห็น 
ตลอดจนเจตนคติ ซ่ึงอาจจะทาํไดห้ลายวธีิ และอาจใชเ้คร่ืองมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย 
โดยท่ีการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ใหผู้เ้รียนมีทั้งความรู้และคุณธรรม โดยจดักระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัการศึกษา ดงันั้น การสอนโดยการบรรยายหรือการใชห้นงัสือเพียงเล่มเดียว ไม่
สามารถพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้เพราะในสังคมปัจจุบนัเป็นยคุสมยัท่ีขอ้มูล
ข่าวสารความรู้สมยัใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยกีารส่ือสาร ไดแ้ผข่ยายกวา้งขวางอยา่งไม่มีขอบเขต
จาํกดั จาํเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ีใหมี้นิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง โดยใชแ้หล่งความรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 
กล่าวคือ การเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งเลือกสรรส่ือการเรียนการสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ย
ตนเอง มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและมีความรับผดิชอบท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (กรม
วชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔ หนา้ ๙๓ - ๑๐๓) 
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ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนจาํแนกตามลกัษณะของส่ือท่ีนาํไปใชมี้ ๕ ประเภท คือ 
  ๑.  ส่ือส่ิงพิมพ ์ เป็นส่ือท่ีใชร้ะบบการพิมพ ์เช่นหนงัสือเรียน คู่มือหนงัสือ   เสริม
ประสบการณ์ ใบความรู้ ใบงาน แผน่พบั แผน่ภาพ แบบฝึก วารสารวชิาการ นิตยสาร จุลสาร ฯลฯ 
  ๒.  ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เป็นส่ือส่ิงของต่างๆ เช่น ของจริง หุ่นจาํลอง แผนภูมิ แผนท่ี 
ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ 
  ๓.  ส่ือโสตทศันูปกรณ์ เป็นส่ือท่ีนาํเสนอดว้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ภาพ
เล่ือน (Slide) แถบเสียง แถบบนัทึกภาพ คอมพิวเตอร์ อาทิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอด อิเล็คทรอนิคส์ 
และส่ือผสมอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  ๔.  ส่ือกิจกรรม เป็นส่ือประเภทวธีิการท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติั ฝึกทกัษะ ซ่ึงตอ้งใช้
กระบวนการคิด การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น เกม เพลง 
บทบาทสมมุติ    การสาธิต   สถานการณ์จาํลอง   การแสดงละคร   การจดันิทรรศการและแสดงผล
งาน ทศันศึกษา การทาํโครงงาน ฯลฯ 
  ๕.  ส่ือบริบท   เป็นส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน    ไดแ้ก่   สภาพแวดลอ้ม และ
สภาวการณ์ต่างๆ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งวทิยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิ 
บุคคล หอ้งสมุด ชุมชน สังคม วฒันธรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
การสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป ส่ือการเรียนการสอน
ประเภทหน่ึงๆ อาจเหมาะสมกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระเฉพาะเร่ือง หรืออาจจาํไปใชใ้นการ
เรียนการสอนทัว่ไป นอกจากน้ีส่ือการสอนบางอยา่งจดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ฉพาะตามความตอ้งการของ
ผูส้อนในทอ้งถ่ิน หรือมีส่ือการเรียนการสอนสาํเร็จรูปท่ีผลิตจาํหน่าย ผูส้อนจึงควรรู้จกัเลือกใชส่ื้อ
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
 การใชส่ื้อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ถือเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ 
ผูส้อนอาจใชเ้วลาพอสมควรในการเตรียมหรือสร้างส่ือ แต่การใชเ้วลาดงักล่าวนั้นเป็นการให้
ประโยชน์ท่ีคุม้ค่า ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ตอ้งการใหผู้เ้รียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งความรู้ ทกัษะ  กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม ดงันั้นการใชส่ื้อจึงตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้ทาํใหผู้เ้รียนบรรลุ
จุดประสงค ์ ส่ือตอ้งมีความเท่ียงตรงในเน้ือหา ช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหผู้เ้รียนสร้างง่าย 
ประหยดัเวลา ราคาไม่แพง 
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แนวทางในการสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอน   สามารถดาํเนินการดงัน้ี 
 ๑. กาํหนดจุดประสงคจ์ากผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิด                
การเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ดา้นใดบา้งจากบทเรียนนั้น เพื่อจะไดส้ร้างส่ือหรือเลือกใชส่ื้อ      
การเรียนรู้ใหส้ัมพนัธ์กบัจุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั 
 ๒.  ศึกษาผูเ้รียน โดยพิจารณาถึงวยั ระดบัชั้น ความรู้ประสบการณ์และความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเลือกส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
 ๓.  ศึกษาธรรมชาติของเน้ือหา / สาระท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ แต่ละเร่ืองอาจมี
ลกัษณะเฉพาะ บางเร่ืองตอ้งเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงหรือเรียนรู้จากสภาพจริงดูการสาธิต และ             
บางเร่ืองตอ้งอาศยัการสืบคน้ขอ้มูลจาก การฟัง การดูและการอ่าน 
 ๔.  พิจารณาประโยชน์และความคุม้ค่าของส่ือการเรียนการสอน ส่ือแต่ละชนิดสามารถ         
เร้าความสนใจ ส่ือความหมายและประสบการณ์ การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง การจดั
ประสบการณ์       การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนในสถานการณ์ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ ควร
คาํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นค่าใชจ่้าย และความสะดวกในการใช ้ซ่ึงอาจเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ ประเภทอ่ืน
แทน เช่น ภาพ สไลดห์รือวดีีทศัน์แทน เป็นตน้ 
 ๕.  หาประสิทธิภาพของส่ือโดยปรับปรุงและพฒันาส่ือท่ีจดัทาํไว ้เพื่อเป็นการประกนั
คุณภาพของส่ือวา่มีความเหมาะสมในการนาํไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดจ้ริง  
การใช้ส่ือการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนการสอนแมผู้เ้รียนจะสร้างและพฒันาส่ือ ตลอดจนการเลือกใชส่ื้ออยา่ง
หลากหลายแลว้ก็ตาม บางคร้ังการจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนก็ยงัไม่สบผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูส้อนใชส่ื้อดงักล่าวไม่ถูกขั้นตอนหรือไม่เป็นระบบ เพื่อใหก้ารใชส่ื้อเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนควรไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 ๑.  ศึกษาเน้ือหาสาระในส่ือการเรียนรู้ท่ีไดค้ดัเลือกไว ้เพื่อตรวจสอบดูวา่เน้ือหามี                    
ความสมบูรณ์ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้ไม่สมบูรณ์จะไดจ้ดัหาหรือจดัทาํส่ือชนิดอ่ืนเพิ่มเติม 
 ๒.  ทดลองใชส่ื้อบางประเภท ซ่ึงอาจมีความยุง่ยากในการใชห้รือตอ้งทดสอบขั้นตอนการ
ใชข้องส่ือชนิดนั้นๆ เช่น ลาํดบัขั้นตอนการนาํเสนอสร้างความเขา้ใจหรือตอ้งทดสอบผูเ้รียน
เพียงพอหรือไม่ เหมาะสมกบัเวลาเรียนเพียงใด มีส่วนไหนท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
 ๓.  จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือและสถานท่ีใหพ้ร้อม เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในขณะท่ีใชเ้พราะ 
การใชเ้วลานานเกินไปในการเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จะมีผลใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
นอ้ยลง นอกจากน้ีควรตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ใหอ้ยูส่ภาพท่ีพร้อมจะใชง้านดว้ย 
 ๔.  เตรียมตวัผูเ้รียน การใชส่ื้อการเรียนรู้บางอยา่งจาํเป็นตอ้งช้ีแจงใหผู้เ้รียนรู้วตัถุประสงค์
หรือผลการเรียนรู้การศึกษาโดยใชส่ื้อนั้นๆ เป็นการใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย หากไม่มี            
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การช้ีแจงใหรู้้ ผูเ้รียนอาจไดเ้พียงความเพลิดเพลินหรือเรียนรู้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ยอ่มเป็นการใช้
ส่ือท่ีไม่คุม้ค่าและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 ๕.  ใชส่ื้อการเรียนรู้ตามแผนท่ีกาํหนดไว ้เพื่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ขณะท่ีใชส่ื้อ
ใดๆ ก็ตาม จะตอ้งพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาอยา่งไร ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยความสนใจ ตั้งใจและ
กระตือรือร้นหรือไม่ ปฏิกิริยาของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัไดว้า่ ส่ือการ
เรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนเพียงใด 
 ๖.  ประเมินการใชส่ื้อการเรียนรู้ เป็นการทาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชส่ื้อมาวเิคราะห์ใหเ้กิด         
ความชดัเจนวา่มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนในระดบัใด โดยจะตอ้งพิจารณาลกัษณะทางกายภาพ
ของส่ือและสาระไปยงัผูเ้รียน บางคร้ังส่ือการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชน้ั้นอาจมีความเหมาะสมดา้นกายภาพ 
แต่คุณค่าในดา้นสาระยงัไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย การประเมินจะช่วยใน
การตดัสินใจเลือกและใชส่ื้อการเรียนรู้สาํหรับการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อๆ ไป หรือพฒันา
โดยการดดัแปลง ปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเพิ่มเติมใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
แหล่งการเรียนรู้ 
 การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทยจาํเป็นตอ้งจดัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บความรู้อยา่งสะดวกรวดเร็ว และถูกตอ้งเหมาะสมในลกัษณะของ
แหล่งรวมวทิยาการ ดงันั้น การจดัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแหล่งรวมวทิยากรท่ีสังคมยอมรับ
และถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ของประชาชน ถือวา่เป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
  แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทาง
วทิยาการและประสบการณ์ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่างๆ เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ 

๑. เป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยั 
๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
๓. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
๔. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
๕. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วทิยาการและประสบการณ์ 
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ประเภทของแหล่งการเรียนรู้   แหล่งการเรียนรู้จดัไวเ้ป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ 
 ๑.  แหล่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ไดจ้ากสภาพจริง อาทิ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แม่นํ้า ลาํคลอง 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่นฝนดาวตก นํ้าท่วม แผน่ดินไหว ฯลฯ 
 ๒. แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัหรือสร้างข้ึน ซ่ึงมีทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพื่อใช้
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
  ๒.๑ แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งศูนยว์ชิาการ 
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ สวนวทิยาศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนธรรมะ 
สนามกีฬา ฯลฯ 
  ๒.๒ แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ ศาสนสถาน พิพิธภณัฑ ์สถาบนั
คน้ควา้วจิยั สถานประกอบการ แหล่งวทิยาการ แหล่งบริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว ์หอศิลป์ 
หอ้งสมุดประชาชน เรือหอ้งสมุด รถหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ศูนยกี์ฬา ศูนยก์ารคา้ เครือข่ายสารสนเทศ  
 ๓. แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทาง
ภาษา เพลงพื้นบา้น พิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ศิลปินแห่งชาติ บุคคลตวัอยา่งดา้นการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม 
 แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทลว้นเป็นส่วนเติมเตม็ใหก้บัการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ครูผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ควรใหค้วามสาํคญัและใหก้ารสนบัสนุน
ทั้งในการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบติัจริง ทั้งน้ี เพื่อใหก้ระบวนการจดัการเรียนการสอนนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
ส่ือหนังสือเสริมประสบการณ์ 

หนังสือ คือ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ทีม่ีคุณค่า  
 การอ่านเป็นทกัษะหน่ึงในการเรียนภาษา การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งเนน้การพฒันา  
การอ่าน โดยใชส่ื้อและวธีิการท่ีหลากหลาย หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หนงัสือเสริมประสบการณ์ หรือ
หนงัสืออ่านนอกเวลาเป็นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในชั้นมธัยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดหนงัสือใหน้กัเรียนอ่านนอกเวลาเรียนโดยถือวา่กิจกรรมการเรียนเก่ียวกบั
หนงัสือน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร กรมวชิาการพิจารณาเห็นวา่ การส่งเสริมใหโ้รงเรียน
มีหนงัสืออ่านนอกเวลาท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน จะเป็นการพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาการ
เรียนรู้โดยใชก้ารอ่านเป็นเคร่ืองมือทาํใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและมีประสิทธิภาพทางการอ่านสูงข้ึน 
สาํหรับชั้นประถมศึกษาไม่ไดก้าํหนดรายช่ือหนงัสือใหอ่้าน แต่ใหผู้ส้อนพิจารณาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม                                              

หนงัสือเสริมประสบการณ์ คือ หนงัสือท่ีใชใ้นการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง     เป็นส่ือท่ี
ช่วยเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซ้ึงในคุณค่าของภาษา เสริมสร้างทกัษะและนิสัยรัก
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การอ่าน  เพิ่มพนูความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ ตามหลกัสูตรใหก้วา้งขวางข้ึน อาจเป็นหนงัสือ
อ่านประกอบ ใชอ่้านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ดว้ยตนเอง ตามความเหมาะสมของวยัและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล  หรือเป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมใหผู้อ่้านเกิด
ทกัษะในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิง่ข้ึน  อาจเป็นหนงัสือสารคดี นวนิยาย นิทาน ฯลฯ  ท่ี
มีลกัษณะไม่ขดัต่อวฒันธรรม  ประเพณีและศีลธรรมอนัดี ใหค้วามรู้ มีคติและมี สารประโยชน์   
(กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔หนา้ ๑๑๔ - ๑๑๕) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่4.2 
เร่ือง “ส่ือประเภทข้อมูลสารสนเทศ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 
ในการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ครู

เป็นผูมี้บทบาทในการวางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้งดา้นเน้ือหา และวธีิการแก่นกัเรียน  ช่วย
ช้ีแนะแนวทางในการแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหน้กัเรียน  ตลอดจนจดัส่ือการเรียนรู้         เพื่อ
สนบัสนุนเสริมสร้างและพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามความมุ่งหวงัของ
หลกัสูตร สังคม และประเทศชาติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข       ดงันั้นครูตอ้งหมัน่
สะสม     แสวงหา     และพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอดว้ยการศึกษาจากหนงัสือและเทคโนโลยท่ีี
หลากหลาย   เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 หนงัสือจึงเป็นส่ือสาํคญัท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง่้าย   สะดวกและมีราคาถูกท่ีสุดท่ีครูยคุ
ปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งอ่านใหม้ากข้ึน ในการน้ีไดจ้ดัทาํบรรณนิทศัน์หนงัสือท่ีครูภาษาไทยระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาควรอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ดา้นภาษาไทย
โดยสังเขป  ดงัน้ี 
 
 กรรณิการ์  พวงเกษม.   ปัญหาและกลวธีิการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา.  

        กรุงเทพฯ :  ไทยวฒันาพานิช,  ๒๕๓๓,  ๙๑ หนา้.   ราคา  ๗๕  บาท. 
ใชเ้ป็นคู่มือศึกษาคน้ควา้ของครูภาษาไทยระดบัประถมศึกษา ทาํ

ใหเ้กิดความมัน่ใจในการสอน    และการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เน้ือหามี ๖ บท คือ   พฒันาการทางภาษาและความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย    
หลกัการสอนภาษาไทย  ปัญหาต่าง ๆ ในการสอนภาษาไทย  และ
การศึกษาวเิคราะห์หนงัสือแบบเรียน และหนงัสืออ่านประกอบ 

 กองเทพ    เคลือบพณิชกุล.  การใช้ภาษาไทย.   กรุงเทพฯ:โอ เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์ 
   ๒๕๔๒,  ๑๙๖ หนา้.  ภาพประกอบ. ราคา ๑๒๐  บาท.  

ใหค้วามรู้เร่ือง  การใชภ้าษาไทย มีรายละเอียดเน้ือหา ๕ บท คือ 
ความสาํคญัของภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร การฟัง และการ
ฝึกทกัษะการฟัง การพดูและการฝึกทกัษะการพดู การอ่านและการฝึก



 

 94 

รหัส  UTQ-202: สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา 

ทกัษะการอ่าน  การเขียนและการฝึกทกัษะการเขียน  มีคาํถามและ
กิจกรรมทา้ยบทเพื่อฝึกปฏิบติัและทดสอบความเขา้ใจ 

กาญจนา   นาคสกุล. ระบบเสียงภาษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๑.๑๖๘ หนา้. ภาพประกอบ. ราคม ๑๒๐ บาท. 
เป็นหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัตาํราดีเด่น ประจาํปี ๒๕๒๑ จาก จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั เน้ือหาแบ่งออกเป็น ๑๒ บท คือ  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษา เสียง 
และอวยัวะท่ีใชใ้นการออกเสียง   ลกัษณะทัว่ไปของเสียงพดู สัท-อกัษร เสียงสระ  
และเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาไทย หนา้ท่ีของเสียงสระใน
ภาษาไทย หน่วยเสียงพยญัชนะในภาษาไทย หนา้ท่ีของหน่วยเสียงพยญัชนะใน
ภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยกุต ์พยางค ์และคาํในภาษาไทย และลกัษณะของ
หน่วยเสียง 

 กาํชยั  ทองหล่อ.   หลกัภาษาไทย.  พิมพค์ร้ังท่ี ๘.   กรุงเทพ: อมรการพิมพ,์ 
   ๒๕๓๓, ๖๐๔ หนา้. ราคา ๑๗๐ บาท.  

เป็นตาํราท่ีใชเ้ป็นหลกัในการเรียนรู้ภาษาไทย  เน้ือหา
ประกอบดว้ย หลกัภาษา ตวัอกัษร  เสียง สระ การใชส้ระ  พยญัชนะ การ
ใชพ้ยญัชนะ การแผลง การตดัคาํ การเติมคาํ การยอ่คาํ สนธิ พยญัชนะ
อาคม หลกัสังเกต คาํบาลีและสันสกฤต การเขียนคาํ ถอ้ยคาํ ชนิดของคาํ 
คาํบาลีและสันสกฤต คาํเขมร คาํจีน คาํองักฤษ คาํแบบ อเนกรรถศพัท ์
วากยสัมพนัธ์ ฉนัทลกัษณ์ และการอ่าน 

 เกษตรศาสตร์. มหาวทิยาลยั.    ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร.  กรุงเทพ: เทก็ซ์แอน- 
เจอร์นลัพลัลิเคชัน่.  ๒๕๔๒,  ๓๑๔ หนา้. ราคา ๑๙๐ บาท. 

ใชป้ระกอบการสอนวชิา  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เน้ือหามี ๑๔ 
บท เช่น องคป์ระกอบของการส่ือสาร ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารส่ือสาร
สัมฤทธิผล คาํ เสียงของคาํ หลกัการเขียนคาํ  การส่ือความหมาย ประโยค
เพื่อการส่ือสาร ความคิดการใชภ้าษาไทย ภาษากบัวฒันธรรม ภาษากบั
การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ มีกิจกรรมทา้ยบท เพื่อทดสอบความรู้ ความ
เขา้ใจทุกบท  

ไขสิริ ปราโมช ณ อยธุยา และคนอ่ืน ๆ .  ภาษาไทย ๓.   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
๒๕๓๙.๑๖๓ หนา้. ราคม ๕๕  บาท. 

รวบรวมจากเอกสารประกอบคาํบรรยายวชิาภาษาไทย เน้ือหามี 
๙ บท คือ การฟัง การพดู การอ่าน การอภิปราย การเขียนบทความ การ
เขียนประวติับุคคล วรรณคดี ระบบเสียงในภาษาไทยและระบบคาํ 
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 ดวงใจ  ไทยอุบุญ.   ทกัษะการเขียนภาษาไทย   กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์- 
   มหาวทิยาลยั,๒๕๔๓.๓๐๔ หนา้. ราคา ๑๕๐ บาท.  

ใหค้วามรู้เร่ืองการใชท้กัษะการเขียนภาษาไทย เน้ือหามี ๘ บท 
คือ ปัญหาการใชภ้าษาในการเขียน หลกัการเขียนเบ้ืองตน้ การสะสม 
ประสบการณ์เพื่อช่วยพฒันาทกัษะการเขียน การใชโ้วหาร สาํนวน 
สุภาษิต คาํพงัเพย และการเขียนประเภทต่าง ๆ  ยกตวัอยา่งประกอบ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

ดาํรงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา.   แบบเรียนเร็ว เล่ม ๑,๒,๓.  
กรุงเทพฯ: การศาสนา กรมการศาสนา.  ๒๕๔๒, ๕๔๖ หนา้ 
ภาพประกอบ. 

เป็นแบบเรียนหนงัสือภาษาไทยท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดท้รงนิพนธ์ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแบบเรียนท่ีช่วย
ใหน้กัเรียนเรียนรู้หนงัสือไทยไดเ้ร็วข้ึน โดยไดรั้บพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตใหใ้ชเ้ป็นแบบเรียนใน พ.ศ.๒๔๓๑ โดยเน้ือหาแบ่งเป็น ๓ 
ตอน คือ เล่ม ๑ (ตอนตน้) สอนใหอ่้านหนงัสือ เล่ม ๒ (ตอนกลาง) สอน
ใหเ้ขียนหนงัสือ และ เล่ม ๓ (ตอนทา้ย) สอนใหแ้ต่งหนงัสือ 

 ถวลัย ์ มาศจรัส.   การเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิม่เติม  
   กรุงเทพฯ :  เลิฟแอนลิฟเพลส, ม.ป.ป. ๙๖ หนา้. ราคา ๙๕ บาท. 

แนะนาํการเขียนหนงัสือส่งเสริมการอ่าน และหนงัสืออ่าน
เพิ่มเติมเพื่อเป็นผลงานทางวชิาการ เน้ือหาประกอบดว้ย ๑๗ บท เช่น 
ความหมายของหนงัสือส่งเสริมการอ่าน วตัถุประสงคข์องการเขียน
หนงัสือส่งเสริมการอ่าน การเตรียมตวัก่อนเขียนหนงัสือ เขียนหนงัสือ
อยา่งไรใหป้ระทบัใจคนอ่าน  ตวัอยา่งการเขียนหนงัสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง การประเมินคุณค่าหนงัสือเด็ก ตอนทา้ย
เป็นหลกัการนาํหนงัสือส่งเสริมการอ่านและหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อ
เสนอเป็นผลงานทาววชิาการ 

ทศันีย ์   ศุภเมธี.  วธีิสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 
กรุงเทพฯ:ธนะการพิมพ,์๒๕๒๘.๒๓๒ หนา้ . ราคา ๔๘ บาท. 

เป็นคู่มือประกอบการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษาครู ท่ีเรียน
วชิาการ สอนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา เน้ือหาแบ่งเป็น ๑๔ บท 
เช่น การสอนภาษาไทย หลกัสูตรและแนวการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา จิตวทิยา การเรียนการสอนภาษาไทย การ
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สอนทกัษะการใชภ้าษา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 
การใชเ้พลงประกอบการสอนภาษาไทย  ปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
เรียนการสอนภาษาไทย การนาํส่ือการสอนมาใชป้ระกอบการเรียน การ
สอนวชิาภาษาไทย 

ธรรมศาสตร์,มหาวทิยาลยั.คณะศิลปศาสตร์.   การใช้ภาษาไทย ๒.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 
กรุงเทพฯ  :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  ๒๕๓๘, ๑๑๔ หนา้.  
ราคา ๘๕ บาท. 

    เป็นเอกสารประกอบการสอนหลกัสูตรวชิาพื้นฐาน ของ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เน้ือหาประกอบดว้ย โวหารและการเขียนใหมี้
ภาพพจน์หรือขอ้ความใหเ้กิดความประทบัใจ การเขียนบทความ การ
เขียนรายงานวชิาการ การพดูในท่ีชุมนุมชน การอภิปราย การโตว้าที การ
วจิารณ์ และการเขียนจดหมาย 

ธรรมศาสตร์,มหาวทิยาลยั, คณะศิลปศาสตร์.  ค าสอนวชิาภาษาไทย มธ.๑๓๑- ๑๓๒. 
                            กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  ๒๕๑๗, ๓๒๑ หนา้.  
                            ราคา ๔๐ บาท. 

เป็นตาํราเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 
เน้ือหาแบ่งเป็น ๗ บท คือ การอ่าน การใชภ้าษา  การเขียน  การฟัง การ
พดู การวจิารณ์  และการประชาสัมพนัธ์  โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความชาํนาญ
ในการอ่าน ฟัง เขียน และพดู ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อครูภาษาไทยอยา่งยิง่ 

 นภดล  จนัทร์เพญ็.   การใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ:แสงศิลป์การพิมพ.์  ๒๕๓๑,๑๒๒หนา้. 
                                          ราคา ๓๐ บาท. 

เป็นหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอนวชิาภาษาไทย ของนกัศึกษาท่ี
เรียนในวทิยาลยัครูทุกวชิาเอก ทุกระดบัการศึกษา เน้ือหาประกอบดว้ย
ลกัษณะสาํคญัของภาษาไทยและความรู้เร่ืองคาํ การฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียน ทุกบทมีแบบฝึกหดัทา้ยบท เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ 

นววรรณ พนัธุเมธา.  ไวยากรณ์ไทย.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒ .กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์น 
การพิมพ.์  ๒๕๒๗,๒๕๐ หนา้. 

ใหค้วามรู้เร่ืองไวยากรณ์ไทยอยา่งละเอียด วา่ดว้ยเร่ืองภาษาส่ือ 
ความหมาย การจาํแนกคาํ คาํหลกั คาํแทน คาํขยาย คาํเช่ือม คาํเสริม และ
คาํเรียกร้อง นามวลีและกริยาวลี หน่วยประโยค ประธานและกรรม 
ประโยคความเดียวและประโยคความซอ้น ประโยคความรวม ลาํดบัคาํใน
ประโยค การละคาํในประโยค การแปลงเป็นหน่วยนาม  การใชป้ระโยค
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แสดงเจตนา การเรียงความคิดเป็นประโยค ประโยคสัมพนัธ์ ประโยค
สนทนา และไวยากรณ์กบัความหมาย 

 นิตยา  กาญจนะวรรณ.    การวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทย.   กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยั 
                            รามคาํแหง. ๒๕๔๒,๒๖๑ หนา้. ราคา ๔๖ บาท.  

เป็นตาํราท่ีท่ีใชใ้นการสอนวชิา โครงสร้างของภาษาไทย มี
เน้ือหาครอบคลุมการวเิคราะห์โครงสร้างภาษาไทยตามทฤษฎีต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย ๑๐ บท คือ ไวยากรณ์คืออะไร ไวยากรณ์ต่างทฤษฏี 
การศึกษาภาษาไทยแบบเดิม ไวยากรณ์ไทยแบบดั้งเดิม ไวยากรณ์ไทย
แบบพรรณนา สยามไวยากรณ์ ลกัษณะภาษาไทย ไวยากรณ์ไทยตาม
ทฤษฏีโครงสร้าง ไวยากรณ์ไทยตามทฤษฏีปริวรรต และบทสรุป มี
ภาคผนวกท่ีเป็นนามานุกรม อธิบายศพัท ์ประมวลศพัท ์การเปรียบ สระ 
พยญัชนะ และชนิดคาํ 

 บรรจบ  พนัธุเมธา.    ลกัษณะและการใช้ภาษาไทย.  พิมพ ์คร้ังท่ี  ๑๒.กรุงเทพฯ: 
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. ๒๕๔๐. ราคา ๓๖ บาท. 

เป็นตาํราเรียนวชิาลกัษณะและการใชภ้าษาไทย เน้ือหา
ประกอบดว้ยระบบเสียงของไทย ความหมายของคาํ การสร้างคาํ การ
สร้างประโยค การใชถ้อ้ยคาํ การเขียนสะกดการันตแ์ละการอ่าน ใชภ้าษา
ท่ีเขา้ใจง่าย 

บนัลือ  พฤกษะวนั และดาํรง ศิริเจริญ.  เทคนิคและประสบการณ์การเขียนต ารา 
ทางวชิาการ.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๓. ๑๔๒ 
หนา้. ราคา ๘๐ บาท. 

ใหค้วามรู้เร่ืองการเขียนตาํราทางวชิาการ เน้ือหามี ๑๐ บท คือ 
ความสาํคญั และความหมายของตาํราทางวชิาการ การวางแผน  การเขียน
ตาํรา เทคนิคในการเขียน การฝึกเขียน บทแรก : บทสาํคญัของหนงัสือ 
การตรวจและการแกไ้ขตน้ฉบบั การเขียนคาํนาํและบรรณานุกรม การ
ปรับปรุงและแกไ้ขตาํรา การพิมพแ์ละการตลาด และแนวตวัอยา่งการ
เขียนตาํราทางวชิาการ 

บนัลือ  พฤกษะวนั.   อุปเทศการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา แนวบูรณา  
การทางการสอน.  กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช.  ๒๕๒๒,  ๒๐๕หนา้
ภาพประกอบ ราคา ๕๘ บาท. 
 เป็นหนงัสือท่ีปรับปรุงจากเอกสารประกอบคาํบรรยายวชิาการ
สอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา เน้ือหาประกอบดว้ย บทนาํ 
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ความสาํคญัของภาษา ปัญหาการจดัการเรียนการสอนกบัคุณภาพ การ
สอนฟัง และพดูการสอนพดู การสอนอ่าน การสอนอ่านเบ้ืองตน้ การ
สอนอ่านเพื่อการต่าง  ๆ การสอนวรรณคดีในชั้นประถมศึกษา  การสอน
เขียนเพื่อการต่าง ๆ ประสบการณ์กบัอุเทศการสอน 

บุญเหลือ เทพสุวรรณ, ม.ล.  วเิคราะห์รสวรรณคดีไทย.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ:ไทย 
                           วฒันาพานิช, ๒๕๒๒. ๒๒๖ หนา้. ราคา ๔๐ บาท. 

มีเน้ือหาวา่ดว้ยความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีวจิารณ์ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ
ทัว่ไปเร่ืองวรรณคดี  ระเบียบวธีิของวรรณคดีวจิารณ์ วธีิการวเิคราะห์เน้ือ
เร่ือง และลกัษณะนิสัยของตวัละคร วธีิการวเิคราะห์เน้ือเร่ืองและลกัษณะ
นิสัยของตวัละคร วธีิการวเิคราะห์กลวธีิของวรรณคดี พร้อมน้ีไดใ้หแ้นว
ทางการวเิคราะห์งานประพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่ วรรณคดี เร่ืองยาว 
วรรณคดีและวรรณกรรมเร่ืองสาํคญั ๆ ของไทย เช่น ลิลิตตะเลงพา่ย 
ราชาธิราช ขนุชา้งขนุแผน เป็นตน้ 

ประภาศรี   สีหอาํไพ.  การเขียนแบบสร้างสรรค์.   กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮา้ส์,  
                            ๒๕๑๓,  ๑๓๕ หนา้ . ราคา ๔๐ บาท. 

หนงัสือเล่มน้ีเป็นตาํราท่ีเนน้การใชภ้าษาไทยสาํหรับครู เน้ือหา
ประกอบดว้ยวธีิเขียนแบบสร้างสรรค ์ความคิดสร้างสรรค ์ความคิด
สร้างสรรค ์ลกัษณะการเขียน แบบสร้างประเภทของการเขียนแบบ
สร้างสรรค ์และอลงัการศาสตร์ 

ประยงค ์อนนัทวงศ.์ กลอนและวธีิเขียนกลอน (ชนะประกวด).   พิมพค์ร้ังท่ี ๔  
กรุงเทพฯ : อกัษรพิทยา. ๒๕๓๗.๒๖๔ หนา้. 

เป็นหนงัสือท่ีส่งเสริมดา้นการเขียนบทกลอน เน้ือหาเขียนเชิง
สารคดี มุ่งเนน้ ใหผู้อ่้านมีความรอบรู้เร่ืองกลอน และวธีิเขียนกลอนอยา่ง
ง่าย ๆ สอดแทรกเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการเขียนกลอน และแนะ
แนวการเขียนกลอนท่ีสมบูรณ์ 

 ปรัชญา อาภากุล และการุณนัทน์ รัตนแสนวงษ.์    ทกัษะการใช้ภาษาไทยเพือ่ 
   การส่ือสาร.  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดกัท.์  ๒๕๔๒,๒๙๒ หนา้.  
   ภาพประกอบ. ราคา ๑๙๐ บาท.  

เป็นเอกสารประกอบการสอนวชิา THI ๑๑๔ เพื่อพฒันาทกัษะ
การพดูและการเขียนของนกัศึกษา เน้ือหาประกอบดว้ย ความรู้เบ้ืองตน้ 
เก่ียวกบัการพดู การเตรียมตวัและฝึกฝนการพดูเบ้ืองตน้ การวเิคราะห์ผูฟั้ง 
และโอกาสในการพดู การปฏิบติัระหวา่งพดู การประเมินผลการพดู การ
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พดูในชีวติประจาํวนัและการพดูในโอกาสพิเศษ ความรู้พื้นฐานทางการ
เขียน การเขียนโครงเร่ือง การเขียนยอ่หนา้ การเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
การเขียนบทความ การเขียนสารคดี  การเขียนบนัเทิงคดี และการเขียน
วจิารณ์ 

 ปรียา  หิรัญประดิษฐ.์   การใช้ภาษาไทยในวงราชการ.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ: 
   โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮา้ส์. ๒๕๓๒,๑๘๔ หนา้. ราคา ๖๐ บาท. 

เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เร่ือง การใชภ้าษาไทยในวงราชการ
เน้ือหามี ๑๒ บท คือ การติดต่อส่ือสารในราชการ การใชภ้าษาไทยในการ
ติดต่อส่ือสาร การรับสารดว้ยการฟัง การส่งสารดว้ยการพดู การพดูใน
การปฏิบติัราชการ การรับสารดว้ยการอ่าน การส่งสารดว้ยการเขียน การ
เขียนหนงัสือราชการ  หนงัสือภายนอแก หนงัสือภายในและหนงัสือ
ประทบัตรา หนงัสือสั่งการ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ และหนงัสือท่ี
เจา้หนา้ท่ีทาํข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ 

เปรม  ชนะวงศ.์   ภาษาศาสตร์ส าหรับครู.   พิมพค์ร้ังท่ี ๓. นครศรีธรรมราช:  
วทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช.  ๒๕๒๘, ๓๔๑ หนา้. ภาพประกอบ 
 เป็นเอกสารประกอบการเรียนวชิาภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้สาํหรับ
ครูเน้ือหาแบ่งเป็น ๙ บท คือ ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวติั
การศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวยัวะท่ีใชใ้นการออกเสียงและ
ขบวนการออกเสียง ลกัษณะของเสียงและสัทอกัษร เสียงและระบบเสียง 
หน่วยเสียงในภาษาไทย พยางคแ์ละโครงสร้างพยางคข์องคาํไทย คาํ และ
หน่วยคาํ การเรียงคาํและประโยค และภาษาศาสตร์กบัการเรียนการสอน
ภาษา พร้อมภาพประกอบท่ีจดัเจน 

 ผอบ  โปษะกฤษณะ.   ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย.   พิมพค์ร้ังท่ี ๔ . กรุงเทพฯ 
   : อกัษรพิทยา, ๒๕๓๒.๒๓๐ หนา้. ราคา ๗๐ บาท 

รวบรวมพื้นฐานความรู้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดของเน้ือหาแบ่งเป็น ๑๐ บท คือ ลกัษณะเฉพาะ
ของภาษาไทย การเขียน การเขียนแบบเฉพาะ การอ่าน การพดู หลกัการ
พดูทัว่ไป การพดูในท่ีชุมชน การพดูแบบต่าง ๆ การฟัง และราชาศพัท์ 

 พิศศรี   กมลเวชช.   ครบครันเร่ืองวรรณยุกต์.    กรุงเทพฯ :  หอรัตนชยัการพิมพ.์ 
๒๕๔๓,๑๐๔ หนา้. ภาพประกอบ. ราคา ๘๐ บาท.   
 ใหค้วามรู้เร่ืองวรรณยกุตอ์ยา่งละเอียดครบถว้น เน้ือหา
ประกอบดว้ย ความนาํ คุยกนัก่อน ไทยเท่านั้นท่ีมีวรรณยกุตใ์ช ้ทาํไมตอ้ง
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มีวรรณยกุต ์วรรณยกุตคื์ออะไร ไตรยางค ์การฝันวรรณยกุต ์วธีิใชสู้ตการ
ผนั และการฝันกบัการอ่าน พร้อมภาพและแผนภูมิประกอบทาํใหเ้ขา้ใจ
ง่าย 

เพญ็ศรี  กนักา.   คู่มือการสอนเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๕. ๒๑๒ หนา้. ภาพประกอบ. ราคา ๑๐๕ 
บาท. 

    เป็นแผนการสอนท่ีผา่นการพฒันาและทดลองใชไ้ดผ้ลแลว้กบั 
   การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีลกัษณะการจดักิจกรรมการ
   เรียนการสอนแบบผสมผสาน มีเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ เน้ือหา
   ประกอบดว้ยแผนการสอน จาํนวน ๕๒ แผน มีภาพประกอบชดัเจน  

ไพบูลย ์ ดวงจนัทร์.   การใช้ภาษา.   กรุงเทพฯ : ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนรินทร์วโิรฒ.  ๒๕๔๒,๒๐๖ หนา้  

    เป็นตาํราเรียนวชิาการใชภ้าษาตามหลกัสูตรศิลปะศาสตร์บณัฑิต  
รายละเอียดเน้ือหาแบ่งเป็น ๖ บท คือ มโนภาพทางภาษา ขอ้สังเกตบาง
ประการเก่ียวกบัลกัษณะการใชภ้าษาไทย ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู 
ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียนทา้ยบทมีกิจกรรม เอกสารอา้งอิง และ
แนะนาํหนงัสืออ่านเพิ่มเติม 

 ไพโรจน์ อยูม่ณเฑียร.   ส านวนไทยใช้ให้เป็น.   กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ.์ 
   ๒๕๓๖,๑๙๑ หนา้. ราคา ๗๐ บาท.  

ใหค้วามรู้เร่ือง การนาํสาํนวนไทยไปใชใ้หถู้กตอ้งและมีประ
 สิทธิภาพในดา้นวชิาการ บนัเทิง การพดู การเขียน และการอนุรักษม์รดก
 ไทย เน้ือหา ประกอบดว้ยสาํนวนไทย ๑๖๓ สาํนวน ความหมาย โอกาสท่ี
 ใชแ้ละตวัอยา่งการใช ้

วรรณี  ศิริสุนทร.   การเล่านิทาน.   พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนลิฟ- 
 เพลส.  ๒๕๓๙,๑๒๕ หนา้.  ภาพประกอบ. ราคา ๑๒๕ บาท.  

เป็นเอกสารประกอบการสอนวชิาการเล่านิทาน เน้ือหา
ประกอบดว้ยประวติัและความเป็นมาของนิทานและวรรณกรรมต่าง ๆ 
ประเภทของนิทาน หลกัเกณฑใ์นการเลือกนิทานและวรรณกรรม ชัว่โมง
นิทาน  เทคนิคและศิลปะในการเล่านิทานหุ่น การใชส่ื้อชนิดต่าง ๆ 
ประกอบการเล่านิทาน การดาํเนินการเล่านิทาน และการเขียนโครงการ
เล่านิทาน พร้อมตวัอยา่งและภาพประกอบ 
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วรรณี  โสมประยรู.   การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ:ไทยวฒันา 
  พานิช, ๒๕๔๒. ๒๘๕ หนา้. ราคา ๒๖๐ บาท.  

เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั ในการสอน
ภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา รายละเอียดของเน้ือหาประกอบดว้ย ๑๐ 
บท คือ ลกัษณะของภาษาไทย ความสาํคญัและบทบาทของภาษาไทย การ
ส่ือความหมาย ภาษาศิลป์ พฒันาการทางภาษาของเด็กและหลกัจิตวทิยา
การศึกษา การสอนฟัง การสอนพดู การสอนอ่าน การอสอนเขียน 
หลกัสูตรและการสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา 

 วราภรณ์  บาํรุงกุล.    อ่านถูก สะกดถูก ค า ความหมาย ประโยค.   พิมพค์ร้ังท่ี ๓. 
   กรุงเทพฯ : เลิฟแอนลิฟเพลส,๒๕๔๒ ๒๕๒ หนา้. ราคา ๒๒๕ บาท. 

เป็นความรู้เร่ืองการใชภ้าษาเก่ียวกบัการอ่านถูก สะกดถูก คาํ 
ความหมาย ประโยค มีแบบฝึกหดัใหท้ดลองปฏิบติั พร้อมเฉลย ๓๘ 
แบบฝึกหดั ทาํใหไ้ดศึ้กษาและฝึกปฏิบติัไปพร้อมกนั ทาํใหเ้กิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ 

วจิินตน์  ภาณุพงศ.์  โครงสร้างของภาษาไทย:ระบบไวยากรณ์.   พิมพค์ร้ังท่ี ๑๔.  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๑ .๑๖๘ หนา้. ราคา ๒๗ บาท. 

โครงสร้างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์ เป็นตาํราท่ีเขียนจาก
ผลงานวจิยัระบบไวยากรณ์ในภาษาไทย มีเน้ือหาและรายละเอียดแบ่งเป็น 
๖ บท คือ บทนาํ ชนิดของประโยค ลกัษณะของประโยคสามญั การ
จาํแนกหมวดคาํ วลี คาํจาํกดัความ ชนิดและโครงสร้าง คาํจาํกดัความ 
ชนิดและหนา้ท่ีของอนุพากย ์มีตวัอยา่งประกอบชดัเจนทุกบท 

 วชิาการ, กรม. สถาบนัภาษาไทย.    การพฒันารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่าน 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฎ.   กรุงเทพฯ: ศาสนา กรมการศาสนา. 
๒๕๔๓, ๙๔ หนา้. 
 เป็นรายงานการวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากคณะกรรมการการ
วจิยัการศึกษาการศาสนาและการวฒันธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาํ
รูปแบบการพฒันานิสัยรักการอ่านไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลดีต่อไป เน้ือหา
ประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทนาํ เอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
วธีิดาํเนินการวจิยั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล การอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ 
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  วชิาการ, กรม . สถาบนัภาษาไทย . การเรียนการสอนภาษาไทย ปัญหาและ แนวทางแก้ไข.  
                                         กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๓๘,๗๑  หนา้. 

เป็นการรวบรวมบทความจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน
ภาษาไทย เน้ือเร่ืองมี บทความ ๙ เร่ือง เช่น คุณภาพของวชิาภาษาไทยใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา การจดัการเรียนการสอนภาษาไทย  : ปัญหา
และแนวทางแกไ้ข ภาษาถ่ินกบัการเรียนการสอนภาษาไทย ขอ้บกพร่อง
ในการอ่านออกเสียงภาษาไทย และการสร้างแบบฝึกซ่อมเสริมสาํหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ เขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาการใช้
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นเด็กเล็กและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ท่ี
พดูภาษาเขมรและภาษาส่วยในชีวติประจาํวนั ขอ้ผดิพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน
ประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา 

 วชิาการ, กรม . สถาบนัภาษาไทย . เกยีรติคุณปูชะนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม ๑ .   
               กรุงเทพฯ :  การศาสนา กรมการศาสนา . ๒๕๔๑ . ๑๖๐ หนา้ .      
               ภาพประกอบ 

 เป็นการรวบรวมประวติัและผลงานของผูท้รงคุณวฒิุดา้น
ภาษาไทย โดยกล่าวถึงประวติั ผลงาน การดาํเนินชีวติของบุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดียิง่ของปูชะนียาจารย ์๖ คน คือ ศาสาตราจารยห์ม่อมหลวง
ป่ิน  มาลากุล อาจารยเ์ปล้ือง  ณ นคร ศาสาตราจารยห์ม่อมหลวงจิราย ุ 
นพวงศ ์ท่านผูห้ญิงสมโรจน์  สวสัดิกุล ณ อยธุยา ศาสตราจารยด์ร. 
ประเสริฐ ณ นคร และศาสตราจารยคุ์ณหญิงกุหลาบ มลัลิกะมาส 

 วชิาการ, กรม . สถาบนัภาษาไทย . เกยีรติคุณปูชะนียาจารย์ด้านภาษาไทย  เล่ม ๒ .   
                           กรุงเทพฯ :  การศาสนา กรมการศาสนา. ๒๕๔๓,๑๖๕ หนา้ .  

                           ภาพประกอบ 
  เป็นการรวบรวมประวติัและผลงานของผูท้รงคุณวฒิุดา้น
 ภาษาไทยโดยเน้ือหากล่าวถึงประวติั ผลงาน การดาํเนินชีวติของบุคคลท่ี
 เป็นแบบอยา่งท่ีดียิ่งของปูชะนียาจารย ์๖ คน คือ ศาสตรจารยห์ม่อม
 ราชวงศสุ์มนชาติ   สวสัดิกุล     ศาสตราจารยเ์จือ สตะเวทิน  
 ศาสตราจารยว์สุิทธ์  บุษยกุล    ศาสตราจารย ์ดร. บรรจบ พนัธุเมธา  
 ศาสตราจารยฐ์ะปะนีย ์ นาครทรรพ และศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิศรี  แยม้
 นดัดา 
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 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ครอบครัวไทยยุคไอท ีชุดที ่๑ ถ้อยค า ส านวนชวน 
                ศึกษา เล่ม ๑  ครอบครัวไทยสนใจภาษ. กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
                            ลาดพร้าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หนา้  . ภาพประกอบ 
     เป็นหนงัสือการ์ตูนประกอบภาพท่ีส่งเสริมการอ่านและให้  
    ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าไทยใหถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งความหมายของ 
    ถอ้ยคาํ     และสาํนวน , เน้ือหามี  ๘ ตอน คือ เปิดตวั วา่แต่เขาอิเหนาเป็น
    เอง มือไวใจเร็วมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกยคุขา้วยากหมากแพง ลงแขก 
    รู้ไวใ้ช่วา่ใส่บ่าแบกหาม และเทศโนโลยสีารสนเทศ 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอท ีชุดที ่๑ ถ้อยค าส านวน ชวนศึกษา  
                                       เล่ม ๒ ส านวนไทย ชีวติไทย .  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๔๔ ,  

             ๘๐ หนา้ . ภาพประกอบ . 
                 เป็นหนงัสือการนูนประกอบภาพท่ีส่งเสริมการอ่านและให้  
   ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งความหมายของ
   ถอ้ยคาํและสาํนวนเน้ือหามี ๘ ตอน คือ สาํนวนติดปาก ปล่อยนกปล่อย
   ปลา สาํเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล ไปเยีย่มคุณปู่  คาํตามกระแส ขดัดอก 
   เด็กกะโปโล และหมากเกมน้ี 
วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอท ีชุดที ่๑ ถ้อยค าส านวน    
                        ชวนศึกษา เล่ม ๓ ถ้อยค าไทยใช้ให้เหมาะสม . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                        ลาดพร้าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หนา้ . ภาพประกอบ . 
    เป็นหนงัสือการ์ตูนประกอบภาพท่ีส่งเสริมการอ่านและให้  
   ความรู้ เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งความหมายของ
   ถอ้ยคาํและสาํนวนเน้ือหามี ๘ ตอน คือ ข้ึนรถลงเรือ ข้ึนเหนือล่องใต ้
   สแลงแต่ไม่แสลง ฮลัโหล.. ขอเรียนสายบนัทึกถึงอาจารย ์ฟุ่มเฟือยเกิน
   เหตุ ๔๐ กะรัต คาํผวน และกล่องปริศนา 

 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ครอบครัวยุคไอท ีชุดที ่๑ ถ้อยค า ส านวน    
                                     ชวนศึกษา เล่ม ๔  ถ้อยค าไทย เอกลกัษณ์ไทย . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                                     ลาดพร้าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หนา้ . ภาพประกอบ . 

  เป็นหนงัสือการ์ตูนประกอบภาพท่ี  ส่งเสริมการอ่านและให้
 ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งความหมายของ
 ถอ้ยคาํและสาํนวนเน้ือหามี ๘ ตอน คือ หัน่ ... แล่...ซอย....เฉือน รโหฐาน 
 หรือ มโหฬารภารลกัษณ์    
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              ภาพพจน์คุณแม่ .... นกัอนุรักษภ์าษาไทย สูจิบตัร ... ฟังดูคลา้ย ๆ กนั ไป
 เท่ียว เขาใหญ่ และดาราตวัอยา่ง 

 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย .  ครอบครัวยุคไอท ีชุดที ่๑ ถ้อยค า ส านวน    
                            ชวนศึกษา เล่ม ๕  ถ้อยค าไทยภูมิปัญญาไทย  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา   
                                       ลาดพร้าว , ๒๕๔๔ . ๘๐ หนา้ . ภาพประกอบ . 
                                   เป็นหนงัสือการ์ตูนประกอบภาพท่ีส่ิงเสริมการอ่านและให้
    ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งความหมายของ 
    ถอ้ยคาํและสาํนวน   เน้ือหามี ๘ ตอน คือ ส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 
    โศกนาฏกรรม สารพดั(ภยั) เร่ือง  น่าอาย โอ๋รายวนั เกจิอาจารย ์คู่กรรม 
    และรณรงคป์ลวก 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรม 
                        วงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร .  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว ,  
    ๒๕๔๕ . ๓๙๑ หนา้ . ภาพประกอบ . 
     เป็นหนงัสือท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่จากตน้ฉบบัการพิมพใ์นคร้ังต่าง 
    ๆ และจากประชุมโคลงโลกนิติฉบบัหอสมุดชาติ กรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    เน้ือหาประกอบดว้ย พระประวติัสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา  
    เดชาดิศร บนาํเสนอ คาํช้ีแจงการจดัทาํตน้ฉบบัหนงัสือโคลงโลกนิติพระ
    นิพนธ์ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศรและโคลงโลกนิติ 
    พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร  
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ทกัษะภาษานานาวธีิ .  กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
                                       ลาดพร้าว , ๒๕๔๕ . ๓๙๑ หนา้ . ภาพประกอบ . 
     เป็นหนงัสือทางวชิาการและรายงานผลการวจิยัเก่ียวกบัเทคนิค
    การสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน การนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
    เรียนการสอนวชิาภาษาไทย มีตวัอยา่ง และภาพประกอบชดัเจน 
              วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . แทนคุณแผ่นดินเกดิ เทดิคุณค่าภาษาไทย. 
                          กรุงเทพฯ : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์, ๒๕๔๔ . ๙๖ หนา้ . 
                          ภาพประกอบ . 
     เป็นหนงัสือท่ีรวบรวม ปาฐกภาพิเศษเก่ียวกบัภาษาไทย ของ 
    ฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์จาํนวน ๖ เร่ือ ง คือ พระบาทสมเด็จพระ 
    เจา้อยูห่วัทรงห่ วงภาษาไทย ภาษไทยของเรา ความสาํคญัของภาไทยใน
    รายการโทรทศัน์ ภาษาไทย  ภาษา  แม่ วฒันธรรมไทยกบัยคุโลกาภิวฒัน์ 
    และ วฒันธรรมไทย – สมบติัไทย เสริมสร้าง ความเจา้ใจเก่ียวกบั 
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    ความสาํคญัของภาษาไทย เห็นคุณค่า และร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมดา้น
    ภาษาไทยใหม้ัน่คงต่อไป 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . บทความส่งเสริมการอ่าน จากการประกวดบทความ 
                                    เพือ่ส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๒ .  

                         กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ   กระทรวงศึกษาธิการ. 
             ๒๕๔๓,๘๙ หนา้ .  

                     เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมบทความท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวด
     บทความในโครงการประกวดบทความเพื่อส่งเสริมการอ่าน ระดบั 
     ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ จาํนวน ๗ เร่ือง คือ ทาํ 
     อยา่งไรเด็กจะสนใจอ่านบทร้อยกรอง    การอ่านมีประโยชน์โปรดมารัก
     การอ่าน   อ่านคาํประพนัธ์จรรโลงใจสร้างนิสัยรักการอ่าน  
     กระบวนการพฒันาทกัษะและสร้างลกัษณะนิสัยรักการอ่าน :  
               กิจกรรมการสร้างบทละครจากวรรณกรรมอ่านร้อยแกว้อยา่งไรจึงจะได้
    คุณค่า และสร้างวฒันธรรมคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นนกัอ่าน 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม ๑ : ระบบเสียง  อกัษรไทย  
                                       การอ่านค าและการเขียนสะกดค า . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว .  
                                       ๒๕๔๕, ๑๖๐ หนา้ . ภาพประกอบ . 
     หนงัสือน้ีเป็น ๑ ในจาํนวน ๖ เล่ม ของหนงัสือ บรรทดัฐาน  
    ภาษาไทย มีเน้ือหาวา่ดว้ยความรู้ทัว่ไทย ตระกลูของภาษาไทย ระบบเสียง
    ภาษาไทย  อกัษรไทยและการใชอ้กัษร ไตรยางคแ์ละการนบัวรรณยกุต ์
    จดัพิมพข้ึ์นเพื่อเป็นตาํรา ศึกษาคน้ควา้และอา้งอิงดา้นภาษาและการใช้
    ภาษาไทย 
              วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ประชุมโคลงโลกนิติ  . กรุงเทพฯ :คุรุสภาลาดพร้าว .  
                                       ๒๕๔๓ . ๖๑๐  หนา้ . ภาพประกอบ . 
                                  เป็นการรวบรวมโคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพรจา้
    บรมวงศเ์ธอกรมพระยาเดชาดิศร โคลงโลกนิติสาํนวนเก่าไม่ปรากฏช่ือผู ้
    แต่ง และคาถาบาลี ท่ีมีคุณค่าดา้นบรรณกรรม ใหข้อ้คิด และคติสอนใจใน
    การดาํเนินชีวติ ประกอบดว้ยโคลง ๙๐๒  บท เน้ือเร่ืองประกอบดว้ย พระ
    ประวติั สมเด็จพระบรมวงศเ์ธอกรมพระยาเดชาดิศร บทนาํเสนอ ประชุม
    โคลงโลกติติ ฉบบักรมวชิาการประชุ มโคลงโลกนิติ และดรรชนีประชุม
    โคลงโลกนิติ ฉบบักรมวชิาการ 
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  วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . แผนพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและ 
                                          การใช้ภาษาไทย . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว . ๒๕๔๕,๕๔ หนา้ .  

    เป็นแบบแผนแม่บทเพื่อใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
                               ตระหนกัในความสาํคญัของการเร่งรัดและยกระดบัคุณภาพการเรียน
     การสอนภาษาไทย และการใชภ้าไทยในเด็กและเยาวชนของชาติ เน้ือหา
     ประกอบดว้ย  ความเป็นมา นโยบาย วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ เง่ือนไข
     ความสาํเร็จ ตวัช้ีวดั   ความสาํเร็จและวธีิการดาํเนินงาน 

 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . พนิิจวรรณกรรม : งานวจัิยทางภาษาไทย .  
                   กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว . ๒๕๔๒ . ๒๓๕ หนา้ . 
     เป็นการรวบรวมบทความ รายงายผลการวจิยัทางดา้นวรรณกรรม
    ในยคุสมยัต่าง ๆ เพื่อใหค้รูภาไทย ศึกษานิเทศก ์และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
    เร่ือง วรรณกรรมไดศึ้กษาและเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
    วรรณกรรม   การวเิคราะห์วรรณกรรม การการสอนวรรณกรรม เน้ือเร่ือง
    มีบทความจากผลการวจิยั ๑๑ เร่ือง  เช่น การพฒันาเกณฑก์ารประเมินค่า
    วรรณกรรมไทย    การศึกษาวเิคราะห์ฉนัท-ลกัษณ์ของกวนิีพนธ์  
    วเิคราะห์สัญลกัษณ์ในวรรณคดีไทย และหลายรสในวรรณกรรมร้อย 
    กรองของไทย สมยัรัตตนโกสินทร์ เป็นตน้ 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ภาษาไทยวนันี ้เล่ม ๖  . กรุงเทพฯ : คุรุสภา 
                                          ลาดพร้าว . ๒๕๔๒ . ๒๓๕ หนา้ . 

                                  เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมบทความท่ีปรับจากบทวทิยใุนโครงการ 
                              ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย ทางวทิยแุละ 
   โทรทศัน์เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย ทั้งการพดู การอ่าน 
   และการเขียน ใหถู้กตอ้ง เน้ือหาประกอบดว้ยบทความจาํนวน ๔๙  เร่ือง  
   เช่น วรรณคดีเป็นมรดกทางสังคม ปรารภนาสารพดัในปฐพี เอาไมตรี
   แลกไดด้งัใจจง มองดูคลา้ยแต่ไม่เหมือน ร ล ขอประทว้ง และศพัท ์
   สาํหรับพระภิกษุ เป็นตน้ 

 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . ภูมิใจในถิ่นของเรา.  กรุงเทพฯ : สถานบนัภาษาไทย  
                                          กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๔ . ๑๘๖ หนา้ . 
     เป็นการรวบรวมสุนทรพจน์ ท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวด  
    สุนทรพจน์ เร่ืองภูมิใจในถ่ินของเรา จาํนวน ๗๕ สาํนวน จาก ๗๕  
    จงัหวดั เน้ือหาของสุนทรพจน์ใหค้วามรู้เร่ืองการใชภ้า ความรู้ดา้นคุณค่า
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    และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงใชเ้ป็นประโยชน์และเป็น 
    แนวทางในการศึกษาคน้ควา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 วชิาการ , กรม . สถาบนัภาษาไทย . สอนให้สนุก เป็นสุขกบัการเรียน.   กรุงเทพฯ  : 
                                         คุรุสภาลาดพร้าว . ๑๔๘  หนา้ . ภาพประกอบ .  

  หนงัสือเล่มน้ี เป็นหนงัสือชุดความรู้ภาษาไทย อนัดบัท่ี ๑๐ ของ 
สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ เน้ือเร่ืองประกอบดว้ย ประมวลบทความ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย ความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบติั
ในการใชเ้ทคนิคและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ การเรียนรู้ดว้ยการ
ปฏิบติัจริง การใชบ้ทบาทสมมุติ การศึกษานอกสถานท่ี เหมาะสาํหรับครู
ศึกษานิเทศก ์และนกัเรียนท่ีตอ้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 แววมยรุา  เหมือนนิล . การอ่านจับใจความ .  พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ :สุวริียาสาส์น.  
                                         ๒๕๓๑ . ๑๕๑ หนา้ . ราคา ๑๐๐ บาท . 

 เป็นหนงัสือส่งเสริมและพฒันาการอ่านจบัใจความท่ีมี
ประสิทธิภาพเน้ือหามี ๘ หน่วย คือ พื้นฐานการอ่านจบัใจความ กลวธีิการ
อ่านจบัใจความสาํคญั การอ่านจบัใจความตาํรา การอ่านจบัใจความข่าว 
การอ่านจบัใจความบทความ การอ่านจบัใจความสารคดี การอ่านจบั
ใจความร้อยกรองไทยปัจจุบนั การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้นและนวนิยาย 
ทา้ยหน่วยมีแบบฝึกหดัทบทวน 

 ศรีนครินทรวโิรฒ , มหาวทิยาลยั คณะมนุษยศาสตร์. ทกัษะภาษา.   พิมพค์ร้ังท่ี  ๒ 
                  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , ๒๕๔๒ . ๒๒๗ หนา้ 
                  ราคา ๑๐๐ บาท  
     เป็นเอกสารประกอบการสอนวชิาภาษาไทย เน้ือหาแบ่งเป็น ๔ 
    เร่ืองคือทกัษะการฟัง  ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน มี
    ตวัอยา่งประกอบชดัเจน เขา้ใจง่าย 
 ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจนัทร์ .  การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน. กรุงเทพฯ  : ไทยวฒันา 
                                        พานิช , ๒๕๓๖ . ๑๘๑ หนา้ . ๑๐๐ บาท .  

   เป็นหนงัสือท่ีเขียนจากการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้และ
ประสบการณ์ในการประชุมสัมมนา แลสการทดลอง เน้ือหาประกอบดว้ย
เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัการอ่าน ความพร้อมทางการอ่าน นิสัยรักการอ่านของ
คนไทย กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เทคนิคการเล่านิทาน การเสนอ
หนงัสือ และกิจกรรมอ่ืน ๆ            
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 ศิลปากร , มหาวทิยาลยั . คณะอกัษรศาสตร์ .   ภาษากบัการส่ือสาร (ฉบับ ปรับปรุง) .  
    กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลบัศิลปากร. ๒๕๔๐, ๒๘๕หนา้.ราคา ๑๗๐ บาท.  

 เป็นเอกสารประกอบการสอนของภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เน้ือหาประกอบดว้ย ๖ บท คือ การส่ือสาร
กบัการแสดงความคิด ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย การฟัง การอ่าน 
การพดูและการเขียน มีตวัอยา่งประกอบชดัเจน เขา้ใจง่าย 

 สมพร  มนัตะสูตร แพง่พิพฒัน์ . การอ่านทัว่ไป . พิมพค์ร้ังท่ี ๒ กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พร้ิน   
                                          ต้ิงเฮา้ส์ , ๒๕๓๔ . ๑๖๒  หนา้ . ราคา ๖๐ บาท .  

     เป็นตาํราสอนวชิาการอ่านทัว่ไป เน้ือหามี ๗ บท ประกอบดว้ย 
บทนาํ ความรู้เร่ืองการอ่าน การเล่าตีบท การอ่านและการพิจารณา การ
อ่านเพื่อพิจารณากลวธีิการแต่ง และท่าวงทาํนองการแต่งและการใช้
ถอ้ยคาํ สาํนวนภาษาและหางเสียง มีตวัอยา่งการฝึกอ่านประเภทต่าง ๆ  

 สอางค ์ ดาํเนินสวสัด์ิ .   จะสอนภาษาไทยให้สนุกได้อย่างไร . พิมพค์ร้ังท่ี๒. กรุงเทพฯ : 
                                           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , ๒๕๓๙ . ๑๘๔ หนา้. ราคา ๙๕ บาท . 

 เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมบทความท่ีเขียนจากประสบการณ์การ
สอนภาษาไทยของอาจารยโ์รงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
อาจารยค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มี ๑๔ บทความ คือ สอน
ภาษาไทยอยา่งไรไม่น่าเบ่ือ การเรียนภาดว้ยกลวธีิการจาํ กิจกรรมการ
เรียนการสอนหลกัภาษาไทยในโรงเรียนมธัยม สอนอ่านดว้ยการจดั
กิจกรรม คีตลีลา  : มิติหน่ึงในการสอนอ่านร้อยกรอง สอนนกัเยนใหเ้ขียน
ตวัสะกดถูก การสอนยอ่ความ การสอนการเขียนเรียงความ กิจกรรมการ
เรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนมธัยม การสอนวรรณคดีไทยดว้ย
กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ อนัเน่ืองมาจากภิธาน และการประยกุตเ์พลง
พื้นบา้นเพื่อการสอนภาษาไทย 

 สุจริต  เพียรชอบ .   ศิลปะการใช้ภาษา . กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๓,๑๖๔ หนา้ .  
                                            ภาพประกอบ .  

 เป็นหนงัสือในชุดความรู้ภาษาไทยอนัดบัท่ี ๙ ของสถาบนั
ภาษาไทยกรมวชิาการ เสนอความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบติัในการใช้
ภาษาไทยใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบับุคคลและโอกาส เน้ือหาประกอบดว้ย 
๒ ดา้น คือ คุณค่าภูมิปัญญาไทย ๑๐ บทความ และศิลปะการใชภ้าษาไทย 
๑๒ บทความ พร้อมภาพประกอบสวยงาม 
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 สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์. หลกัภาษาไทย . พิมพค์ร้ังท่ี ๑๐ . กรุงเทพฯ : ไทยวฒัาพานิช .  
                                           ๒๕๓๔ . ๔๒๑ หนา้ . ราคา ๒๗๕ บาท .  

 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัภาษาไทยอยา่งละเอียด เน้ือหาแบ่งเป็น 
๑๑ หน่วย คือ ประวติัชนชาติไทยและภาษาไทย คาํภาษาต่างประเทศท่ีใช้
ในภาษาไทย ตวัอกัษรไทย ลกัษณะของภาษาไทยท่ีแสดงวา่เป็น
ภาษาคาํโดดเหตุท่ีทาํใหภ้าษาไทยมีคาํมากพยางค ์วา่ดว้ยภาษาสันสกฤต
และภาษาบาลี บาลี – สันสกฤตเปรียบเทียบ คาํบาลีและสันสกฤตท่ีใชใ้น
ภาษาไทย วา่ดว้ยการเขียนและการอ่านราชาศพัทท่ี์เกิดและลกัษณะของ
เสียง  

 สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์.  หลกัและวธีิสอนอ่านภาษาไทย . กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,  
                                           ๒๕๓๗ . ๑๖๐ หนา้.  ภาพประกอบ . ราคา ๙๐ บาท .  

 เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เร่ือง วธีิการอ่าน กระบวนการอ่าน 
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการสอนอ่านแบบต่าง ๆ เน้ือหาแบ่งเป็น ๑๘ 
บท เช่น ลาํดบัขั้นพฒันาในการอ่าน ความพร้อมในการอ่าน ทฤษฎีและ
รูปแบบการอ่านจิตวทิยาการอ่าน การสอนอ่านจบัใจความโดยใชว้ธีิเล่า
นิทาน วธีิใชป้ระสบการณ์ทางภาษา วธีิวทิยาศาสตร์และวธีิสาํรวจ
ตรวจทานและแผนพฒันาการอ่านในโรงเรียน เป็นตน้ 

 สุนีย ์ สินธุเดชะ.   ปกณิกะส าหรับครูภาษาไทย (ประถมศึกษาตอนปลายและ 
                                        มัธยมศึกษาทุกระดับ)  . กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช , ๒๕๒๓ . ๑๘๖ หนา้  
                         ราคา ๔๐ บาท .  

 เป็นตาํราท่ีเขียนจากประสบการณ์การเป็นครู การ  เป็นวทิยากร
ในการอบรมครูภาษาไทย และเป็นเอกสารประกอบการสอนนิสิต คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เน้ือหาประกอบกดว้ยขอ้คิด แนวทาง
วธีิการ และขอ้เสนอแนะสาํหรับครูภาษาไทย ในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ พร้อมตวัอยา่งประกอบท่ีชดัเจน 

 หทยั  ตนัหยง . การสร้างสรรค์วรรณกรรมและหนังสือส าหรับเด็ก . กรุงเทพฯ :  
               อกัษรเจริญทศัน์. ๒๕๒๙,๓๑๑ หนา้ . ภาพประกอบ . ราคา ๑๑๐ บาท .  

 เป็นตาํราท่ีเขียนจากทฤษฎีและประสบการณ์การสอนนิสิตใน
มหาวทิยาลยัจากการทาํงานสาํนกัพิมพ ์และรวบรวมความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ กวา่ ๕ สาขา เน้ือหาประกอบดว้ย พื้นฐานการสร้างหนงัสือสาํหรับ
เด็กกระบวนการผลิตหนงัสือสาํหรับเด็ก วสัดุการอ่านและคุณค่าและ
กิจกรรมของการอ่าน พร้อมภาพประกอบ และตวัอยา่งท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย 
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 อนงค ์ นาคสวสัด์ิ .    พฒันาการออกเสียงภาษาไทยด้วยดนตรีสรีระ . กรุงเทพฯ  :   
                                             จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , ๒๕๔๐ . ๑๐๐ หนา้ . ภาพประกอบ . ราคา  
                                             ๑๗๐ บาท . 

 เป็นการนาํความรู้เร่ืองจงัหวะดนตรี มาผนวกกบัความรู้เร่ือง
ภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์ เน้ือหาประกอบดว้ย ดนตรีสรีระ การออก
เสียงภาษาไทยตามหลกัสัทศาสตร์ แนวคิดเร่ืองการพฒันาสมรรถภาพการ
ใชก้นตรีสรีระ เพลงและแบบฝึกดนตรีสรีระ 

 อมรา  เล็กเริงสินธ์ุ . การสอนภาษาไทยในระดบัประถมศึกษา . กรุงเทพฯ : พิทกัษอ์กัษร  
                                          ๒๕๓๗ . ๓๘๗ หนา้ . 

 ใหค้วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบสาํคญัของการเยนรการสอน
ภาษาไทยเน้ือหามี ๑๑ บท คือ บทนาํ ความรู้พื้นฐานเพื่อการสอน
ภาษาไทยระดบัประถมศึกษา การวางแผนการสอนภาษาไทย กิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา  การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ การสอนฟังและการสอนพดู การสอน
อ่าน การอสนเขียน ส่ือการเรียนการสอนและนวตักรรมการสอน
ภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา การวดัผลการประเมินผล และการสอน
ซ่อมเสริมวชิาภาษาไทย 

 อจัฉรา  ชีวพนัธ์ุ . คู่มือการสอนภาษาไทย กจิกรรมการเล่นประกอบการสอน .  
            พิมพค์ร้ังท่ี ๕ . กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช , ๒๕๓๓  . ๑๘๘ หนา้ .  
                ราคา ๖๕ บาท . 

 เป็นหนงัสือท่ีวา่ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ส่งเสริมใหน้กัเรียน 
รู้จกัคิดวจิารณ์ และตดัสินอยา่งมีเหตุผล มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้จกัยกยอ่ง
ผูอ่ื้น รู้จดัทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้โดยรู้จกัเป็นผูใ้ห ้ผูรั้บ ผูน้าํ และผูต้ามท่ีดี 
เน้ือหาประกอบดว้ย ความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทย ความสาํคญั
ของการจดักิจกรรม “การเล่น” ประกอบการสอนภาษาไทย ลกัษณะของ
กิจกรรม “การเล่น” ประกอบการสอน วธีินาํการเล่นมาใชป้ระกอบการ
สอนภาษาไทยขอ้เสนอแนะในการนาํการเล่นมาใชป้ระกอบการสอน 
และกิจกรรมการเล่น ต่าง ๆ ๗๐ กิจกรรม 

 อจัฉรา  ชีวพนัธ์ . ศาสตร์ของการสอนภาษาไทย . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
                                        ๒๕๔๐ . ๒๕๓๑ . ๑๒๓ หนา้ .   
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 เป็นเอกสารคาํสอนวชิาพฤติกรรมการสอนระดบัประถมศึกษามี
เน้ือหาเก่ียวกบั หลกัและแนวปฏิบติัดา้นการนาํหกัสูตรและแผนการสอน
มาใช ้การเตรียมการสอน การจดักิจกรรม การทาํส่ือการสอน การสอน
ซ่อมเสริม เกมประกอบการสอน เพลงประกอบการสอน และการวดัผล 
ประเมินผลภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา  

 อุปกิตศิลปสาร , พระยา .   หลกัภาษาไทย . กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. ๒๕๔๑, 
                                        ๔๙๘  หนา้  . ราคา ๒๙๐ บาท 

 เป็นตาํราไวยากรณ์ไทยท่ีพระยาอุปกิตศิลปสารแต่งข้ึนสาํหรับใช้
เป็นคู่มือครูภาษาไทย และเป็นแบบเรียนของนกัเรียน มีเน้ือหาละเอียด
ชดัเจนแบ่งเป็น ๔ ตอน คือ อกัขรวธีิ วจีวภิาค วากยสัมพนัธ์ และฉนัท
ลกัษณ์ ในบางตอนมีแบบฝึกหดัทา้ยบท เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 

 
 นอกจากหนงัสือแลว้ ส่ือเทคโนโลยกี็มีความสาํคญัอยา่งยิง่ ในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทยในปัจจุบนั เพราะสามารถช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจและส่ือความหมายไดช้ดัเจนตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงส่ือเทคโนโลยเีหล่าน้ี ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วดิีทศัน์ ซีดี – รอม และ
อินเตอร์เน็ต 
 ๑. โทรทศัน์ เป็นส่ือการสอนท่ีสามารถนาํใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกสบายและแพร่หลาย เช่น 
โทรทศัน์การศึกษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และโทรทศัน์การสอนของมหาวทิยาลบัสุโขทยัธรร
มาธิราช ท่ีเผยแพร่รายการส่งเสริมดา้นการศึกษา การเรียนการสอน วชิาการต่าง ๆ และวฒันธรรม 
ทั้งในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด ซ่ึงนกัเรียนจะอยูใ่นหอ้งเรียนหรืออยูท่ี่บา้นก็สามารถเรียนได ้
 ๒. วดิีทศัน์ เป็นส่ือการสอนท่ีสามารถบนัทึกบทเรียนหรือการสอนไวไ้ด ้และนาํมารใชไ้ด้
อีกหลายคร้ัง สามารถเลือกดูภาพตามท่ีตอ้งการได ้และตดัต่อส่วนท่ีไม่ตอ้งการหรือเพิ่มเติมส่วน
ใหม่ลงไปไดใ้นแผน่วดิีทศัน์ สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัทาํรายการ
วดิีทศัน์ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ทัว่ไปไว ้เช่น วดิี
ทศัน์รายการพดูจาประสาคนไทย , ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ครูทาํได ้และภาษากบัวฒันธรรม เป็นตน้ 
 ๓. ซีดี – รอม เป็นส่ือบนัทึกประเภทส่ือ แสง ท่ีบนัทึก และอ่านขอ้มูลดว้ยแสงเลเซอร์ได้
หลายรูปแบบ ทั้งตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวแบบวดิีทศัน์ ปัจจุบนั ซีดี – รอม เป็นส่ือท่ี
สะดวก ประหยดั และไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในทุกวงการทัว่โลก 
 ๔. อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก เกิดจากการเช่ือม
ต่อมเครือข่ายยอ่ยจาํนวนมากท่ีเช่ือมโยงการส่ือสาระหวา่งกนัในระบบเวลิดไ์ว เวบ็ (WWW.) 
 ปัจจุบนัครู และนกัเรียนทัว่โลกกาํลงัเรียนรู้ท่ีจะใชอิ้นเทอร์เน็ต ดว้ยวธีิการอยา่งหลากหลาย 
เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ทั้งการเรียนการสอน และการศึกษาคน้ควา้ 
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 ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ทางอนิเทอร์เน็ต 
 http://www.yahoo.com  Yahoo  เป็นเคร่ืองมือสืบคน้แบบนามานุกรม (Dictionary) และ
สามารถคน้ดว้ยภาษาไทยได ้นอกจากน้ียงัมีบริการเวบ็ท่า (Portal) ข่าวสาร อีเมล ์ฯลฯ 
 http://www.sanook.com Sanook  เป็นเวบ็ท่าและเคร่ืองมือสืบคน้ภาษาไทยท่ีสามารถ
สืบคน้เวบ็ไซดไ์ดท้ั้งเวบ็ไทยและทัว่โลก มีการจดัอนัดบั หมวดหมู่เวบ็ประเภทต่าง ๆ ของไทย 
นอกจากน้ียงัมีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ และบริการเสริมอ่ืน ๆ 
 http://geocities.com/Athens/Delphi/7225/  “Happy Classroom” เป็นเวบ็ไซด ์แนะนาํการ
ใชภ้าษาไทย เช่น ภาษาไทยวนัละคาํ หลกัการใชภ้าษาไทย นิทานยวุกว ีตลอดจนส่ือการสอน 
 http://www.coolstation.com/wannasilp/ “ร้อยฝันวรรณศิลป์” เวบ็ไซดท่ี์ส่งเสริมวรรณศิลป์
ท่ีเป็นงานเขียนตลอดจนเป็นแหล่งเช่ือมโยงท่ีน่าสนใจ 
 http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6.htm เวบ็ไซดร์วบรวมพระราช
นิพนธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทั้งในส่วนท่ีปลุกใจใหรั้กชาติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ใบความรู้ที ่5.1 

เร่ือง “แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                 การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช   ๒๕๔๔   จะดาํเนินการดงัน้ี 

๑. ประเมินโดยยดึผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย  
๒. ประเมินโดยวธีิการท่ีหลากหลาย   โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง  
๓. ตอ้งมีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัทุกขอ้ 
๔. การผา่นเกณฑก์ารประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ตอ้งมีผลการประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงัผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าทุกขอ้ 
๕. จดัซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผา่นเกณฑป์ระเมิน   และประเมินหลงัการซ่อมเสริม  
๖. ผูเ้รียนตอ้งเรียนซํ้ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีทาํการซ่อมเสริมและไม่ผา่นเกณฑ์

การประเมิน 
แนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การวดัและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จดัไดเ้ป็น  ๓  ระดบั คือ 
๑. การวดัและประเมินผลระดบัชั้นเรียน 
๒. การวดัและประเมินผลระดบัสถานศึกษา 
๓. การวดัและประเมินผลระดบัชาติ 

๑.   การวดัและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
                  การวดัและประเมินผลในระดบัน้ี  เป็นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ระหวา่งเรียน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ดา้นความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ   ค่านิยม  
อนัพึงประสงคจ์ากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกิจกรรมต่างๆ   
ผลจากการประเมินในระดบัน้ี  ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน   กระบวนการ
เรียนรู้และใชป้ระกอบในการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน   ประกอบดว้ย 
                           ๑.๑    การประเมินก่อนเรียน 
                           เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการสนเทศของผูเ้รียนสาํหรับนาํไปจดัเตรียมกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพื้นฐานและคุณลกัษณะของผูเ้รียน  มี ๒ ลกัษณะ คือ 
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                                      (๑) การประเมินความพร้อมพื้นฐานของผูเ้รียน  เพื่อตรวจสอบความรู้  
ทกัษะ  ความพร้อมดา้นต่างๆ  ท่ีเป็นพื้นฐานของเร่ืองใหม่ท่ีจะเรียน   โดยใชว้ธีิท่ีเหมาะสม  และนาํ
ผลมาใชป้รับปรุง  ส่งเสริมหรือเตรียมตวัผูเ้รียนใหพ้ร้อมท่ีจะเรียน  มีแนวดาํเนินการดงัน้ี  
                                             ๑.  วเิคราะห์ความรู้   ทกัษะ  และพื้นฐานของเร่ืองท่ีจะเรียน 

๒.  เลือกวธีิการ  /  จดัทาํเคร่ืองมือประเมินท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
๓. ดาํเนินการประเมินความรู้และทกัษะของผูเ้รียน  
๔. นาํผลการประเมินไปใชต้ามวตัถุประสงค์ 

                                  (๒)   การประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะประเมิน  เพื่อตรวจสอบวา่   ผูเ้รียน
มีความรู้ทกัษะในเร่ืองท่ีจะเรียนมากนอ้ยเพียงใด  สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน  มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

๑. วเิคราะห์ความรู้  ทกัษะของเร่ืองท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้หรือท่ีจะสอน  
๒. เลือกวธิการ  และเคร่ืองมือประเมิน 
๓. ประเมินผูเ้รียนดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีกาํหนดก่ินจดัการเรียนรู้  

                    ๑.๒   การประเมินระหว่างเรียน    
                              เป็นการประเมินเพื่อมุ่งตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียนวา่  บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัมากนอ้ยเพียงใด   เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุง  แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน   การจดัการ
เรียนรู้  รวมทั้งอาจนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการสรุปผลการเรียนรู้  แนวทางการปฏิบติัในการ
ประเมินระหวา่เรียนอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี  
                                   (๑)    วางแผนการสอนและการประเมินระหวา่เรียนใหส้อดคลอ้ง  แผนการ
จดัการเรียนรู้ระบุภาระงานท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
                                   (๒)  เลือกวธีิประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน    หรือกิจกรรมหลกัท่ี
กาํหนดใหผู้เ้รียนปฏิบติั  วธีิการท่ีเหมาะสมในการประเมินระหวา่งเรียน  ไดแ้ก่  กระประเมินจาก
ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่  มีความรู้  ทกัษะและความสามารถ  มีคุณลกัษณะ  อนัพึงประสงคอ์นั
ผลจากการเรียนรู้ตามท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ให ้  วธีิการท่ีสามารถเลือกใชไ้ด ้ เช่น  การประเมิน
จากการส่ือสารส่วนบุคคล  โดยการสนทนาเพื่อประเมินความรู้  การอ่านบนัทึกเหตุการณ์ของ
ผูเ้รียน  การประเมินจากการปฏิบติั   การประเมินจากกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย  ซ่ึงจะตอ้ง
กาํหนดภาระงานและเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งชดัเจน   การประเมินจากสภาพจริง  การประเมิน
โดยแฟ้มสะสมงาน  เป็นตน้   
                                   (๓)    กาํหนดสัดส่วนการประเมินระหวา่งเรียนกบัการประเมินผลกลางภาค
และปลายภาคโดยควรกาํหนดใหน้าํหลกัความสาํคญัการประเมินระหวา่งเรียนมากกวา่กลางภาค 
และปลายภาค   เน่ืองจาการประเมินระหวา่งเรียนสามารถนาํผลมาพฒันา  ปรับปรุง  แกไ้ขในการ
จดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทนัท่วงที  
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และตอ้งนาํผลระหวา่งเรียนไปใชใ้นการตดัสินผลปลายภาคหรือปลายปีดว้ย  ทั้งน้ีจะเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูก้าํหนด 
                                   (๔)      จดัทาํเอกสารบนัทึกขอ้มูลการประเมินหรือสารสนเทศของผูเ้รียน
ระหวา่งเรียนอยา่งเป็นระบบชดัเจน  เพื่อเป็น  แหล่งขอ้มูลในการปรับปรุง  ส่งเสริมผูเ้รียน  และใช้
เป็นหลกัฐานในการส่ือสาร  ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
                        ๑.๓    การประเมินสรุปผลการเรียนหลงัเรียน  
                        การประเมินผลหลงัเรียน  เป็นการประเมินผูเ้รียนเม่ือจบเร่ืองท่ีเรียน  เพื่อตรวจสอบ
วา่  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือนาํไปเปรียบเทียบกบัการประเมินก่อน
เรียน  เป็นการศึกษาพฒันาการหรือความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  แลว้นาํมาแกไ้ข  ปรับปรุง  และ
พฒันา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่   ในแนวทางของการจดัทาํวจิยัในชั้นเรียน  แนวปฏิบติัในการ
ประเมินผลหลงัเรียนอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี 
                                 (๑)   วางแผนการประเมิน  โดยกาํหนดเป้าหมายในการตรวจสอบ  วธีิการ  
และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้หส้อดคลอ้งกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินก่อนเรียน  
                                (๒) ประเมินผูเ้รียนตามวตัถุประสงค ์ และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง  
แกไ้ข  และพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  หรือจุดประสงคข์องการเรียน  
                                   (๓)    ปรับปรุง  แกไ้ข  วธีิเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
                                   (๔)    ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
๒.   การวดัและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
                        การประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัสถานศึกษา  เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนเป็นรายปีและรายช่วงชั้น  สถานศึกษาจะนาํขอ้มูลจากการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน   และนาํไปใชใ้นการตดัสิน
ผลการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ   และตดัสินการเล่ือนช่วงชั้นของผูเ้รียน  การดาํเนินการประเมินผล
ระดบัสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
                        ๒.๑   กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีของกลุ่มสาระตามหลกัสูตร 
   สถานศึกษาท่ีจดัเจน 
                         ๒.๒ กาํหนดเกณฑส์าํหรับตดัสินประเมินการผา่นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเป็น
   รายขอ้  โดยเนน้เชิงคุณภาพ 
                         ๒.๓   กาํหนดเกณฑก์ารประเมินใหร้ะดบัผลการเรียนระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้
   รายปี 
                         ๒.๔    ประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งเรียน  (การประเมินระดบัชั้นเรียน)   เพื่อ
   สะสมผลการเรียนส่วนหน่ึงสาํหรับประกอบการสรุปผลในระดบั 
   สถานศึกษา 
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                         ๒.๕    ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายปีเม่ือส้ินปีการศึกษา  
                         ๒.๖    ประเมินสรุปผลการเรียนรู้รายปี  และการผา่นช่วงชั้นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  
 
๓.   การวดัและประเมินผลระดับชาติ 
                          การประเมินระดบัชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนทุกคนใน
ปีสุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖    ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  ๓    และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะกาํหนดใหม้รการประเมินในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความจาํเป็น  เป็นรายปี  ขอ้มูลจากการประเมินจะนาํไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในระดบัชาติ   
สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้    มี
ความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความรู้  ความสามารถ  และทกัษะทางภาษา  จึงเป็นกลุ่มสาระพื้นฐานท่ี
จะไดรั้บการประเมินทุกปี   สาํหรับแนวปฏิบติัในการประเมินระดบัน้ี  สถานศึกษา  ตอ้งจดัให้
ผูเ้รียนเขา้รับการประเมินและกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสารถในการประเมินอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
เพื่อจะไดข้อ้มูลทางคุณภาพท่ีเป็นจริง    และเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  
 
การวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่การประเมินผลการเรียนรู้  
                          เม่ือครูผูส้อนกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้  จะตอ้งวางแผนและกาํหนด
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว  โดยมี
องคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี 

๑. ประเมินอะไร  ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการจากกิจกรรมการเรียนการสอน  
๑.๑     ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
๑.๒     ดา้นทกัษะกระบวนการ 
๑.๓     ดา้นค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม 

                          ๒.    ประเมินเพือ่อะไร    ความมุ่งหมายของการประเมิน 
                                 ๒.๑     วนิิจฉยัจุดเด่น  จุดดอ้ยในการเรียน 

- ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน 
- ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสอน 
- การวางแผนการสอน 

                                 ๒.๒     ตดัสินผลการเรียน 
- สรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมด 

                                   ความมุ่งหมายของการประเมินจะช่วยใหเ้ลือกใชว้ธีิการไดเ้หมาะสม  รวมทั้ง
สามารถกาํหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได้ 
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                                   ความมุ่งหมายของการประเมินเพื่อวนิิจฉยัจุดเด่น  จุดดอ้ยในการเรียน   กบั
เพื่อตดัสินผลการเรียนมีความแตกต่างกนั   การประเมินเพื่อวนิิจฉยัตอ้งการขอ้มูลเพื่อการปรับปรุง
และพฒันาผูเ้รียน   ดงันั้นวธีิการประเมินจึงมีคุณลกัษณะมุ่งเนน้ในรายละเอียด   ทุกขั้นตอนแห่ง
การเรียนรู้  เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียนของผูเ้รียนและการเตรียมการสอนท่ี
เหมาะสม   การประเมินเพื่อวนิิจฉยั  จึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชร้ะหวา่งกระบวนการเรียนการสอน  
ส่วนการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนเป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมด    แนวทางการ
วดัและประเมินผลจึงมีลกัษณะนาํมาเฉพาะเป้าหมายหลกัสาํคญัท่ีแสดงภาพรวมเก่ียวกบัสัมฤทธิผล
ของผูเ้รียนตามความแตกต่างเท่านั้น         
                          ๓.    ประเมินเมื่อไร   ระยะเวลาการประเมิน    

- ก่อนเรียน 
- ระหวา่งเรียน 
- หลงัเรียน 

                                   ระยะเวลาการประเมินผลท่ีต่างกนั    มีจุดมุ่งหมายของการประเมินต่างกนั  
กล่าวคือ  การประเมินผลก่อนเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสารสนเทศในเบ้ืองตน้สาํหรับไปจดั
กระบวนการเรียนรู้   โดยนาํผลการประเมินมาปรับปรุง  ซ่อมเสริมก่อนทาํการสอน   แบ่งเป็นการ
ประเมินความพร้อมพื้นฐานของผูเ้รียน  และการประเมินความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน   ส่วนการ
ประเมินผลระหวา่งเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบพฒันา 
การของผูเ้รียนวา่  บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือไม่   แลว้นาํผลการประเมินมาปรับปรุง  แกไ้ข  
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนท่ีมีความรู้   ความสามารถ  เกิดพฒันาการสูงตามศกัยภาพ  และการ
ประเมินผลหลงัเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่    ผล
การประเมินนาํไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข  ซ่อมเสริมผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ตลอดจน
ปรับปรุง  แกไ้ขและพฒันาวธีิการเรียน  และการจดักิจกรรมการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ  
                          ๔.    ประเมินอย่างไร 

- การทดสอบ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ / การสอบถาม 
- การตรวจผลงาน 

                                  การประเมินผลการเรียนรู้ควรใชว้ธีิการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
จุดมุ่งหมายของการประเมิน  เช่น   การทดสอบ  เหมาะสมสาํหรับการประเมินดา้นความรู้  
กฎเกณฑ ์ หลกัการ  เป็นตน้ 
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                           ๕.   ผู้ประเมินคือใคร   บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
- ผูเ้รียนประเมินตนเอง 
- ครูผูส้อน 
- เพื่อน 
- ผูป้กครอง 
- ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

                                  การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมควรใหมี้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ผูร่้วมประเมินหลายๆ  ฝ่ายโดยใชเ้คร่ืองมือเดียวกนั 
                           ๖.   ผู้ใช้ข้อมูลผลการประเมินคือใคร 

- บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ผูเ้รียน 
- ครูผูส้อน 
- คณะครู 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- สถานศึกษาชั้นสูงข้ึนไป      

                                   ผูน้าํผลการประเมินไปใชจ้ะช่วยใหเ้ลือกใชว้ธีิการประเมินไดเ้หมาะสม  
รวมทั้งสามารถกาํหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได้ 
                                   การวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ดงักล่าว  
ครูผูส้อนควรไดศึ้กษาองคป์ระกอบต่างๆ ใหแ้จ่มชดั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่   ส่ิงท่ีจะประเมิน  คือ  ผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ซ่ึงเป็นปลายทางของการเรียนรู้  ควรไดศึ้กษา  วเิคราะห์ถึงพฤติกรรมบ่งช้ีของ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงันั้นๆ วา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง   เพื่อจะไดเ้ลือกวธีิการและเคร่ืองมือท่ีจะใช้
วดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกนั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
                            การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
และการประเมินตามสภาพจริง  โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของการประเมินท่ีเฉพาะเจาะจงใน
รายละเอียด  เพื่อขอ้มูลท่ีเจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งแทจิ้ง แบ่งเป็น ๔  ประเภท 
ดงัน้ี 

๑. การตอบแบบทดสอบ 
๒. การตรวจผลงาน 
๓. การสังเกตการปฏิบติั 
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๔. การสังเกตกระบวนการ 
                            ๑.   การตอบแบบทดสอบ   เป็นการวดัความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ
ความคิดรวบยอด  ขอ้เทจ็จริง  ฯลฯ   ในลกัษณะดงัน้ี 
                                  ๑.๑     แบบเลือกตอบ    ไดแ้ก่  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  แบบถูก – ผดิ    แบบ
จบัคู่ ฯลฯ 
                                  ๑.๒    แบบผูเ้รียนสร้างคาํตอบ   ไดแ้ก่  ขอ้สอบแบบเติมขอ้ความในช่องวา่ง    
แบบเติมคาํตอบสั้นๆ   เป็นประโยค  เป็นขอ้ความ  แผนภูมิ   และตาราง  ฯลฯ  
                                  ข้อดีของการตอบแบบทดสอบ    คือ  ใชเ้วลาในการดาํเนินการนอ้ย  ง่าย  
สะดวกต่อการนาํไปใชแ้ละใหผ้ลการประเมินท่ีตรงไปตรงมา  มีความยติุธรรม เน่ืองจากมีเกณฑ์
การประเมินท่ีชดัเจน 
                            ๒.   การตรวจผลงาน    ผลงานเป็นส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นการนาํความรู้  และทกัษะ
ไปใชใ้นการปฏิบติังานของผูเ้รียน  ตวัอยา่งผลงาน  ไดแ้ก่ ขอ้เขียน  เรียงความ  บทความ  บนัทึก
ประจาํวนั  รายงานบทละคร  บทร้อยกรอง  แฟ้มผลงาน  และโครงงาน ฯลฯ  
                                   การดูจากผลงานใชใ้นการประเมินเพื่อแสดงใหเ้ห็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถทาํได ้ 
ซ่ึงมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเพื่อเป็นตวับ่งช้ีผลสาํเร็จจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็น
เคร่ืองมือ  ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบผลการเรียนรู้ของตน  และคน้จุดเด่น  จุดดอ้ยของผลงาน  
ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือใหเ้พื่อน  ครูผูส้อน  และผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 
                            ๓.   การสังเกตการปฏิบัติ     เป็นการประเมินการนาํทกัษะ  และความรู้ไปใช้
โดยตรงในสถานการณ์ท่ีใหป้ฏิบติัจริง   ไดแ้ก่  การปฏิบติัท่ีมีระเบียบ   ขอ้บงัคบั   การร้องเพลง  
การแสดงท่าทาง  การรายงานดว้ยวาจา  การอ่านบทละคร  การอภิปราย    การโตว้าที  การกล่าว
สุนทรพจน์  การแสดงละคร  ฯลฯ เป็นตน้ 
การประเมินการปฏิบติัควรมีเคร่ืองมือประกอบ  ไดแ้ก่   แบบสังเกตพฤติกรรม  เกณฑก์ารใหร้ะดบั
คะแนน ฯลฯ 
                                   ขอ้ควรคาํนึงในการกาํหนดเกณฑก์ารปฏิบติั   ตอ้งกาํหนดเกณฑใ์ห้
ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้   ทกัษะกระบวนการ  และค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  
                            ๔.   การสังเกตกระบวนการ   เป็นการประเมินวธีิการเรียนรู้    กระบวนการคิด
ของผูเ้รียน  มากกวา่ท่ีจะดูผลงาน หรือการปฏิบติั   ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการคิดท่ีผูเ้รียนใชอ้ยู ่  เช่น  
ใหผู้เ้รียนคิดดงัๆ  การตั้งคาํถามใหผ้เุรียนตอบ  การอธิบายกระบวนการ  การบนัทึกการเรียน  การ
สัมภาษณ์   โดยผูส้อนเป็นผูส้ังเกตวธีิคิดของผูเ้รียน  วธีิการน้ีเป็นกระบวนการท่ีจะใหข้อ้มูลเพื่อการ
วนิิจฉยั  และเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน  โดยมีการเก็บขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง    ซ่ึงเหมาะกบัการ
ประเมินพฒันาการดา้นค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม 
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                                    การประเมินกระบวนการ  ควรมีเคร่ืองมือประกอบ  ไดแ้ก่  แบบสังเกต
พฤติกรรม  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน    ควรกาํหนดเกณฑก์ารประเมินกระบวนการ    สามารถ
กาํหนดเกณฑก์ารประเมินทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  ตลอดจนค่านิยม  คุณธรรม   
จริยธรรม  โดยการสังเกต  ตรวจผลการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน  การปฏิบติั  ตลอดจนผลงาน 
 
 
ตัวอย่างแบบประเมิน 
 

แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้  :……………………..                                             รายวชิา  ……………… 
สอนโดย…………………………………..                                             ภาคเรียนท่ี……………. 
****************************************************************************** 
ค าช้ีแจง   สังเกตการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามเกณฑก์ารประเมินแลว้บนัทึกผลลงในแบบ
สังเกต 
 
เลขท่ี  

ช่ือ – สกุล 
อ่าน

ถูกตอ้ง 
อ่านคล่อง ขอ้ควรปฏิบติัในการอ่าน

ออกเสียง 
สรุ
ป 

หมาย
เหตุ 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดบั   ๓         อ่านถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์  มีจงัหวะวรรคตอน   ใชน้ํ้าเสียวไดถู้กตอ้ง  ไพเราะ  
  อ่านคาํถูกตอ้ง  ชดัเจน  เสียงดงัเหมาะสม  นัง่หรือยนืเรียบร้อย  จบัหนงัสือหรือ
  แผนขอ้ความไดถู้กตอ้ง  ไม่ส่ายหนา้ไปตามตวัอกัษร 
 
ระดบั   ๒          อ่านถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์    มีจงัหวะวรรคตอน  แต่ใชน้าํเสียงไม่ถูกตอ้ง  บาง
  ตอนอ่านคาํผิดบา้งประมาณ ๑ - ๒ คาํ  เสียงดงัพอสมควร  นัง่หรือยนือ่าน 
  เรียบร้อย  จบัหนงัสือ หรือแผน่ขอ้ความท่ีอ่านถูกตอ้ง  ส่ายหนา้ตามตวัอกัษร  
 
ระดบั   ๑         อ่านถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์  มีจงัหวะวรรคตอนและใชน้ํ้าเสียงไม่ถูกตอ้ง  อ่านคาํผดิ ๓ - 
           ๕ คาํ   อ่านไม่ค่อยดงั   นัง่หรือยนืไม่เรียบร้อย   จบัหนงัสือหรือแผน่ขอ้ความท่ีอ่านไม่  
           ถูกตอ้ง  ส่ายหนา้ตามตวัอกัษร 
 
ระดบั   ๐        อ่านไม่ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   มีจงัหวะวรรคตอนและใชน้ํ้าเสียงไม่ถูกตอ้ง  อ่านคาํผดิ  
          มากกวา่ ๕ คาํ    เสียงเบา   นัง่หรือยนืไม่เรียบร้อย   จบัหนงัสือหรือแผน่ขอ้ความท่ีอ่านไม่
          ถูกตอ้ง   ส่านหนา้ตามตวัอกัษร 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง   แบบประเมินผลตามสภาพจริง 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
สาระที่  ๑  การ
อ่าน 

    

ความเข้าใจการ
อ่าน 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนหรือพดูไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน  หรือ
ตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองไดถู้กตอ้ง
ทุกขอ้ 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนหรือพดู  แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน  
หรือตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนหรือพดูได ้  แต่ครูตอ้งแนะ
ช่วยเหลือเล็กนอ้ย   หรือตอบคาํถาม
เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองไดบ้า้ง  แต่ส่วนใหญ่ยงั
ไม่ถูกตอ้ง 
 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองไม่ได ้ หรือ
ตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองไม่ได ้ ครู
ตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 

การค้นคว้า
ค าศัพท์ 

ใชพ้จนานุกรมคล่องแคล่ว  คน้ควา้
คาํศพัทไ์ดห้ลากหลาย   รวบรวมอยา่ง
เป็นระบบ   และอธิบายความหมาย
ถูกตอ้ง  ชดัเจน 

ใชพ้จนานุกรมไดดี้  คน้ควา้คาํไดห้ลาย
คาํ  แต่ยงัรวบรวมไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  
การอธิบายความหมายถูกตอ้ง 

ใชพ้จนานุกรรมได ้ แต่คน้ควา้ศพัทไ์ด้
เพียงไม่ก่ีคาํ  การรวบรวมยงัไม่เป็น

ระบบ  และอธิบายไม่ชดัเจน 

มีขอ้บกพร่องในการใชพ้จนานุกรม 

คน้ควา้ไดช้า้และไม่สามารถคน้ควา้คาํ
ตามท่ีกาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยเหลือจึง
คน้ควา้ไดบ้า้ง 

การอ่านอย่าง
ประเมินค่า 

ประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านอยา่งถูกตอ้ง   
ชดัเจน  และมีเหตุผล   สามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือตอบคาํถามได้ 

ใชพ้จนานุกรมไดดี้  คน้ควา้คาํไดห้ลาย
คาํ  แต่ยงัรวบรวมไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  
การอธิบายความหมายถูกตอ้ง 

ใชพ้จนานุกรรมได ้ แต่คน้ควา้ศพัทไ์ด้
เพียงไม่ก่ีคาํ  การรวบรวมยงัไม่เป็น

ระบบ  และอธิบายไม่ชดัเจน 

มีขอ้บกพร่องในการใชพ้จนานุกรม 

คน้ควา้ไดช้า้และไม่สามารถคน้ควา้คาํ
ตามท่ีกาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยเหลือจึง
คน้ควา้ไดบ้า้ง 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การอ่านอย่างมวีจิารณญาณ ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ

ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดอยา่งชดัเจน  ถูกตอ้ง  และมี
เหตุผลน่าเช่ือถือ 

ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดอยา่งชดัเจน  ถูกตอ้ง   แต่ไม่
สามารถระบุเหตุผลได ้

ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดไดแ้ต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน
เท่าท่ีควร    และไม่สามารถระบุเหตุ
ผลได ้

 

ไม่ใชวิ้จารณญาณในการอ่าน  ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือ 

การพนิิจภาษา พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  สามารถอธิบายไดล้ะเอียด  
ชดัเจน  และยกตวัอยา่งไดดี้ 

พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  ยกตวัอยา่งได ้ แต่ไม่สามารถ
อธิบายไดล้ะเอียด  ชดัเจนเท่าท่ีควร  

พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  แต่ไม่สามารถยกตวัอยา่งได ้ 
และไม่สามารถอธิบายไดล้ะเอียด  
ชดัเจนเท่าท่ีควร 

พิจารณาไม่ถูกตอ้ง  อธิบายและ
ยกตวัอยา่งไม่ได ้ ครูตอ้งอธิบาย
ช่วยเหลือ 

การอ่านท านองเสนาะ 
หรือท านองอืน่ๆ 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ  ได้
ถูกตอ้งตามลกัษณะท่วงทาํนอง   
มีนํ้าเสียงไพเราะ  ส่ืออรรถรสหรือจินต
ภาพไดช้ดัเจน 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ  ได้
ถูกตอ้งตามลกัษณะท่วงทาํนอง   
แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการใชมี้นํ้าเสียง  
เพื่อส่ืออรรถรสหรือ 

จินตภาพ 

 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ   
ได ้ แต่ยงัไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร  และยงัมี
ขอ้บกพร่องในการใชน้ํ้าเสียง 
เพื่อส่ืออรรถรสหรือจินตภาพ 

ไม่มีความพยายามในการฝึก  จึงอ่านได้
ไม่ดี  และมีขอ้บกพร่องในการอ่านมาก 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การพจิารณาค าประพนัธ์ พิจารณาคดัเลือกคาํประพนัธ์ท่ีไพเราะ
และมีความหมายไดด้ว้ยตนเอง  ระบุ
เหตุผลไดช้ดัเจน  และแสดงการนาํไป
ส่ือสารอา้งอิงไดดี้มาก    สามารถท่องจาํ
ไดค้ล่อง 
แคล่วถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ 

พิจารณาคดัเลือกคาํประพนัธ์ท่ีไพเราะ
และมีความหมาย  แต่ครูตอ้งแนะนาํ
เพ่ิมเติม  สามารถท่องจาํไดค้ล่องแคล่ว
ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   แสดงแนวทาง
การนาํไปใชส่ื้อสาร  อา้งอิงได้ 

พิจารณาคดัเลือกคาํประพนัธ์ได ้ แต่ครู
ตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม สามารถท่องจาํได้
ถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์  แสดงแนวทาง
การนาํไปใชส่ื้อสารอา้งอิงได ้ แต่ยงัไม่
ชดัเจนเท่าท่ีควร 

คดัเลือกคาํประพนัธ์ไม่ได ้ แสดงแนวทาง
การนาํไปใชส่ื้อสารอา้งอิงไม่ได ้  ครูตอ้ง
แนะนาํเพ่ิมเติม 

การเลอืกอ่านหนังสือและส่ือ
สารสนเทศ 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศอยา่ง
หลากหลาย  สามารถสรุปสาระสาํคญัจา
การอ่านไดดี้มาก 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศ
หลากหลาย   สามารถสรุปสาระสาํคญั
จากการอ่านไดดี้ 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศอยา่ง
หลากหลาย  แต่ไม่สามารถสรุป
สาระสาํคญัจากการอ่านได้ 

ไม่สนในในการอ่าน  ครูตอ้งแนะนาํให้
อ่านจึงสนใจท่ีจะอ่านบา้ง 
แต่ไม่สามารถสรุปสาระสาํคญัจากการ
อ่านได ้

นิสัยรักการอ่าน สนใจการอ่านอยา่งสมํ่าเสมอ  ชอบ
สนทนากบัครูหรือเพ่ือนท่ีอ่านเร่ืองราว
เดียวกนั 

สนในการอ่านแต่ไม่ค่อยสมํ่าเสมอ  ชอบ
สนทนากบัครูหรือเพ่ือนท่ีอ่านเร่ือง
เดียวกนั 

สนใจการอ่าน  แต่ครูตอ้งแนะนาํให้อ่าน ไม่สนในใจการอ่าน  ครูตอ้งกระตุน้ให้
เห็นความสาํคญัของการอ่านและตอ้ง
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

มารยาทในการอ่าน มีสมาธิในการอ่านดีมาก  ไม่รบกวนผูอ่ื้น
ในระหวา่งการอ่านและใช ้

เวลาในการอ่านไดต้ามท่ีกาํหนด 

มีสมาธิในการอ่านดี   ไม่รบกวนผูอ่ื้นใน
ระหวา่งการอ่าน  แต่ยงัใชเ้วลาในการอ่าน
เกินกวา่ท่ีกาํหนด 

มีสมาธิในการอ่านในช่วงเวลาสั้นๆ  
แสดงพฤติกรรมรบกวนผูอ่ื้นในระหวา่ง
การอ่านบา้งแต่ไม่มากนกั  และมกัใชเ้วลา
ในการอ่านเกินกวา่ท่ีกาํหนด 

ไม่มีสมาธิในการอ่าน  ไม่สนใจในการ
อ่าน  ชอบรบกวนผูอ่ื้นในระหวา่งอ่ืนอยู่
เสมอ  ครูตอ้งควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๒   การเขียน     

การเขียนย่อความ เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

เรียบเรียงใจความเป็นลาํดบัต่อเน่ือง   ใช้
ถอ้ยคาํภาษาของตนเอง 

อยา่งกะทดัรัดชดัเจน 

เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

เรียบเรียงใจความเป็นลาํดบัต่อเน่ือง   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องในการใชถ้อ้ยคาํภาษา 
 

 

เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการเรียบเรียง
ใจความและการ ใชภ้าษา 

เขียนสรุกใจความไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถเขียนสรุปได ้

การเขียนแสดงทรรศนะ เขียนแสดงทรรศนะไดดี้มาก  กาํหนด
ประเด็นชดัเจน  เรียบเรียงความคิดเป็น
สาํคญัและต่อเน่ือง  ไม่มีขอ้บกพร่องใน
การใชภ้าษา 

เขียนแสดงทรรศนะไดดี้มาก  กาํหนด
ประเด็นชดัเจน  แต่มีขอ้บกพร่องในการ
เรียบเรียงความคิดและการใชภ้าษา 

เขียนแสดงทรรศนะได ้ แต่ยงักาํหนด
ประเด็นไม่ชดัเจน  และมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงความคิดและการใชภ้าษา 
 

เขียนแสดงทรรศนะไม่ได ้ ครูตอ้ง
กาํหนดประเด็นให้และอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได ้

การเขียนเรียงความ มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  เรียงลาํดบัเน้ือหา
ถูกตอ้งและเรียบเรียงขอ้ความอยา่ง
ประณีต   เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งทุกคาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  แต่มีขอ้บกพร่อง
เล็กนอ้ยเร่ืองการเรียงลาํดบัเน้ือหา  การ
ใชถ้อ้ยคาํภาษา และการ เขียนสะกดคาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  แต่มีขอ้บกพร่อง
ค่อนขา้งมากเร่ืองการเรียงลาํดบัเน้ือหา  
การใชถ้อ้ยคาํภาษา และการ เขียนสะกด
คาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความไม่ครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไม่น่าสนใจ  และมี
ขอ้บกพร่องค่อนขา้งมากเร่ืองการ
เรียงลาํดบัเน้ือหา  การใชถ้อ้ยคาํภาษา 
และการ เขียนสะกดคาํ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การเขียนจดหมายราชการ เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง
รูปแบบและสาํนวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัเร่ือง   เขียน
ตวัสะกดการันตถู์กตอ้ง 

เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง
รูปแบบและสาํนวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัเร่ือง   แต่ยงั
มีขอ้บกพร่องเร่ืองการเขียนตวัสะกด
การันต ์

เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง
รูปแบบและสาํนวนภาษา  แต่เน้ือความ
ในจดหมายไม่สอดคลอ้งกบัเร่ือง
เท่าท่ีควร  และมีขอ้บกพร่องเร่ืองการ
เขียนสะกดการันต ์

 

เขียนจดหมายราชการไม่ถูกตอ้งตาม
รูปแบบและสาํนวนภาษา  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การเขียนประกาศ เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง   เน้ือความส่ือสารได้
ชดัเจนและสร้างความสนใจให้กบัผูอ่้าน 

เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง   เน้ือความส่ือสารได้
ชดัเจน   แต่ยงัไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 

เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง  แต่ เน้ือความส่ือสารไม่
ชดัเจน   และขาดความน่าสนใจ 
 

เขียนประกาศส่ือสารไดแ้ต่มีขอ้บกพร่อง
มาก  และไม่น่าสนใจ  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การเขียนค าขวญั เขียนตรงตามหวัขอ้  เสนอแนวทาง
ปฏิบติัหรือให้ขอ้คิดท่ีดี   ใชภ้าษากระชบั
ส่ือความชดัเจน  ใชค้าํถูกตอ้งตาม
ความหมาย  มีสมัผสัและจงัหวะของ
ถอ้ยคาํ  คาํขวญัไม่ยาวเกินไป 

เขียนตรงตามหวัขอ้  ส่ือความคิดหรือ
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน  ใชค้าํถูกตอ้ง
ตามความหมายและมีสมัผสัคลอ้งจอง 

เขียนตรงเก่ียวกบัหวัขอ้   มีการส่ือ
แนวคิดหรือแนวทางปฏิบติั   ใชค้าํท่ีมี
สมัผสัคลอ้งจอง  แต่บางคาํยงัใชไ้ม่
ถูกตอ้งตามความหมาย 

เขียนไม่สมัพนัธ์กบัหวัขอ้  แสดงแนวคิด
หรือแนวทางปฏิบติัไม่เด่นชดั  ขอ้ความ
บางตอนไม่มีสมัผสั 

คลอ้งจอง  การใชค้าํยงัตอ้งปรับปรุงอีก
มาก 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การเขียนรายงานวชิาการ เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม
รูปแบบ  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ   และเรียงลาํดบัเน้ือหาเป็น
ระบบ 

เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม
รูปแบบ  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ   แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการ
จดัระบบเน้ือหา 

เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม
รูปแบบ  แต่ขาดการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล
และยงัมีขอ้บกพร่องในการจดัระบบ
เน้ือหา 

มีขอ้บกพร่องในการเขียนรายงาน
วิชาการ  ทั้งรูปแบบ  การอา้งอิง
แหล่งขอ้มูล  และการจดัระบบเน้ือหา 

การใช้แผนภาพความคดิ
ประกอบการเขียน 

เขียนแผนภาพความคิดไดถู้กตอ้งชดัเจน  
เช่ือมโยงความคิดตามลาํดบั  สามารถ
นาํไปเรียบเรียงเน้ือหาไดดี้มาก 

เขียนแผนภาพความคิดไดถู้กตอ้งชดัเจน  
แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการเช่ือมโยง
ความคิด  สามารถนาํไปเขียนเรียบเรียง
เน้ือหาได ้

เขียนแผนภาพความคิดไดแ้ต่ยงัไม่
ถูกตอ้ง  และไม่เป็นระบบ  นาํไปเรียบ
เรียงเน้ือหาไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํให้
แกไ้ข 

เขียนแผนภาพความคิดไม่ได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือและอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได ้

การแต่งค าประพนัธ์ แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด  ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ ส่ือ
แนวคิดชดัเจน  สรรคาํมาใชไ้ดอ้ยา่
ไพเราะ  สละสลวย 

แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด  ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องในการเลือกสรรถอ้ยคาํ 

แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด   แต่ยงัมีขอ้บกพร่องเร่ืองฉนัท
ลกัษณ์และการเลือกสรรถอ้ยคาํ 

ไม่สามารถแต่งคาํประพนัธ์ตามรูปแบบท่ี
กาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยแนะนาํจึงสามารถ
แต่งได ้

การเขียนนิทาน กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  เรียบเรียงเน้ือหาไดดี้  
และส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดอยา่งชดัเจน 

กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  เรียบเรียงเน้ือหาไดดี้   
แต่ยงัส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดไดไ้ม่ชดัเจน
เท่าท่ีควร 

กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  แต่ยงัมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงเน้ือหา  และส่ือขอ้คิดท่ี
กาํหนดไม่ชดัเจน 

กาํหนดโครงเร่ืองและสร้างตวัละครได ้ 
แต่ไม่น่าสนใจ   ส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดไม่
ชดัเจน  และมีขอ้บกพร่องมากในการ
เขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ือง 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

นิสัยรักการเขียน ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา
อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครูอยา่งถูกตอ้ง   
รักการอ่าน  และชอบศึกษาภาษาของ
นกัเขียน 

ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา
อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครูอยา่งถูกตอ้ง   
แต่ยงัไม่พฒันานิสยัรักการอ่านและ
การศึกษาภาษาของนกัเขียน 

ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา
อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครู   แต่ยงัไม่
ถูกตอ้งเท่าท่ีควร  ครูตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม  
ไม่มีนิสยัรักการอ่านและการศึกษาภาษา
ของนกัเขียน 

ไม่ค่อยชอบการเขียน  ส่งงานเขียนไม่
ตรงเวลา  ไม่แกไ้ขและปรับปรุงงานเขียน
ของตน  ครูตอ้งควบคุมดูแลและแนะนาํ
ช่วยเหลือตลอด 

เวลา 

มารยาทในการเขียน เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาของตนเอง  
ไม่คดัลอกผูอ่ื้น  งานเขียนสะอาด
เรียบร้อยดีมาก 

เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาตนเอง  ไม่
คดัลอกผูอ่ื้น  งานเขียนสะอาดเรียบร้อยดี 

เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาตนเอง   แต่
คดัลอกผูอ่ื้นบา้งบางส่วนงานเขียนไม่
ค่อยสะอาดเรียบร้อยเท่าท่ีควร 

ชอบคดัลอกงานเขียนผูอ่ื้น  ไม่ค่อยมี
ความพยายามในการเรียบเรียงงานเขียน
ดว้ยภาษาตนเอง  ครูตอ้งควบคุมดูแลและ
แนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๓  การฟัง ดูและพูด     

การสรุปสาระส าคญัจาการฟังหรือ
การดู 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได้
ถูกตอ้งครบถว้น 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได้
ถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่ครบถว้นครบถว้น 

 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได ้  
แต่ยงัไม่ถูกตอ้งและครบถว้น 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดู
ไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 

การวเิคราะห์วจิารณ์สาร  จากการ
ฟังหรือการดู 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  ไดต้รงประเด็นท่ีกาํหนดอยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน    มีเหตุผลน่าเช่ือถือและ
สามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้ 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  ไดต้รงประเด็นท่ีกาํหนด  มี
เหตุผล   แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจนเท่าท่ีควร  
และไม่สามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบได ้ 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  แต่ยงัไม่ตรงประเด็น  และ/ม่
ถูกตอ้ง  ไม่ค่อยมีเหตุผลรวมทั้งยงัไม่
สามารถอธืบายเพ่ิมเติมหรือยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้

 

ไม่มีวิจารณญาณในการฟังหรือการดู  
อธิบายสารไดเ้ล็กนอ้ย  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การพูดในโอกาสต่างๆ เตรียมการพดูมาเป็นอยา่งดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง    ใช้
นํ้าเสียงเหมาะสมกบัโอกาสการพดู   มี
บุคลิกภาพท่ีดี 

เตรียมการพดูมาเป็นอยา่งดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง    ใช้
นํ้าเสียงเหมาะสมกบัโอกาสการพดู  แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องเร่ืองบุคลิกภาพ 

เตรียมการพดูไม่ดีเท่าท่ีควร  มี
ขอ้บกพร่องดา้นการเรียบเรียงเน้ือหา  
การใชน้ํ้าเสียง  และบุคลิกภาพใชไ้ด ้

ไม่เตรียมการพดู  มีขอ้บกพร่องในการพดู
อยูม่ากทั้งในดา้นการเรียบเรียงเน้ือหา  การ
ใชน้ํ้าเสียง  และบุคลิกภาพ 
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การพูดอธิบาย พดูอธิบายไดช้ดัเจนถูกตอ้ง  และ
น่าสนใจ  มีการเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งเป็น
ลาํดบั  และมีบุคลิกภาพท่ีดีมาก 

พดูอธิบายไดช้ดัเจนถูกตอ้งและน่าสนใจ  
มีบุคลิกภาพท่ีดี  แต่ยงัมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงเน้ือหา 

พดูอธิบายไดพ้อใช ้ มีขอ้บกพร่องดา้น
การลาํดบัเน้ือหาและบุคลิกภาพ 

มีขอ้บกพร่องในการพดูมาก  ทั้งเน้ือหา
และบุคลิกภาพ 

 

การอภิปราย พดูแสดงทรรศนะไดต้รงประเด็นและ
ชดัเจน  มีเหตุผล  สามารถยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

พดูแสดงทรรศนะไดต้รงประเด็น    
มีเหตุผล  และบางคร้ังไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

พดูแสดงทรรศนะของตนเองได ้ 
แต่ไม่มีเหตุผล  และบางคร้ังไม่ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

วิเคราะห์จากการฟังและการดูไม่ได ้ ครู
ตอ้งอธิบายเพ่ิมเติม  จึงจะสามารถ
วิเคราะห์ได ้

มารยาทในการฟังหรือการดู มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูดดีมาก  
มีสมาธิและไม่รบกวนผูอ่ื้นในขณะท่ีฟัง
หรือดู   แสดงความสนใจและตั้งคาํถาม
หลงัจากการฟังหรือ 

มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูดี 

ไม่รบกวนผูอ่ื้นในขณะท่ีฟังหรือดู  มี
ความสนใจแต่ไม่กลา้ตั้งคาํถามหลงัจาก
การฟังหรือการดู 

มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูพอใช ้ มี
สมาธิและแสดงความสนใจแต่ไม่
ต่อเน่ืองและไม่กลา้ตั้งคาํถามหลงัจาก
การฟังหรือการดู 

ไม่มีความตั้งใจในการฟังหรือการดู  
ไม่ค่อยมีสมาธิ และไม่สนใจท่ีจะฟังหรือ
ดู  ครูตอ้งตกัเตือนและควบคุมพฤติกรรม 

มารยาทในการพูด มีมารยาทท่ีดีในการพดู   ใชค้าํพดูอยา่ง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  เม่ือมีกิจกรรมการพดูจะ
ตั้งใจพดู  เตรียมการพดูดีมากและมีความ
พร้อมในการพดู 

มีมารยาทท่ีดีในการพดู  ใชค้าํพดูอยา่ง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  เม่ือมีกิจกรรมการพดูจะ
ตั้งใจพดูและเตรียมการพดูดี  แต่ยงัไม่มี
ความพร้อมในการพดูเท่าท่ีควร 

มีมารยาทท่ีดีในการพดูเฉพาะท่ีเป็น
ทางการ  ส่วนโอกาสท่ีไม่เป็นทางการยงั
ใชค้าํพดูไม่สุภาพเท่าท่ีควร  เม่ือมี
กิจกรรมการพดูแมว้า่จะแสดงความ
สนใจแต่ก็ไม่ค่อยเตรียมการพดูให้ดี
เท่าท่ีควร 

ชอบใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพในการพดูทั้งใน
โอกาสท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ครูตอ้งช้ีแนะและตกัเตือน  เม่ือมีกิจกรรม
การพดูจะแสดงอาการไม่สนใจและไม่
เตรียมการพดู 
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ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษา     

การวเิคราะห์ตวัอกัษรสมยัพ่อขุน
รามค าแหงมาหาราช 

อธิบายความแตกต่างระหวา่งลกัษณะ
ตวัอกัษรและรูปแบบการเขียนสมยัพอ่
ขนุรามคาํแหงและสมยัปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง  
เขียนและอ่านคาํท่ีใชต้วัอกัษรสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหงได ้

 

บอกลกัษณะตวัอกัษรและรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงและสมยั
ปัจจุบนัได ้  เขียนและอ่านคาํท่ีใช้
ตวัอกัษรสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงได้ 

บอกลกัษระตวัอกัษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงได ้  
เขียนหรืออ่านคาํท่ีใชต้วัอกัษรสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหงได ้

บอกลกัษระตวัอกัษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหง 

การวเิคราะห์ทีม่าของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

บอกความหมายและท่ีมาของคาํจากภาษา
อ่ืนแต่ละคาํท่ีปรากฏในศิลาจารึกได ้

 

บอกไดว้า่คาํจากภาษาอ่ืนในศิลาจารึกมี
คาํจากภาษาใดบา้ง  และยกตวัอยา่งคาํ
ท่ีมาจากแต่ละภาษาได้ 
 

ยกตวัอยา่งคาํท่ีมาจากภาษาอ่ืนและระบุ
ไดว้า่คาํดงักล่าวมาจากภาษาใด 

ยกตวัอยา่งคาํท่ีมาจากภาษาอ่ืนได ้ แต่ไม่
สามารถระบุไดว้า่เป็นคาํจากภาษาใด 

วเิคราะห์ความหมายของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

อธิบายสาเหตุของความเปล่ียนแปลงดา้ย
ความหมายของคาํท่ีปรากฏในศิลาจารึก
แต่ละคาํได ้

 

บอกความหมายเดิมและความหมายใน
ปัจจุบนัของคาํท่ีมีความหมาย
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัได ้

ยกตวัอยา่งคาํในศิลาจารึกท่ีมีความหมาย
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 

บอกความหมายของคาํท่ีปรากฏในศิลา
จารึกได ้
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ระดบัคะแนน 
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การวเิคราะห์ประโยคในศิลาจารึก บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้น 

ศิลาจารึก  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบการ
วิเคราะห์ไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดถู้กตอ้งและยกตวัอยา่งประกอบ
ไดแ้มจ้ะไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีชดัเจนนกั 

 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดถู้กตอ้ง 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดเ้ม่ือครูแนะนาํ 

การวเิคราะห์ค าไทยแท้ บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง  สามารถจาํแนกคาํไทยแท้
และคาํภาษาอ่ืนได้ 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง  และยกตวัอยา่งคาํได้ 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง    แต่ไม่สามารถจาํแนก  
และยกตวัอยา่งคาํได้ 
 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดต้ามท่ีมีผูแ้นะนาํ 

ค าซ ้า บอกลกัษณะของคาํซํ้า  ยกตวัอยา่งคาํซํ้า  
จาํแนกคาํซํ้าในงานเขียน  และบอก
ความหมายท่ีเปล่ียนไปจากคาํเดิมท่ียงัไม่
ซํ้าได ้

บอกลกัษณะของคาํซํ้า  ยกตวัอยา่งคาํซํ้า  
จาํแนกคาํซํ้าในงานเขียนได ้ แต่ยงัไม่
สามารถบอกความหมายไดทุ้กคาํ 

บอกลกัษณะคาํซํ้าและยกตวัอยา่งคาํซํ้า
ได ้ แต่ยงัไม่สามารถจาํแนกคาํซํ้าจากงาน
เขียนและอธิบายความหมายได้ 

บอกลกัษณะคาํซํ้าไดแ้ต่ยงัไม่สามรถ
ยกตวัอยา่งและจาํแนกคาํได้ 

การวเิคราะห์ประโยค บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งทุกขอ้  และอธิบาย
เพ่ิมเติมได ้

บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งทุกขอ้  แต่ไม่สามารถ
เขียนคาํอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งบางขอ้  และยงัไม่
สามารถเขียนคาํอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ประโยคไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห์ได้
เล็กนอ้ย 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การวเิคราะห์ระดบัภาษา วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี
กาํหนดไดถู้กตอ้งทุกขอ้ชดัเจน  และ
อธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี
กาํหนดไดถู้กตอ้งทุกขอ้ชดัเจน  แต่ไม่
สมารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี
กาํหนดได ้ แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน และ
ยงัไม่สมารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ยงัไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห์ได้
เล็กนอ้ย 

การใช้ระดบัภาษา ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์และสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ี
กาํหนด 

ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์ส่วนใหญ่และมีความ
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีกาํหนด 

ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์บางสถานการณ์   แต่ยงัไม่มี
ความสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีกาํหนด
เท่าท่ีควร 

ไม่สามารถใชภ้าษาให้เหมาะสมกบั
บุคคลและสถานการณ์ต่างๆได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงสมารถทาํไดบ้า้ง 

การวเิคราะห์ค ายมืในภาษาไทย วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้งทุกคาํ  อธิบายสาํนวน
การยมืคาํไดช้ดัเจน  และสามารถ
ยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้งทุกคาํ  อธิบายสาํนวน
การยมืคาํไดช้ดัเจน  แต่ไม่สามารถ
ยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่ถูกตอ้งทุกคาํ  แต่ไม่
สามารถอธิบายสาํนวนการยมืคาํและไม่
สามารถยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์ไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม  
จึงสามารถวิเคราะห์ได ้ แต่ไม่ถูกตอ้ง
เท่าท่ีควร 

การพจิารณาการใช้ค าราชาศัพท์ พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  
และแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้

พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  
แต่ไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้

พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่
เพียงบางขอ้   และไม่สามารถแกไ้ขให้
ถูกตอ้งได ้

ไม่สามารถระบุไดว้า่คาํราชาศพัทท่ี์
กาํหนดให้ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  และไม่
สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงสมารถพิจารณาการ
ใชค้าํราชาศพัทไ์ด ้
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความเข้าใจหลกัการเขียน 
สะกดค า 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และ
หลกัการเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง  
และสามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติม
ได ้

 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และ
หลกัการเขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง  
แต่ยงัไม่สามารถเขียนอธิบาย
เพ่ิมเติมได ้

 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลกัการเขียนสะกดคาํไดแ้ต่ยงัไม่
ถูกตอ้งชดัเจน  แต่ยงัไม่สามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

สรุปไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือจึงจะสามารถสรุปได้ 

การใช้ทกัษะทางภาษาในการ
แสวงหาความรู้ 

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย  
คล่องแคล่ว  ไดข้อ้มูลตามท่ีเป็น
ประโยชน์และเช่ือถือได ้

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย  
แต่ยงัไม่คล่องแคล่วเท่าท่ีควร  และ
ไดข้อ้มูลตามท่ีเป็นประโยชน์และ
เช่ือถือได ้

 

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดแ้ต่ไม่หลากหลาย   
และไม่ตรงตามท่ีตอ้งการนกั 

ไม่มีความพยายามในการคน้ควา้
ขอ้มูลทั้งจากหนงัสือและส่ือ
สารสนเทศ  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือจึงคน้ควา้ไดบ้า้ง 

การใช้ทกัษะทางภาษาในการ
ท างาน 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  
โดยการประชุมระดมความคิด  
วิเคราะห์  และประเมินการทาํงาน
ไดดี้มาก  ผลงานกลุ่มประสบ
ความสาํเร็จดีมาก 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  
โดยการประชุมระดมความคิด  
วิเคราะห์  และประเมินการทาํงาน
ไดดี้  ผลงานกลุ่มประสบ
ความสาํเร็จดี 

 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  โดยการประชุมระดมความคิด  
วิเคราะห์  และประเมินการทาํงานไดดี้  ผลงานกลุ่มประสบ
ความสาํเร็จพอใช้ 

ยงัตอ้งปรับปรุงการใชท้กัษะทาง
ภาษาในการทาํงาน  เพราะผลงาน
กลุ่มไม่ประสบความสาํเร็จ 

การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสาร
มาพฒันาความรู้ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันา
ความรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ได้
ขอ้มูลหลากหลายจากแหล่งขอ้มูล
ท่ีน่าเช่ือถือ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันา
ความรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ได้
ขอ้มูลหลากหลาย   แต่แหล่งขอ้มูล
ยงัไม่เท่าท่ีควรน่าเช่ือถือ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันาความรู้ไดค้ล่องแคล่วพอควร  
ขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่หลากหลาย และส่วนใหญ่มาจากแหล่งขอ้มูลท่ีไม่
น่าเช่ือถือ 

 

ไม่มีความพยายามในการใช้
เทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันา
ความรู้  ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การวเิคราะห์คุณค่าของเพลง 
กล่อมเดก็ 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  อธิบายอยา่งชดัเจน
และมีเหตุผลสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  อธิบายอยา่งชดัเจน
และมีเหตุผลในการอธิบายแต่ยงัไม่
ชดัเจนนกั 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  แต่ยงัอธิบายไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควรและไม่มีเหตุผลประกอบ 

ไม่สามารถวิเคราะห์คุณค่าของเพลง
กล่อมเด็กได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือจึง
สามารถวิเคราะห์ไดบ้า้ง 
 

การขับร้องเพลงกล่อมเดก็ มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้มาก  ท่วงทาํนอง
ถูกตอ้ง  นํ้าเสียงไพเราะ  และออกเสียง
ชดัเจน 

มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้  ทาํนองถูกตอ้ง   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องดา้นนํ้าเสียง  และการ
ออกเสียงคาํ 

มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้   แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง
ดา้นท่วงทาํนอง  นํ้าเสียง  และการออก
เสียงคาํ 
 

ไม่มีความพยายามในการฝึกหดั  ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงจะสามารถขบัร้องได้ 

การค้นคว้ารวบรวมเพลงกล่อมเดก็ คน้ควา้เพลงกล่อมเด็กในทอ้งถ่ินจาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  และรวบรวม
อยา่งเป็นระบบ 

คน้ควา้เพลงกล่อมเด็กในทอ้งถ่ินจาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  แต่ยงั
รวบรวมไม่เป็นระบบ 

คน้ควา้เพลงกล่ิมเด็กในทอ้งถ่ินแลว้นาํมา
รวบรวมได ้ แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

ไม่สามารถคน้ควา้และรวบรวมเพลงกล่ิม
เด็กได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๕  วรรณคดแีละ 
              วรรณกรรม 

    

การพจิารณาคุณค่าวรรณคดแีละ
วรรณกรรม 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณค่าดา้น
เน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นสงัคม  
อธิบายและยกตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณค่าดา้น
เน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นสงัคม   แต่
อธิบายและยกตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผลบางประการ  
และมาสามารถอธิบายและยกตวัอยา่งได้ 
ชดัเจน 

ไม่สามารถพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมได ้  ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ  
จึงสามารถสรุปได้ 

การน าคุณค่าของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมไปใช้ในชีวติจริง 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงไดช้ดัเจน  และ
ยกตวัอยา่งประกอบไดถู้กตอ้ง 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงไดช้ดัเจน  แต่
ยกตวัอยา่งประกอบไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงได ้แต่ยงัไม่
ถูกตอ้งชดัเจนและไม่มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

เขียนไดเ้พียงเล็กนอ้ย  และไม่สามารถ
แสดงแนวทางการนาํคุณค่าไปใชใ้นชีวิต
จริงได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือและ
อธิบายเพ่ิมเติม 

การเขียนบันทกึการเรียนรู้ 
วรรณคดแีละวรรณกรรม 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ไดดี้  สามารถ
สะทอ้นความรู้  ความรู้สึก  และความ
คิดเห็นจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมไดช้ดัเจน  เป็นระบบ 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ได ้ แต่ยงัสะทอ้น
ความรู้   ความรู้สึก  และความคิดเห็นไม่
ชดัเจนเท่าท่ีควร 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ท่ีมีความยาวมาก
ข้ึน  แต่ยงัจาํแนกประเด็นการเขียนไม่
ชดัเจน 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ไดเ้พียง  ๒ – ๓  
บรรทดั  โดยไม่สามารถให้รายละเอียด
ของความคิดเห็นได ้
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่5.3 
เร่ือง ตัวอย่างแบบประเมินประเภท Scoring   

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

เกณฑก์ารประเมิน ระดบัคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่ ๑  การอ่าน     
ความเข้าใจการอ่าน สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย

การเขียนหรือพดูไดถู้กตอ้ง  ชดัเจน  
หรือตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองได้
ถูกตอ้งทุกขอ้ 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนหรือพดู  แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน  
หรือตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนหรือพดูได ้  แต่ครูตอ้งแนะ
ช่วยเหลือเล็กนอ้ย   หรือตอบคาํถาม
เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองไดบ้า้ง  แต่ส่วนใหญ่ยงั
ไม่ถูกตอ้ง 
 

สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองไม่ได ้ หรือ
ตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองไม่ได ้ ครู
ตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 

การค้นคว้าค าศัพท์ ใชพ้จนานุกรมคล่องแคล่ว  คน้ควา้
คาํศพัทไ์ดห้ลากหลาย   รวบรวมอยา่ง
เป็นระบบ   และอธิบายความหมาย
ถูกตอ้ง  ชดัเจน 

ใชพ้จนานุกรมไดดี้  คน้ควา้คาํไดห้ลาย
คาํ  แต่ยงัรวบรวมไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  
การอธิบายความหมายถูกตอ้ง 

ใชพ้จนานุกรรมได ้ แต่คน้ควา้ศพัทไ์ด้
เพียงไม่ก่ีคาํ  การรวบรวมยงัไม่เป็น

ระบบ  และอธิบายไม่ชดัเจน 

มีขอ้บกพร่องในการใชพ้จนานุกรม 

คน้ควา้ไดช้า้และไม่สามารถคน้ควา้คาํ
ตามท่ีกาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยเหลือจึง
คน้ควา้ไดบ้า้ง 

การอ่านอย่างประเมินค่า ประเมินค่าเร่ืองท่ีอ่านอยา่งถูกตอ้ง   
ชดัเจน  และมีเหตุผล   สามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือตอบคาํถามได้ 

ใชพ้จนานุกรมไดดี้  คน้ควา้คาํไดห้ลาย
คาํ  แต่ยงัรวบรวมไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  
การอธิบายความหมายถูกตอ้ง 

ใชพ้จนานุกรรมได ้ แต่คน้ควา้ศพัทไ์ด้
เพียงไม่ก่ีคาํ  การรวบรวมยงัไม่เป็น

ระบบ  และอธิบายไม่ชดัเจน 

มีขอ้บกพร่องในการใชพ้จนานุกรม 

คน้ควา้ไดช้า้และไม่สามารถคน้ควา้คาํ
ตามท่ีกาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยเหลือจึง
คน้ควา้ไดบ้า้ง 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การอ่านอย่างมีวจิารณญาณ ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ

ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดอยา่งชดัเจน  ถูกตอ้ง  และมี
เหตุผลน่าเช่ือถือ 

ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดอยา่งชดัเจน  ถูกตอ้ง   แต่ไม่
สามารถระบุเหตุผลได ้

ใชวิ้จารณญาณแปลความ  ตีความ  หรือ
ขยายความเร่ืองท่ีอ่านตามประเด็นท่ี
กาํหนดไดแ้ต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน
เท่าท่ีควร    และไม่สามารถระบุเหตุ
ผลได ้

 

ไม่ใชวิ้จารณญาณในการอ่าน  ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือ 

การพนิิจภาษา พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  สามารถอธิบายไดล้ะเอียด  
ชดัเจน  และยกตวัอยา่งไดดี้ 

พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  ยกตวัอยา่งได ้ แต่ไม่สามารถ
อธิบายไดล้ะเอียด  ชดัเจนเท่าท่ีควร  

พิจารณาการใชภ้าษาในวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมไดถู้กตอ้ง   ทั้งในดา้นการ
สร้างคาํ  การสรรคาํ  และการใชโ้วหาร
ภาพพจน์  แต่ไม่สามารถยกตวัอยา่งได ้ 
และไม่สามารถอธิบายไดล้ะเอียด  
ชดัเจนเท่าท่ีควร 

พิจารณาไม่ถูกตอ้ง  อธิบายและ
ยกตวัอยา่งไม่ได ้ ครูตอ้งอธิบาย
ช่วยเหลือ 

การอ่านท านองเสนาะ 
หรือท านองอื่นๆ 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ  ได้
ถูกตอ้งตามลกัษณะท่วงทาํนอง   
มีนํ้าเสียงไพเราะ  ส่ืออรรถรสหรือจินต
ภาพไดช้ดัเจน 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ  ได้
ถูกตอ้งตามลกัษณะท่วงทาํนอง   
แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการใชมี้นํ้าเสียง  
เพื่อส่ืออรรถรสหรือ 

จินตภาพ 

 

อ่านทาํนองเสนาะหรือทาํนองอ่ืนๆ   
ได ้ แต่ยงัไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร  และยงัมี
ขอ้บกพร่องในการใชน้ํ้าเสียง 
เพื่อส่ืออรรถรสหรือจินตภาพ 

ไม่มีความพยายามในการฝึก  จึงอ่านได้
ไม่ดี  และมีขอ้บกพร่องในการอ่านมาก 
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เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดบัคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การพจิารณาค าประพนัธ์ พิจารณาคดัเลือกคาํ
ประพนัธ์ท่ีไพเราะและมี
ความหมายไดด้ว้ยตนเอง  
ระบุเหตุผลไดช้ดัเจน  และ
แสดงการนาํไปส่ือสาร
อา้งอิงไดดี้มาก    สามารถ
ท่องจาํไดค้ล่อง 
แคล่วถูกตอ้งตามฉนัท
ลกัษณ์ 

พิจารณาคดัเลือกคาํประพนัธ์ท่ีไพเราะและมีความหมาย  แต่ครูตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม  
สามารถท่องจาํไดค้ล่องแคล่วถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   แสดงแนวทางการนาํไปใชส่ื้อสาร  
อา้งอิงได้ 

พิจารณาคดัเลือกคาํ
ประพนัธ์ได ้ แต่ครูตอ้ง
แนะนาํเพ่ิมเติม สามารถ
ท่องจาํไดถู้กตอ้งตามฉนัท
ลกัษณ์  แสดงแนวทางการ
นาํไปใชส่ื้อสารอา้งอิงได ้ 
แต่ยงัไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

คดัเลือกคาํประพนัธ์ไม่ได ้ 
แสดงแนวทางการนาํไปใช้
ส่ือสารอา้งอิงไม่ได ้  ครูตอ้ง
แนะนาํเพ่ิมเติม 

การเลอืกอ่านหนังสือและ
ส่ือสารสนเทศ 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือ
สารสนเทศอยา่งหลากหลาย  
สามารถสรุปสาระสาํคญัจา
การอ่านไดดี้มาก 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือสารสนเทศหลากหลาย   สามารถสรุปสาระสาํคญัจากการอ่านได้
ดี 

เลือกอ่านหนงัสือและส่ือ
สารสนเทศอยา่งหลากหลาย  
แต่ไม่สามารถสรุป
สาระสาํคญัจากการอ่านได้ 

ไม่สนในในการอ่าน  ครู
ตอ้งแนะนาํให้อ่านจึงสนใจ
ท่ีจะอ่านบา้ง 
แต่ไม่สามารถสรุป
สาระสาํคญัจากการอ่านได้ 

นิสัยรักการอ่าน สนใจการอ่านอยา่ง
สมํ่าเสมอ  ชอบสนทนากบั
ครูหรือเพ่ือนท่ีอ่านเร่ืองราว
เดียวกนั 

สนในการอ่านแต่ไม่ค่อยสมํ่าเสมอ  ชอบสนทนากบัครูหรือเพ่ือนท่ีอ่านเร่ืองเดียวกนั สนใจการอ่าน  แต่ครูตอ้ง
แนะนาํให้อ่าน 

ไม่สนในใจการอ่าน  ครูตอ้ง
กระตุน้ให้เห็นความสาํคญั
ของการอ่านและตอ้ง
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

มารยาทในการอ่าน มีสมาธิในการอ่านดีมาก  
ไม่รบกวนผูอ่ื้นในระหวา่ง
การอ่านและใช ้

เวลาในการอ่านไดต้ามท่ี
กาํหนด 

มีสมาธิในการอ่านดี   ไม่รบกวนผูอ่ื้นในระหวา่งการอ่าน  แต่ยงัใชเ้วลาในการอ่านเกิน
กวา่ท่ีกาํหนด 

มีสมาธิในการอ่านใน
ช่วงเวลาสั้นๆ  แสดง
พฤติกรรมรบกวนผูอ่ื้นใน
ระหวา่งการอ่านบา้งแต่ไม่
มากนกั  และมกัใชเ้วลาใน
การอ่านเกินกวา่ท่ีกาํหนด 

ไม่มีสมาธิในการอ่าน  ไม่
สนใจในการอ่าน  ชอบ
รบกวนผูอ่ื้นในระหวา่งอ่ืน
อยูเ่สมอ  ครูตอ้ง
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๒   การเขียน     
การเขียนย่อความ เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

เรียบเรียงใจความเป็นลาํดบัต่อเน่ือง   ใช้
ถอ้ยคาํภาษาของตนเอง 

อยา่งกะทดัรัดชดัเจน 

เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

เรียบเรียงใจความเป็นลาํดบัต่อเน่ือง   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องในการใชถ้อ้ยคาํภาษา 
 

 

เขียนสรุปสาระสาํคญัไดค้รบถว้น 

แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการเรียบเรียง
ใจความและการ ใชภ้าษา 

เขียนสรุกใจความไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถเขียนสรุปได ้

การเขียนแสดงทรรศนะ เขียนแสดงทรรศนะไดดี้มาก  กาํหนด
ประเด็นชดัเจน  เรียบเรียงความคิดเป็น
สาํคญัและต่อเน่ือง  ไม่มีขอ้บกพร่องใน
การใชภ้าษา 

เขียนแสดงทรรศนะไดดี้มาก  กาํหนด
ประเด็นชดัเจน  แต่มีขอ้บกพร่องในการ
เรียบเรียงความคิดและการใชภ้าษา 

เขียนแสดงทรรศนะได ้ แต่ยงักาํหนด
ประเด็นไม่ชดัเจน  และมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงความคิดและการใชภ้าษา 
 

เขียนแสดงทรรศนะไม่ได ้ ครูตอ้ง
กาํหนดประเด็นให้และอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได ้

การเขียนเรียงความ มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  เรียงลาํดบัเน้ือหา
ถูกตอ้งและเรียบเรียงขอ้ความอยา่ง
ประณีต   เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้งทุกคาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  แต่มีขอ้บกพร่อง
เล็กนอ้ยเร่ืองการเรียงลาํดบัเน้ือหา  การ
ใชถ้อ้ยคาํภาษา และการ เขียนสะกดคาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไดน่้าสนใจ  แต่มีขอ้บกพร่อง
ค่อนขา้งมากเร่ืองการเรียงลาํดบัเน้ือหา  
การใชถ้อ้ยคาํภาษา และการ เขียนสะกด
คาํ 

มีองคป์ระกอบของเรียงความไม่ครบถว้น  
ตั้งช่ือเร่ืองไม่น่าสนใจ  และมี
ขอ้บกพร่องค่อนขา้งมากเร่ืองการ
เรียงลาํดบัเน้ือหา  การใชถ้อ้ยคาํภาษา 
และการ เขียนสะกดคาํ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การเขียนจดหมายราชการ เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง

รูปแบบและสาํนวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัเร่ือง   เขียน
ตวัสะกดการันตถู์กตอ้ง 

เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง
รูปแบบและสาํนวนภาษา  เน้ือความใน
จดหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบัเร่ือง   แต่ยงั
มีขอ้บกพร่องเร่ืองการเขียนตวัสะกด
การันต ์

เขียนจดหมายราชการไดถู้กตอ้งทั้ง
รูปแบบและสาํนวนภาษา  แต่เน้ือความ
ในจดหมายไม่สอดคลอ้งกบัเร่ือง
เท่าท่ีควร  และมีขอ้บกพร่องเร่ืองการ
เขียนสะกดการันต ์

 

เขียนจดหมายราชการไม่ถูกตอ้งตาม
รูปแบบและสาํนวนภาษา  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การเขียนประกาศ เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง   เน้ือความส่ือสารได้
ชดัเจนและสร้างความสนใจให้กบัผูอ่้าน 

เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง   เน้ือความส่ือสารได้
ชดัเจน   แต่ยงัไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 

เขียนประกาศส่ือสารไดช้ดัเจน  ถูกตอ้ง
ทั้งรูปแบบและสาํนวนภาษา  เขียนสะกด
การันตถู์กตอ้ง  แต่ เน้ือความส่ือสารไม่
ชดัเจน   และขาดความน่าสนใจ 
 

เขียนประกาศส่ือสารไดแ้ต่มีขอ้บกพร่อง
มาก  และไม่น่าสนใจ  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การเขียนค าขวญั เขียนตรงตามหวัขอ้  เสนอแนวทาง
ปฏิบติัหรือให้ขอ้คิดท่ีดี   ใชภ้าษากระชบั
ส่ือความชดัเจน  ใชค้าํถูกตอ้งตาม
ความหมาย  มีสมัผสัและจงัหวะของ
ถอ้ยคาํ  คาํขวญัไม่ยาวเกินไป 

เขียนตรงตามหวัขอ้  ส่ือความคิดหรือ
แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน  ใชค้าํถูกตอ้ง
ตามความหมายและมีสมัผสัคลอ้งจอง 

เขียนตรงเก่ียวกบัหวัขอ้   มีการส่ือ
แนวคิดหรือแนวทางปฏิบติั   ใชค้าํท่ีมี
สมัผสัคลอ้งจอง  แต่บางคาํยงัใชไ้ม่
ถูกตอ้งตามความหมาย 

เขียนไม่สมัพนัธ์กบัหวัขอ้  แสดงแนวคิด
หรือแนวทางปฏิบติัไม่เด่นชดั  ขอ้ความ
บางตอนไม่มีสมัผสั 

คลอ้งจอง  การใชค้าํยงัตอ้งปรับปรุงอีก
มาก 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การเขียนรายงานวชิาการ เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม

รูปแบบ  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ   และเรียงลาํดบัเน้ือหาเป็น
ระบบ 

เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม
รูปแบบ  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ   แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการ
จดัระบบเน้ือหา 

เขียนรายงานวิชาการไดถู้กตอ้งตาม
รูปแบบ  แต่ขาดการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล
และยงัมีขอ้บกพร่องในการจดัระบบ
เน้ือหา 

มีขอ้บกพร่องในการเขียนรายงาน
วิชาการ  ทั้งรูปแบบ  การอา้งอิง
แหล่งขอ้มูล  และการจดัระบบเน้ือหา 

การใช้แผนภาพความคดิ
ประกอบการเขียน 

เขียนแผนภาพความคิดไดถู้กตอ้งชดัเจน  
เช่ือมโยงความคิดตามลาํดบั  สามารถ
นาํไปเรียบเรียงเน้ือหาไดดี้มาก 

เขียนแผนภาพความคิดไดถู้กตอ้งชดัเจน  
แต่ยงัมีขอ้บกพร่องในการเช่ือมโยง
ความคิด  สามารถนาํไปเขียนเรียบเรียง
เน้ือหาได ้

เขียนแผนภาพความคิดไดแ้ต่ยงัไม่
ถูกตอ้ง  และไม่เป็นระบบ  นาํไปเรียบ
เรียงเน้ือหาไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํให้
แกไ้ข 

เขียนแผนภาพความคิดไม่ได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือและอธิบายเพ่ิมเติมจึง
สามารถเขียนได ้

การแต่งค าประพนัธ์ แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด  ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์ ส่ือ
แนวคิดชดัเจน  สรรคาํมาใชไ้ดอ้ยา่
ไพเราะ  สละสลวย 

แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด  ไดถู้กตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องในการเลือกสรรถอ้ยคาํ 

แต่งคาํประพนัธ์ไดถู้กตอ้งตามรูปแบบท่ี
กาํหนด   แต่ยงัมีขอ้บกพร่องเร่ืองฉนัท
ลกัษณ์และการเลือกสรรถอ้ยคาํ 

ไม่สามารถแต่งคาํประพนัธ์ตามรูปแบบท่ี
กาํหนดได ้ ครูตอ้งช่วยแนะนาํจึงสามารถ
แต่งได ้

การเขียนนิทาน กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  เรียบเรียงเน้ือหาไดดี้  
และส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดอยา่งชดัเจน 

กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  เรียบเรียงเน้ือหาไดดี้   
แต่ยงัส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดไดไ้ม่ชดัเจน
เท่าท่ีควร 

กาํหนดโครงเร่ืองไดน่้าสนใจ  สร้างตวั
ละครไดส้มจริง  แต่ยงัมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงเน้ือหา  และส่ือขอ้คิดท่ี
กาํหนดไม่ชดัเจน 

กาํหนดโครงเร่ืองและสร้างตวัละครได ้ 
แต่ไม่น่าสนใจ   ส่ือขอ้คิดท่ีกาํหนดไม่
ชดัเจน  และมีขอ้บกพร่องมากในการ
เขียนเรียบเรียงเน้ือเร่ือง 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
นิสัยรักการเขียน ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา

อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครูอยา่งถูกตอ้ง   
รักการอ่าน  และชอบศึกษาภาษาของ
นกัเขียน 

ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา
อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครูอยา่งถูกตอ้ง   
แต่ยงัไม่พฒันานิสยัรักการอ่านและ
การศึกษาภาษาของนกัเขียน 

ชอบการเขียน   ส่งงานเขียนตรงตามเวลา
อยา่งสมํ่าเสมอ  แกไ้ขและปรับปรุงงาน
เขียนตามคาํแนะนาํของครู   แต่ยงัไม่
ถูกตอ้งเท่าท่ีควร  ครูตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม  
ไม่มีนิสยัรักการอ่านและการศึกษาภาษา
ของนกัเขียน 

ไม่ค่อยชอบการเขียน  ส่งงานเขียนไม่
ตรงเวลา  ไม่แกไ้ขและปรับปรุงงานเขียน
ของตน  ครูตอ้งควบคุมดูแลและแนะนาํ
ช่วยเหลือตลอด 

เวลา 

มารยาทในการเขียน เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาของตนเอง  
ไม่คดัลอกผูอ่ื้น  งานเขียนสะอาด
เรียบร้อยดีมาก 

เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาตนเอง  ไม่
คดัลอกผูอ่ื้น  งานเขียนสะอาดเรียบร้อยดี 

เรียบเรียงงานเขียนดว้ยภาษาตนเอง   แต่
คดัลอกผูอ่ื้นบา้งบางส่วนงานเขียนไม่
ค่อยสะอาดเรียบร้อยเท่าท่ีควร 

ชอบคดัลอกงานเขียนผูอ่ื้น  ไม่ค่อยมี
ความพยายามในการเรียบเรียงงานเขียน
ดว้ยภาษาตนเอง  ครูตอ้งควบคุมดูแลและ
แนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๓  การฟัง ดูและพูด     
การสรุปสาระส าคญัจาการฟังหรือ
การดู 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได้
ถูกตอ้งครบถว้น 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได้
ถูกตอ้ง  แต่ยงัไม่ครบถว้นครบถว้น 

 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดูได ้  
แต่ยงัไม่ถูกตอ้งและครบถว้น 

สรุปสาระสาํคญัจากการฟังหรือการดู
ไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 

การวเิคราะห์วจิารณ์สาร  จากการ
ฟังหรือการดู 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  ไดต้รงประเด็นท่ีกาํหนดอยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจน    มีเหตุผลน่าเช่ือถือและ
สามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้ 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  ไดต้รงประเด็นท่ีกาํหนด  มี
เหตุผล   แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจนเท่าท่ีควร  
และไม่สามารถอธิบายเพ่ิมเติมหรือ
ยกตวัอยา่งประกอบได ้ 

ใชวิ้จารณญาณวิเคราะห์สารจากการฟัง
หรือการดู  แต่ยงัไม่ตรงประเด็น  และ/ม่
ถูกตอ้ง  ไม่ค่อยมีเหตุผลรวมทั้งยงัไม่
สามารถอธืบายเพ่ิมเติมหรือยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้

 

ไม่มีวิจารณญาณในการฟังหรือการดู  
อธิบายสารไดเ้ล็กนอ้ย  ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ 

การพูดในโอกาสต่างๆ เตรียมการพดูมาเป็นอยา่งดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง    ใช้
นํ้าเสียงเหมาะสมกบัโอกาสการพดู   มี
บุคลิกภาพท่ีดี 

เตรียมการพดูมาเป็นอยา่งดี   เรียบเรียง
เน้ือหาเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง    ใช้
นํ้าเสียงเหมาะสมกบัโอกาสการพดู  แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องเร่ืองบุคลิกภาพ 

เตรียมการพดูไม่ดีเท่าท่ีควร  มี
ขอ้บกพร่องดา้นการเรียบเรียงเน้ือหา  
การใชน้ํ้าเสียง  และบุคลิกภาพใชไ้ด ้

ไม่เตรียมการพดู  มีขอ้บกพร่องในการพดู
อยูม่ากทั้งในดา้นการเรียบเรียงเน้ือหา  การ
ใชน้ํ้าเสียง  และบุคลิกภาพ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การพูดอธิบาย พดูอธิบายไดช้ดัเจนถูกตอ้ง  และ

น่าสนใจ  มีการเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งเป็น
ลาํดบั  และมีบุคลิกภาพท่ีดีมาก 

พดูอธิบายไดช้ดัเจนถูกตอ้งและน่าสนใจ  
มีบุคลิกภาพท่ีดี  แต่ยงัมีขอ้บกพร่องใน
การเรียบเรียงเน้ือหา 

พดูอธิบายไดพ้อใช ้ มีขอ้บกพร่องดา้น
การลาํดบัเน้ือหาและบุคลิกภาพ 

มีขอ้บกพร่องในการพดูมาก  ทั้งเน้ือหา
และบุคลิกภาพ 

 

การอภิปราย พดูแสดงทรรศนะไดต้รงประเด็นและ
ชดัเจน  มีเหตุผล  สามารถยกตวัอยา่ง
ประกอบได ้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

พดูแสดงทรรศนะไดต้รงประเด็น    
มีเหตุผล  และบางคร้ังไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

พดูแสดงทรรศนะของตนเองได ้ 
แต่ไม่มีเหตุผล  และบางคร้ังไม่ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

วิเคราะห์จากการฟังและการดูไม่ได ้ ครู
ตอ้งอธิบายเพ่ิมเติม  จึงจะสามารถ
วิเคราะห์ได ้

มารยาทในการฟังหรือการดู มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูดดีมาก  
มีสมาธิและไม่รบกวนผูอ่ื้นในขณะท่ีฟัง
หรือดู   แสดงความสนใจและตั้งคาํถาม
หลงัจากการฟังหรือ 

มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูดี 

ไม่รบกวนผูอ่ื้นในขณะท่ีฟังหรือดู  มี
ความสนใจแต่ไม่กลา้ตั้งคาํถามหลงัจาก
การฟังหรือการดู 

มีความตั้งใจในการฟังหรือการดูพอใช ้ มี
สมาธิและแสดงความสนใจแต่ไม่
ต่อเน่ืองและไม่กลา้ตั้งคาํถามหลงัจาก
การฟังหรือการดู 

ไม่มีความตั้งใจในการฟังหรือการดู  
ไม่ค่อยมีสมาธิ และไม่สนใจท่ีจะฟังหรือ
ดู  ครูตอ้งตกัเตือนและควบคุมพฤติกรรม 

มารยาทในการพูด มีมารยาทท่ีดีในการพดู   ใชค้าํพดูอยา่ง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  เม่ือมีกิจกรรมการพดูจะ
ตั้งใจพดู  เตรียมการพดูดีมากและมีความ
พร้อมในการพดู 

มีมารยาทท่ีดีในการพดู  ใชค้าํพดูอยา่ง
สุภาพทุกโอกาส  ทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  เม่ือมีกิจกรรมการพดูจะ
ตั้งใจพดูและเตรียมการพดูดี  แต่ยงัไม่มี
ความพร้อมในการพดูเท่าท่ีควร 

มีมารยาทท่ีดีในการพดูเฉพาะท่ีเป็น
ทางการ  ส่วนโอกาสท่ีไม่เป็นทางการยงั
ใชค้าํพดูไม่สุภาพเท่าท่ีควร  เม่ือมี
กิจกรรมการพดูแมว้า่จะแสดงความ
สนใจแต่ก็ไม่ค่อยเตรียมการพดูให้ดี
เท่าท่ีควร 

ชอบใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพในการพดูทั้งใน
โอกาสท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ครูตอ้งช้ีแนะและตกัเตือน  เม่ือมีกิจกรรม
การพดูจะแสดงอาการไม่สนใจและไม่
เตรียมการพดู 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๔  หลกัการใช้ภาษา     
การวเิคราะห์ตัวอักษรสมัยพ่อขุน
รามค าแหงมาหาราช 

อธิบายความแตกต่างระหวา่งลกัษณะ
ตวัอกัษรและรูปแบบการเขียนสมยัพอ่
ขนุรามคาํแหงและสมยัปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง  
เขียนและอ่านคาํท่ีใชต้วัอกัษรสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหงได ้

 

บอกลกัษณะตวัอกัษรและรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงและสมยั
ปัจจุบนัได ้  เขียนและอ่านคาํท่ีใช้
ตวัอกัษรสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงได้ 

บอกลกัษระตวัอกัษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงได ้  
เขียนหรืออ่านคาํท่ีใชต้วัอกัษรสมยัพอ่ขนุ
รามคาํแหงได ้

บอกลกัษระตวัอกัษรหรือรูปแบบการ
เขียนสมยัพอ่ขนุรามคาํแหง 

การวเิคราะห์ทีม่าของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

บอกความหมายและท่ีมาของคาํจากภาษา
อ่ืนแต่ละคาํท่ีปรากฏในศิลาจารึกได ้

 

บอกไดว้า่คาํจากภาษาอ่ืนในศิลาจารึกมี
คาํจากภาษาใดบา้ง  และยกตวัอยา่งคาํ
ท่ีมาจากแต่ละภาษาได้ 
 

ยกตวัอยา่งคาํท่ีมาจากภาษาอ่ืนและระบุ
ไดว้า่คาํดงักล่าวมาจากภาษาใด 

ยกตวัอยา่งคาํท่ีมาจากภาษาอ่ืนได ้ แต่ไม่
สามารถระบุไดว้า่เป็นคาํจากภาษาใด 

วเิคราะห์ความหมายของค าในศิลา
จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

อธิบายสาเหตุของความเปล่ียนแปลงดา้ย
ความหมายของคาํท่ีปรากฏในศิลาจารึก
แต่ละคาํได ้

 

บอกความหมายเดิมและความหมายใน
ปัจจุบนัของคาํท่ีมีความหมาย
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนัได ้

ยกตวัอยา่งคาํในศิลาจารึกท่ีมีความหมาย
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 

บอกความหมายของคาํท่ีปรากฏในศิลา
จารึกได ้
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวเิคราะห์ประโยคในศิลาจารึก บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้น 

ศิลาจารึก  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบการ
วิเคราะห์ไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดถู้กตอ้งและยกตวัอยา่งประกอบ
ไดแ้มจ้ะไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีชดัเจนนกั 

 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดถู้กตอ้ง 

บอกลกัษณะของประโยคท่ีใชใ้นศิลา
จารึกไดเ้ม่ือครูแนะนาํ 

การวเิคราะห์ค าไทยแท้ บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง  สามารถจาํแนกคาํไทยแท้
และคาํภาษาอ่ืนได้ 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง  และยกตวัอยา่งคาํได้ 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดถู้กตอ้ง    แต่ไม่สามารถจาํแนก  
และยกตวัอยา่งคาํได้ 
 

บอกลกัษณะของคาํไทยแท ้ และคาํภาษา
อ่ืนไดต้ามท่ีมีผูแ้นะนาํ 

ค าซ ้า บอกลกัษณะของคาํซํ้า  ยกตวัอยา่งคาํซํ้า  
จาํแนกคาํซํ้าในงานเขียน  และบอก
ความหมายท่ีเปล่ียนไปจากคาํเดิมท่ียงัไม่
ซํ้าได ้

บอกลกัษณะของคาํซํ้า  ยกตวัอยา่งคาํซํ้า  
จาํแนกคาํซํ้าในงานเขียนได ้ แต่ยงัไม่
สามารถบอกความหมายไดทุ้กคาํ 

บอกลกัษณะคาํซํ้าและยกตวัอยา่งคาํซํ้า
ได ้ แต่ยงัไม่สามารถจาํแนกคาํซํ้าจากงาน
เขียนและอธิบายความหมายได้ 

บอกลกัษณะคาํซํ้าไดแ้ต่ยงัไม่สามรถ
ยกตวัอยา่งและจาํแนกคาํได้ 

การวเิคราะห์ประโยค บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งทุกขอ้  และอธิบาย
เพ่ิมเติมได ้

บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งทุกขอ้  แต่ไม่สามารถ
เขียนคาํอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

บอกชนิดของประโยค  ส่วนขยายและ
คาํเช่ือมไดถู้กตอ้งบางขอ้  และยงัไม่
สามารถเขียนคาํอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ประโยคไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห์ได้
เล็กนอ้ย 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวเิคราะห์ระดบัภาษา วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี

กาํหนดไดถู้กตอ้งทุกขอ้ชดัเจน  และ
อธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี
กาํหนดไดถู้กตอ้งทุกขอ้ชดัเจน  แต่ไม่
สมารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ระดบัภาษาจากขอ้ความท่ี
กาํหนดได ้ แต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน และ
ยงัไม่สมารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

วิเคราะห์ยงัไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํ
ช่วยเหลือ  จึงสามารถวิเคราะห์ได้
เล็กนอ้ย 

การใช้ระดบัภาษา ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์และสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ี
กาํหนด 

ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์ส่วนใหญ่และมีความ
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีกาํหนด 

ใชร้ะดบัภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์บางสถานการณ์   แต่ยงัไม่มี
ความสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีกาํหนด
เท่าท่ีควร 

ไม่สามารถใชภ้าษาให้เหมาะสมกบั
บุคคลและสถานการณ์ต่างๆได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงสมารถทาํไดบ้า้ง 

การวเิคราะห์ค ายมืในภาษาไทย วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้งทุกคาํ  อธิบายสาํนวน
การยมืคาํไดช้ดัเจน  และสามารถ
ยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดถู้กตอ้งทุกคาํ  อธิบายสาํนวน
การยมืคาํไดช้ดัเจน  แต่ไม่สามารถ
ยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์คาํยมืในภาษาไทยจากขอ้ความ
ท่ีกาํหนดไดแ้ต่ไม่ถูกตอ้งทุกคาํ  แต่ไม่
สามารถอธิบายสาํนวนการยมืคาํและไม่
สามารถยกตวัอยา่งประกอบได้ 

วิเคราะห์ไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํเพ่ิมเติม  
จึงสามารถวิเคราะห์ได ้ แต่ไม่ถูกตอ้ง
เท่าท่ีควร 

การพจิารณาการใช้ค าราชาศัพท์ พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  
และแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้

พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  
แต่ไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้

พิจารณาคาํราชาศพัทท่ี์กาํหนดให้ได ้ 
สามารถระบุไดว้า่ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่
เพียงบางขอ้   และไม่สามารถแกไ้ขให้
ถูกตอ้งได ้

ไม่สามารถระบุไดว้า่คาํราชาศพัทท่ี์
กาํหนดให้ใชไ้ดถู้กตอ้งหรือไม่  และไม่
สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้ ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงสมารถพิจารณาการ
ใชค้าํราชาศพัทไ์ด ้
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
ความเข้าใจหลกัการเขียน 

สะกดค า 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลกัการเขียน
สะกดคาํไดถู้กตอ้ง  และสามารถเขียนอธิบาย
เพ่ิมเติมได ้

 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลกัการ
เขียนสะกดคาํไดถู้กตอ้ง  แต่ยงัไม่
สามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติมได้ 
 

สรุปธรรมชาติของภาษา  และหลกัการ
เขียนสะกดคาํไดแ้ต่ยงัไม่ถูกตอ้งชดัเจน  
แต่ยงัไม่สามารถเขียนอธิบายเพ่ิมเติมได้ 

สรุปไม่ได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือจึง
จะสามารถสรุปได้ 

การใช้ทกัษะทางภาษาในการ
แสวงหาความรู้ 

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย  คล่องแคล่ว  
ไดข้อ้มูลตามท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือถือได ้

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย  แต่
ยงัไม่คล่องแคล่วเท่าท่ีควร  และได้
ขอ้มูลตามท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือถือ
ได ้

 

คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือและ 

ส่ือสารสนเทศไดแ้ต่ไม่หลากหลาย   
และไม่ตรงตามท่ีตอ้งการนกั 

ไม่มีความพยายามในการคน้ควา้ขอ้มูล
ทั้งจากหนงัสือและส่ือสารสนเทศ  ครู
ตอ้งแนะนาํช่วยเหลือจึงคน้ควา้ไดบ้า้ง 

การใช้ทกัษะทางภาษาในการ
ท างาน 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  โดยการประชุม
ระดมความคิด  วิเคราะห์  และประเมินการทาํงาน
ไดดี้มาก  ผลงานกลุ่มประสบความสาํเร็จดีมาก 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  โดย
การประชุมระดมความคิด  วิเคราะห์  
และประเมินการทาํงานไดดี้  ผลงาน
กลุ่มประสบความสาํเร็จดี 

 

ใชท้กัษะทางภาษาในการทาํงาน  โดย
การประชุมระดมความคิด  วิเคราะห์  
และประเมินการทาํงานไดดี้  ผลงาน
กลุ่มประสบความสาํเร็จพอใช้ 

ยงัตอ้งปรับปรุงการใชท้กัษะทางภาษา
ในการทาํงาน  เพราะผลงานกลุ่มไม่
ประสบความสาํเร็จ 

การใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารมา
พฒันาความรู้ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันาความรู้ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว  ไดข้อ้มูลหลากหลายจากแหล่งขอ้มูล
ท่ีน่าเช่ือถือ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันา
ความรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  ไดข้อ้มูล
หลากหลาย   แต่แหล่งขอ้มูลยงัไม่
เท่าท่ีควรน่าเช่ือถือ 

ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารมาพฒันา
ความรู้ไดค้ล่องแคล่วพอควร  ขอ้มูลท่ี
ไดย้งัไม่หลากหลาย และส่วนใหญ่มา
จากแหล่งขอ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ 

 

ไม่มีความพยายามในการใชเ้ทคโนโลยี
การส่ือสารมาพฒันาความรู้  ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
การวเิคราะห์คณุค่าของเพลง 
กล่อมเดก็ 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  อธิบายอยา่งชดัเจน
และมีเหตุผลสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  อธิบายอยา่งชดัเจน
และมีเหตุผลในการอธิบายแต่ยงัไม่
ชดัเจนนกั 

วิเคราะห์คุณค่าของเพลงกล่อมเด็กใน
ทอ้งถ่ินไดถู้กตอ้ง  แต่ยงัอธิบายไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควรและไม่มีเหตุผลประกอบ 

ไม่สามารถวิเคราะห์คุณค่าของเพลง
กล่อมเด็กได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือจึง
สามารถวิเคราะห์ไดบ้า้ง 
 

การขับร้องเพลงกล่อมเดก็ มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้มาก  ท่วงทาํนอง
ถูกตอ้ง  นํ้าเสียงไพเราะ  และออกเสียง
ชดัเจน 

มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้  ทาํนองถูกตอ้ง   แต่
ยงัมีขอ้บกพร่องดา้นนํ้าเสียง  และการ
ออกเสียงคาํ 

มี ความพยายามในการฝึกหดัและขบัร้อง
เพลงกล่อมเด็กไดดี้   แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง
ดา้นท่วงทาํนอง  นํ้าเสียง  และการออก
เสียงคาํ 
 

ไม่มีความพยายามในการฝึกหดั  ครูตอ้ง
แนะนาํช่วยเหลือจึงจะสามารถขบัร้องได้ 

การค้นคว้ารวบรวมเพลงกล่อมเดก็ คน้ควา้เพลงกล่อมเด็กในทอ้งถ่ินจาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  และรวบรวม
อยา่งเป็นระบบ 

คน้ควา้เพลงกล่อมเด็กในทอ้งถ่ินจาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  แต่ยงั
รวบรวมไม่เป็นระบบ 

คน้ควา้เพลงกล่ิมเด็กในทอ้งถ่ินแลว้นาํมา
รวบรวมได ้ แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

ไม่สามารถคน้ควา้และรวบรวมเพลงกล่ิม
เด็กได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สาระที ่๕  วรรณคดแีละ 

              วรรณกรรม 

    

การพจิารณาคณุค่าวรรณคดแีละ
วรรณกรรม 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณค่าดา้น
เน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นสงัคม  
อธิบายและยกตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผล  ทั้งคุณค่าดา้น
เน้ือหา  ดา้นภาษา  และดา้นสงัคม   แต่
อธิบายและยกตวัอยา่งไดอ้ยา่ง 
ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 

สรุปคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง  และมีเหตุผลบางประการ  
และมาสามารถอธิบายและยกตวัอยา่งได้ 
ชดัเจน 

ไม่สามารถพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมได ้  ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือ  
จึงสามารถสรุปได้ 

การน าคณุค่าของวรรณคดแีละ
วรรณกรรมไปใช้ในชีวติจริง 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงไดช้ดัเจน  และ
ยกตวัอยา่งประกอบไดถู้กตอ้ง 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงไดช้ดัเจน  แต่
ยกตวัอยา่งประกอบไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร 

เขียนอธิบายแนวทางการนาํคุณค่าของ
วรรณคดีไปใชใ้นชีวิตจริงได ้แต่ยงัไม่
ถูกตอ้งชดัเจนและไม่มีการยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

เขียนไดเ้พียงเล็กนอ้ย  และไม่สามารถ
แสดงแนวทางการนาํคุณค่าไปใชใ้นชีวิต
จริงได ้ ครูตอ้งแนะนาํช่วยเหลือและ
อธิบายเพ่ิมเติม 

การเขียนบันทกึการเรียนรู้ 
วรรณคดแีละวรรณกรรม 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ไดดี้  สามารถ
สะทอ้นความรู้  ความรู้สึก  และความ
คิดเห็นจากการอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมไดช้ดัเจน  เป็นระบบ 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ได ้ แต่ยงัสะทอ้น
ความรู้   ความรู้สึก  และความคิดเห็นไม่
ชดัเจนเท่าท่ีควร 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ท่ีมีความยาวมาก
ข้ึน  แต่ยงัจาํแนกประเด็นการเขียนไม่
ชดัเจน 

เขียนบนัทึกการเรียนรู้ไดเ้พียง  ๒ – ๓  
บรรทดั  โดยไม่สามารถให้รายละเอียด
ของความคิดเห็นได ้


