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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครู 
ข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษา จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับชัน้มัธยมศึกษา 
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2. นาวสาววิไลลักษณ ์ ภู่ภักดี 
3. ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ ์
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รายละเอียดหลักสูตร 

 
คําอธบิายรายวิชา 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. สามารถอธิบายขอบข่ายสาระความรู้ด้านทักษะทางภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณคดี

และวรรณกรรม ในระดับช้ันที่สอนได้ 
 2. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และกําหนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ระดับช้ันที่สอนได้ 
 3. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
 4. สามารถกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรได้ 
 5. สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Backword Design ได้ 

6. อธิบายแนวคิด หลักการ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยที่เหมาะสมกับช้ันเรียนที่
สอนได้ 
 7. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 

8. สามารถระบุช่ือสื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยในช้ันเรียนที่สอนตามบริบทของ
สถานศึกษาได้ 

9. อธิบายแนวคิดและวิธีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
10. อธิบายแนวคิด หลักการและเป้าหมายในการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา  
11. อธิบายความหมายของเส้นพัฒนาการด้าน K P A 
12. อธิบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยตามสภาพจริง 
 

สาระการอบรม 
ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
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กิจกรรมการอบรม 
1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสูตร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
สื่อประกอบการอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
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การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ

หลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เขา้ร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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เค้าโครงเนื้อหา 

ตอนท่ี 1 สาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 แนวคิด 
 1.ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   
 2. ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ 
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมของ
ไทย   

วัตถุประสงค ์
 1. สามารถอธิบายขอบข่ายสาระความรู้ด้านทักษะทางภาษาไทย หลักการใช้ภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับช้ันที่สอนได้ 
 2. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และกําหนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ระดับช้ันที่สอนได้ 

 
ตอนท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

 เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธBีackward Design  
แนวคิด 

 1. การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง 
ซึ่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้นความสําคัญไปที่เป้าหมาย
การเรียนรู้ และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด โดยผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจที่ติด
ตัวอย่างย่ังยืน (Enduring Understanding) อีกทั้งเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ใน
สภาพจริง (Authentic Learning) และผู้สอนควรเลือกออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และ
เป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสนใจ และความเป็นเลิศของผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค ์

 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
 2. สามารถกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรได้ 
 3. สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Backword Design ได้ 
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ตอนท่ี 3 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 แนวคิด 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากโลกในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความเจรญิก้าวหน้า
ทางวิทยาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์การจัดการเรียน
รู้ก็เปลี่ยนเป็นใช้สื่อที่หลากหลายขึ้น ทั้งสื่อประสม สื่อคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ห้องสมุดอัตโนมัติ (Online) เป็นต้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
สอนให้เหมาะสมกับผ้เรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้และคน้หา 

วัตถุประสงค ์
 1. อธิบายแนวคิด หลักการ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยที่เหมาะสมกับช้ัน
เรียนที่สอนได้ 
  2. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที ่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
 

ตอนท่ี 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
 เรื่องที่ 4.1 การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ 4.2 สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ 

 
แนวคิด 

1. การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและ
แหล่งการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือที่ครูกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ทําหน้าที่ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเน้ือหา
ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคดิจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ประเภทใด ล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น สื่อสิง่พิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สือ่กิจกรรม 
ฯลฯ 

2. สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ เป็นสื่อสําคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมี
ราคาถูกที่สุดทีค่รูยุคปัจจุบันจําเป็นต้องอ่านให้มากขึ้น นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มี
ความสําคัญ เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหลา่น้ี ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต  

 
วัตถุประสงค ์

  1. สามารถระบุช่ือสื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยในช้ันเรียนที่สอนตามบริบทของ
สถานศึกษาได้ 
  2. อธิบายแนวคิดและวิธีการใช้สือ่และแหล่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
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ตอนท่ี 5 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
เรื่องที่ 5.1 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 เรื่องที่ 5.2 แบบประเมินผลตามสภาพจริง 
แนวคิด 

  1. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ค่านิยม อันพึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
  2. แบบประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการยกตัวอย่างการออกแบบประเมินเพ่ือให้
เข้าใจและเห็นภาพว่า ควรต้ังเกณฑ์การประเมินอย่างไร และระดับการให้คะแนนในแต่ละระดับ มีการ
กําหนดขอบเขตคะแนนอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค ์
  1. อธิบายแนวคิด หลักการและเป้าหมายในการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
  2. อธิบายความหมายของเส้นพัฒนาการด้าน K P A 
  3. อธิบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามสภาพจริง 
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ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 

เรื่องที่ 1.1 สาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา 
 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มคีวามเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสบืสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การ
อ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือนําไป ปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่าง ๆ 
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรูแ้ละทําความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาทีม่ีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมใิจในบรรพบุรษุที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
สาระที่ 1 การอ่าน  
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรกัการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่อง
รางในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
หลักของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
คุณภาพผูเ้รียน 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก สิ่ง
ที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลาํดับความอย่างมีขั้นตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่
อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
คําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรอืโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นําข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ คําทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
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ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสีสุ่ภาพ 

สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และคณุค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
 
จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ ตีความ 
แปลความ และขยายความเร่ืองที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและ
เสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึกย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และนําความรู้
ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่
มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคดิเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เขียน
บันทึกรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน
และนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรือ่งที่ฟัง
และดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่
ฟังและดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมี
เหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้คําและกลุม่คํา
สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉนัท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างคําใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และเข้าใจลักษณะ
เด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และนําข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวอย่างตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย

กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเร่ืองท่ีอ่าน 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย 
บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค ์28 และโคลงส่ีสุภาพ 

 2. จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอ่าน   การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ 
 3. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับ

ข้อคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่าน 
เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เร่ืองสั้น บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 4. ระบุและอธิบายคําเปรียบเทียบ และคํา
ท่ีมีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จาก
การอ่าน 

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เร่ืองสั้น บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 5. ตีความคํายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ เร่ืองสั้น บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจ 

สารคดี บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการท่ีมีคํา ประโยค และ
ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย งานเขียน
ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค ์

 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนําวิธีการใช้งาน 
ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในระดับท่ียาก
ข้ึน 

การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 

 8. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจ
และเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนกําหนด
ร่วมกัน 

 9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย

กรองได้ถูกต้อง 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย
และบทพรรณนา บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอน
นิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง 

 2. จับใจความสําคัญ สรุปความ  
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน 
บทความ บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา 
บทโฆษณา 
งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง 
เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 3. เขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจ
ในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีอ่าน 

 4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ ข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

 5. วิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริง ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความท่ี
อ่าน 

 6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้ม
น้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ์ การอ่านตามความสนใจ เช่นหนังสืออ่านนอกเวลาหนังสือท่ี
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดท่ีได้จากการอ่าน เพ่ือนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียน
กําหนดร่วมกัน 

 8. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
ม.3 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ บทร้อย

กรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเร่ืองท่ี
อ่าน 

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความ
ท่ัวไปและบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร 
กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงสี่สุภาพ 

 2. ระบุความแตกต่างของคําท่ีมี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน ข่าว
และเหตุการณ์สําคัญ บทความ บันเทิงคดี สารคดี 
สารคดีเชิงประวัติ 
ตํานาน 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 3. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 

 4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 

 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเร่ืองท่ี
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน 

 6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้
สนับสนุนในเรื่องท่ีอ่าน 

 7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลําดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

 8. วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

 9. ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิด
ท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  

การอ่านตามความสนใจ เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่าน
ตามความสนใจและตามวัยของนักเรียนหนังสืออ่านท่ีครูและ
นักเรียนร่วมกันกําหนด 

 10. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ม.4-ม.6 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย

กรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย- บทร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ 
เช่น บทความ นวนิยาย และความเรียง บทร้อยกรอง เช่น โคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และลิลิต 

 2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่อง
ท่ีอ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนบทความ 
นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
วรรณคดีในบทเรียน 
บทโฆษณา 
สารคดี 
บันเทิงคดี 
ปาฐกถา 
พระบรมราโชวาท 
เทศนา 
คําบรรยาย 
คําสอน 

 3. วิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองท่ีอ่าน ในทุก 
ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

 4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน 
และประเมินค่าเพ่ือนําความรู้ ความคิดไป
ใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตุผล 

 6. ตอบคําถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ 
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 7. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน บทร้อยกรองร่วมสมัย 

บทเพลง 
บทอาเศียรวาท 
คําขวัญ 

 8. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

 9. มีมารยาทในการอ่าน   มารยาทในการอ่าน 
 
 
กระบวนการเขียน 
กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน มี 5 
ขั้น ดังน้ี 

1. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียนบน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ กําหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการอ่าน
หนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียน
เป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ่ หัวขอ้ย่อย และรายละเอียดคร่าว ๆ 

2. การยกร่างข้อเขียน เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรปูแบบการเขียนแล้ว ให้นํา
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่กําหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยคํานึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน จะ
ใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน จะเร่ิมต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร 
ลําดับความคิดอย่างไร เช่ือมโยงความคิดอย่างไร 

3. การปรับปรุงข้อเขียน เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพ่ิมเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา สํานวนโวหาร นําไปให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนอ่าน นําข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกครั้ง 

4. การบรรณาธิการกิจ นําข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานคําผิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว
อ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกคร้ัง แก้ไขขอ้ผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน 
5. การเขียนให้สมบูรณ์ นําเรือ่งที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์ วาดรูปประกอบ 
เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทานอีกคร้ังให้
สมบูรณ์ก่อนจดัทํารูปเล่ม 

กระบวนการคดิ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง ผู้

พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด 
บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเทจ็จริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานทีนํ่ามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น การสอนให้คิดควรให้ผู้เรยีนรู้จกั
คัดเลือกข้อมูล ถ่ายทอด รวบรวม และจําข้อมูลต่าง ๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร 
และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และสามารถนํามาใช้อ้างอิง การเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผูอ่้าน และ
ผู้เขียนที่ดี จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ดีและเป็นนักคิดที่ดีด้วย กระบวนการสอนภาษา
จึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด นําข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและ
การอ่านนํามาสู่การฝึกทักษะการคิด นําการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาสอนในรูปแบบ
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บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะนําความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผูฟั้งเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะนํามาวิเคราะห์และ
สามารถแสดงทรรศนะได้ 
 
กระบวนการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ใน
หนังสือที่อ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ทําความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน กระบวนการ
อ่านมีดังน้ี 

1. การเตรียมการอ่าน ผู้อ่านจะต้องอ่านช่ือเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านคํานําให้
ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ต้ังจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรืออ่านเพ่ือหา
ความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหน่ึงว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความยาก
มากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด เดาความว่าเป็นเรื่อง
เก่ียวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ สําหรับจดบันทึกข้อความหรือเน้ือเรื่องที่สําคัญขณะอ่าน 

2. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนท่ีต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่าน
จะใช้ความรู้จากการอ่านคํา ความหมายของคํามาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย 
การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดคําอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อน
มา ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือคําแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของคําเพ่ือทําความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

3. การแสดงความคิดเห็น ผูอ่้านจะจดบันทึกข้อความท่ีมีความสําคัญ หรือเขียนแสดง ความ
คิดเห็น ตีความข้อความท่ีอ่าน อ่านซ้ําในตอนที่ไม่เข้าใจเพ่ือทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ขยายความคิด
จากการอ่าน จับคู่กับเพ่ือนสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน ถ้าเป็นการ
อ่านบทกลอนจะต้องอ่านทํานองเสนาะดัง ๆ เพ่ือฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

4. การอ่านสํารวจ ผู้อ่านจะอ่านซ้ําโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหน่ึง ตรวจสอบคําและภาษา ที่
ใช้ สํารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือที่เคยอ่าน สํารวจและเช่ือมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องและการลําดับเรื่อง และสาํรวจคําสําคัญที่ใช้ในหนังสือ 

5. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่าของ
เรื่อง เช่ือมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จัดทําโครงงานหลักการอ่าน เช่น 
วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอ่ืน ๆ ทีผู่้เขียนคนเดียวกันแต่ง อ่าน
เรื่องเพ่ิมเติม เรื่องที่เก่ียวโยงกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
 
การตีความ 

การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ คําที่
แวดล้อมข้อความ ทําความเขา้ใจข้อความหรือกําหนดความหมายของคําให้ถูกต้อง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้วามหมายว่า การตีความหมาย ช้ีหรือกําหนด
ความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพ่ือความ
ถูกต้อง 
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ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึง่เป็นเคร่ืองมือของ

การส่งสารและการรับสาร การส่งสาร ได้แก่ การส่งความรู้ ความเช่ือ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด 
และการเขียน ส่วนการรับสาร ได้แก่ การรับความรู้ ความเช่ือ ความคิด ด้วยการอ่านและการฟัง การ
ฝึกทักษะการสือ่สารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ใหส้ามารถรับสาร
และส่งสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ธรรมชาติของภาษา 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่สําคัญมคีุณสมบัติพอสรุปได้ คือ ประการ ที่
หน่ึง ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย โดยมรีะเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้ 
อย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา 
สื่อความหมายได้โดยไม่สิ้นสุด ประการที่สาม ภาษาเป็นเร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติ
ร่วมกัน และมกีารรับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพ่ือสรา้งความเข้าใจตรงกัน ประการที่สี่ ภาษา
สามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสาร ไม่จํากัดเพศของผู้ส่งสาร ไม่ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ สามารถ
ผลัดกันในการส่งสารและรับสารได้ ประการที่ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต 
ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ประการที่หก ภาษาเป็นเคร่ืองมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิชาความรู้
นานาประการ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิง่ใหม ่
 
แนวคิดในวรรณกรรม 
แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดสําคัญในการผูกเรื่องให้ดําเนินเรื่องไป
ตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเร่ืองใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม เป็น
สารที่ผู้เขียนสง่ให้ผู้อ่าน เช่น ความดีย่อมชนะความช่ัว ทําดีได้ดีทําช่ัวได้ช่ัว ความยุติธรรมทําให้โลก
สันติสุข คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่ืนทราบ 
เช่น ความดี ความยุติธรรม ความรัก เป็นต้น 

 
ระดับภาษา  

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสงัคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสทีใ่ช้
ภาษา บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบตํารา
แต่ละเล่มจะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์ 
การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังน้ี 
 

1. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
1.1 ภาษาที่ไมเ่ป็นทางการหรือภาษาที่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการ

ประชุม ในการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น 
1.2 ภาษาที่ไมเ่ป็นทางการหรือภาษาที่ไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการ

สนทนา การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ 
เป็นต้น 
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2. การแบ่งระดับภาษาที่เป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบน้ีเป็น
การแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังน้ี 

2.1 ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาแบบแผน 
2.2 ภาษาระดับก่ึงพิธีการ เป็นภาษากึ่งแบบแผน 
2.3 ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

3. การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น 5 ระดับ 
คือ 

3.1 ภาษาระดับพิธีการ เช่น การกล่าวปราศรยั การกล่าวเปิดงาน 
3.2 ภาษาระดับทางการ เช่น การรายงาน การอภิปราย 
3.3 ภาษาระดับก่ึงทางการ เช่น การประชุมอภิปราย การปาฐกถา 
3.4 ภาษาระดับการสนทนา เช่น การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 

3.5 ภาษาระดับกันเอง เช่น การสนทนาพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลกิภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
นําไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมท้ัง
วรรณคดีและวรรณกรรมของไทย 



U T Q  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษา 
________________________________________________________________________ 

19 | ห น้ า  

 

ตอนที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 

ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธี Backward Design 
 
1. แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) 
 ภารกิจสําคัญของครูตามเกณฑ์สมรรถนะประจําสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู้ไปสู่
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ รวมทั้งออกแบบเคร่ืองมือวัดประเมินผลเพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงไว้หรือไม่ การออกแบบตามแนวทาง Backward 
Design เป็นวิธีการหน่ึงที่มุ่งเน้นให้ผู้สอนเป็นนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือออกแบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน และเมื่อผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ จะต้องมี
หลักฐานการเรยีนรู้ที่สามารถสะท้อนผลว่า ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่พึงประสงค์ไว้
จริง ผู้สอนจึงต้องกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้และหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนเสียก่อน จึง
ค่อยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่พึงประสงค์ วิธีการน้ี
สร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่
กําหนดไว้ในหลักสูตรอยา่งแท้จริง 
 

2. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู ้
 การออกแบบการเรียนรู้เป็นหลักฐานร่องรอยในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนว่า 
ครูได้จัดการเรียนรู้ตรงกับเจตจํานงที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545) และสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
หรือไม่ จึงเป็นภารกิจสําคัญของครูในการเร่ิมต้นพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือเข้าสู่การมีและเลื่อนวิทยฐานะทุก
ระดับ การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงเป็นภาระงานที่ต้องกระทําอย่างรอบคอบ 
ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

จัดทําสาระการเรียนรู

จัดทําคําอธิบายรายวิชา

กําหนดหนวยการเรียนรู

วางแผนการเรียนรู

ออกแบบการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณการเรยีนรูตาม

แนวคิด Backward Design 
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3. วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Unit Design) 
 หลักการสําคญัของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้น
ความสําคัญไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด โดยผู้เรียน
ต้องเกิดความเข้าใจที่ติดตัวอย่างย่ังยืน (Enduring Understanding) ทั้งน้ีผู้สอนต้องมีความสามารถ
ในการออกแบบลําดับขั้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ได้อย่างแท้จริง 
 3.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
  ก่อนลงมือจัดทําหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ผู้สอนต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าตาม
ประเด็นความคิดที่สําคัญต่อไปน้ี 
  1) ผู้เรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ และดําเนินการเรียนรู้ตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน

หน่วยอย่างไรบ้าง 
  2) ผู้เรียนจําเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้อะไรบ้าง ที่จะ

นําผู้เรียนไปสู่ความสําเร็จในการสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ใหม ่
  3) ผู้สอนจะดําเนินการอย่างไรให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ ทักษะและกระบวนการ

เรียนรู้เพียงต่อการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
  4) เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจบสิ้นแล้ว ผู้เรยีนต้องรู้อะไร และ

สามารถทําอะไรได้บ้างตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้ง
มาตรฐานระดับช่วงช้ัน และระดับรายช้ันปี 

  5) ผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนแต่ละคนได้รู้สิ่งน้ันและสามารถปฏิบัติสิ่งน้ันๆ 
ได้มีร่องรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบ้างที่ใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลอย่าง
หลากหลาย 

6) ผู้สอนจําเป็นต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้
ตามท่ีต้องการ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดลําดับแผนการเรียนรู้ให้
ชัดเจน พร้อมทั้งระบุรูปแบบขั้นตอนกิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ที่จําเป็นต้องใช้
ในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

7) ผู้สอนควรทําอะไรบ้าง ถ้าผู้เรียนยังไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ หรือไมส่ามารถปฏิบัติได้ตาม 
เง่ือนไขที่กําหนด เช่น จัดการสอนซ้ํา ซ่อมเสริมเฉพาะกลุม่ หรือออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ใหม ่เป็นต้น 

  การวางแผนวิเคราะห์ประเด็นเหล่าน้ีไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งดําเนินการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินผล และจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ 
ที่เป็นปัจจัยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จะช่วยให้ผูส้อนประสบความสําเร็จ ในการจัดการเรียน
การสอน และที่สําคัญ ผู้เรียนแต่ละคนจะมีร่องรอยหลักฐานช้ินงานแสดงผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่ง
สะท้อนระดับความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายที่ผู้สอนกําหนดเกณฑ์ไว้ เป็นที่ยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามพฤติกรรมบ่งช้ีในมาตรฐานการเรียนรู้จริง 
  
3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
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  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับตามข้อเสนอของ Grant Wiggins และ Jay 
McTighe แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
   
  กําหนดเป้าหมายหลักของการเรียนรู(้Indentity desired goals) ผู้สอนต้อง
วิเคราะห์คําหรือวลีที่สําคัญตามท่ีบ่งบอกไว้ในมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของรายวิชาที่นํามาออกแบบ 
และต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่า มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละข้อ รวมทัง้จุดมุ่งหมายสําคัญของ
รายวิชาน้ันๆ ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มคีวามเข้าใจและเกิดทักษะหรือเจตคติในเรื่องใดบ้าง โดยต้ัง
คําถามสําคัญ (Essential Questions) เพ่ือกําหนดเป็นกรอบความคิดหลักว่า เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้
แล้ว 
  1) ผู้เรียนควรรู้อะไร และมีความเข้าใจในหัวข้อความรู้หรือสาระการเรียนรู้เรื่อง
ใดบ้าง 
  2) ผู้เรียนควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดบ้าง จนเป็นพฤติกรรมติดตัว
คงทน 
   หรือเป็นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
  3) สาระสําคัญทีค่วรค่าแก่การเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้แก่เรื่อง
อะไรบ้าง เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งการทํางานหรือการเรียนต่อในช่วงช้ันที่
สูงขึ้น 
  4) ผู้เรียนควรมีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลกึย่ังยืน 
เก่ียวกับเรื่องอะไรบ้างที่จะติดตัวผู้เรียนและสามารถนําไปบูรณาการ 
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ผู้เรียนควรเรียนรู้ในสภาพจริงและ/หรือจัดทําโครงงาน 
ตามสาระการเรียนรู้ใดบ้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
  กําหนดหลักฐานและวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Determine Aceptable 
Evidence)  
ระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเน้นการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด 
(Performance Assessment) เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผลมา
จากการมีความรู้ความ เข้าใจตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ในเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ได้จริง
หรือไม่ ทั้งน้ีผูส้อนควร 
ดําเนินการวัดประเมินผลก่อนเรียน ในระหว่างเรียน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้เครื่องมือการวัด
ประเมินผลย่อยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบกับการรวบรวมหลักฐาน
ร่องรอยของการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนแสดงออกอย่างครบถ้วน เช่น 

1. การใช้แบบทดสอบย่อยๆ    
2. การสังเกตความพร้อมทางการเรียน 
3. การสังเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบ้าน 
4. การเขียนบันทึกประจําวัน (Learning Log)  
5. การสะท้อนผลจากช้ินงานต่างๆ เป็นต้น 

 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 

ข้อพึงระมัดระวัง คือ การกําหนดหลักฐานของการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนน้ัน ต้องเป็นหลักฐานที่บ่งช้ี
ได้ว่า ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ด้วยวิธีการประเมินอย่างหลากหลาย 
และมีความต่อเน่ืองจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น และหลักฐานการประเมินต้องมีความ
เที่ยงตรง เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน 
   
 วางแผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ และมีหลักฐานที่เป็นรปูธรรมชัดเจน ผู้สอนควรวางแผนการเรียนการสอน ตาม
ประเด็นต่อไปน้ี 

1) ผู้เรียนจําเป็นต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอะไรบ้างจึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจหรอืมีความสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
  2) ผู้สอนจําเป็นต้องจัดกิจกรรมอะไรบ้างจึงจะช่วยพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
  3) ผู้สอนควรใช้สือ่การสอนอะไรบ้างที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนและเหมาะสมกับการ
จัด 
   กิจกรรมการเรยีนรู้ข้างต้น 
  4) การกําหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ มี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ จะช่วยส่งผลต่อการวัดประเมินผลได้ชัดเจนหรือไม่ 
 
  ทั้งน้ีผู้สอนอาจยึดหลักเทคนิค WHERE TO (ไปทางไหน) ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ ดังน้ี 

เทคนิค ความหมาย 
W หมายถึง Where to go และ What to learn ผู้สอนต้องชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค ์

การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ คืออะไร คาดหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง ผู้เรียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างท่ีจะช่วยให้ ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
ราบร่ืน 

H หมายถึง Hook และ Hold ผู้สอนจะใช้กลวิธีอย่างไร เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ติดตาม
บทเรียนหรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยนั้นๆ 

E หมายถึง Equip Experience และ Explore ผู้สอนจะใช้กลวิธีอย่างไรเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถทําความเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีกําหนด
ไว้ 

R หมายถึง Rethink และ Revise ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ ทบทวนผลการปฏิบัติ และตรวจทานชิ้นงานของตนเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

E หมายถึง Evaluation ผู้สอนชี้แนะให้ผู้เรียนประเมินผลและเห็นแนวทางประยุกต์ใช้ผลงานของตนเอง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในโอกาสต่อๆ ไป 

T หมายถึง Be Tailored ผู้สอนต้องตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน 

O หมายถึง Organised ผู้สอนต้องบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจัดข้ึน โดยตระหนักถึงความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคน 
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เทคนิควิธีการ WHERE TO น้ี ผู้สอนจะเริ่มดําเนินการจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ของบทเรียนและสภาพปัญหาของผู้เรียน แต่ต้องคํานึงถึงความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของ
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรยีนรู้ต้องสอดคล้องกันทุกคร้ัง 
จึงจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนนําไปปฏิบัติตามตาราง ดังน้ี 
ผังการประเมิน: เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรม สื่อและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การประเมิน กิจกรรมการเรียนการสอน ทรัพยากร/สื่อ จํานวนชั่วโมง 

    

 

3.3 ข้อควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรยีนรู้แบบย้อนกลับ 
  1) การกําหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ทีม่ีคณุค่าทีผู่้เรียนจะต้องทําความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งน้ันควรเป็นสาระที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 

2) ควรเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic 
Learning) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ด้วยการลงมือจัดทําโครงงานตามความถนัดและความสนใจ 
    3) หลักฐานแสดงความเข้าใจอย่างย่ังยืนคงทน (Enduring Understanding) ของ
ผู้เรียนต้องมีความตรงประเด็น มีความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่นสูง อันเกิดจากการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ด้วยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตาม
หลักวิชา 
   4) ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิค
วิธีการสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความเป็นเลิศของผู้เรียน 
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3.4 ตัวอย่างรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้แบบย้อนกลับ 
 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรูต้ามแนว Backward Design 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หน่วยการ 
เรียนรู้ท่ี 

เป้าหมาย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวัง 

แผนการจัดการ 
เรียนรู้ท่ี/เรื่อง 

วิธีสอน/กระบวนการ 
เรียนรู้ 

จํานวน 
ชั่วโมง 

พูด 
เขียน 
เรียน 
ภาษา 

1. ระดับของภาษาพูด  
ภาษาเขียนในการ 
สื่อสาร 

2. ความแตกต่างของ 
ภาษาพูด ภาษาเขียน
ระดับต่างๆ 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษา 
เขียนอย่างมีวัฒนธรรม 
 
 

4. จําแนกชนิดและใช ้

คําสรรพนามถูกต้อง 

1. อธิบายลักษณะภาษาพูด 
ภาษาเขียนท่ีใช้ในการ
สื่อสาร 

2. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาพูด ภาษาเขียน
ในระดับต่าง ๆ 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลและสถานการณ์ 
4. จําแนกชนิดและใช้คํา 
สรรพนามชนิดต่าง ๆ ได้ 

1. ภาษาพูด 
 
 

2. ภาษาเขียน 
 
 
 

3. คําสรรพนาม 

วิธีการสอนแบบเทคนิคคู่คิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 

วิธีการสอนแบบนิรนัย
กระบวนการกลุ่ม 
 
 

วิธีการสอนแบบ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 

 



U T Q  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษา 
________________________________________________________________________ 

25 | ห น้ า  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง 

1 

2 6 

4 

5 3 

ผังมโนทศัน  
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design 
หน่วยการเรียนรู้ที.่.............................................. เรื่อง....................................................................... 
ชั้น.......................................... เวลาเรียน........................................... ชั่วโมง.................................... 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2. ความคิดรวบยอด / ความรู ้เจตคติ และทักษะ 

2.1 สาระหลัก : Knowledge (K) �นักเรียนต้องรู้อะไร 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ทักษะ / กระบวนการ : Process (P)�นักเรียนสามารถปฏิบัติอะไรได้ 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ : Attitude (A) � นักเรียนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
3. ความรู้ความเข้าใจคงทน / ความรู้ที่ติดตัวคงทน 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
4. กรอบการวัดและประเมินผล 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน / ภาระงาน / 
ร่องรอยหลักฐาน 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 

  
 

- ความรู้ 

- ทักษะ / กระบวนการ 

- คุณลักษณะท่ีพึง 

ประสงค ์

    

ทักษะเฉพาะวิชา  
 

    

ทักษะร่วมวิชา 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเขาใจที่

สรุป  
 การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้นความสําคัญไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ และการ
บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด โดยผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจที่ติดตัวอย่างย่ังยืน (Enduring 
Understanding) อีกทั้งเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) 
และผู้สอนควรเลือกออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอน
ที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสนใจ 
และความเป็นเลิศของผู้เรียน 
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ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 

เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
  

ความหมาย 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ 

การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิม
ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 

คําว่า “นวัตกรรม” เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคํากริยาว่า Innovate แปลว่า ทํา
ใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คําว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าการใช้คําน้ีมี
ความหมายคลาดเคลื่อนไปบ้างจึงเปลี่ยนมาใช ้คําว่า นวัตกรรม และถ้าในวงการหรือกิจการใด ๆ ก็
ตาม เมื่อมีการนําเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็เรียกได้ว่า 
เป็นนวัตกรรมของวงการน้ัน ๆ และเมื่อนํามาใช้ในการศึกษา ก็เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา”  

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจ 
อยู่ในรูปของความคิด วิธีการ หรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่ง 
หวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทําให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้่ ประหยัดเวลาในการเรียน 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer aids instruction) การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ 
(Interactive video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น เมื่อมีการนํา
สื่อต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น จึงมกีารบัญญัติคําศัพท์ที่เก่ียวข้องขึ้นอีก คือ 
เทคโนโลยีทางการสอน (Instructional technology) ซึ่งหมายถึง การนําวิธีการ หรือนวัตกรรม หรอื
เครื่องมือใหม่ ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ลักษณะของนวัตกรรม 

นวัตกรรมแบงเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมกับ

กาลสมัยมากขึน้ 
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยู่ในลักษณะ

ของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot project) 
ระยะที่3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมข้ันสมบูรณ์ 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรม 

1. เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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2. มีการนําวิธีการจัดระบบ (System approach) มาใช้พิจารณาองค์ประกอบทั้งส่วน ข้อมูล
ที่ใช้เข้าไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้เหมาะสมก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 

3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่าจะชวยให ่ ้ดําเนินงานบางอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. ยังไม่เป็นส่วนหน่ึงในระบบงานปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน มีคณุค่าและ
ประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรียน และทําให้บทเรียนเป็นที่น่าสนใจ 
2. ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
3. อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้น เช่น การอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ทําให้สิ่งที่เร็วช้าลง หรือสิ่งที่ช้าเร็วขึ้น เช่น การแสดงเส้นทางการเดินทัพ แสดงการกระทํายุทธหัตถี 
ลักษณะของช้างเอราวัณ ลักษณะความเป็นอยู่ในสมัยโบราณ ฯลฯ 

4. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาอันสั้น 
 

หลักสาํคัญในการเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน ควรคํานึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ตรงจุดประสงค์ของการสอน 
2. เหมาะสมกับเน้ือหาระดับช้ันและวัยของผู้เรียน 
3. ใช้ได้ผลคุ้มกับเวลาและแรงงาน 
4. มีความชัดเจนและดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนต้ังใจเรียน 
5. ประหยัดเวลาในการอธิบายเน้ือหา 

 

ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังน้ี 
1. โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ 
1.1 วัสดุ (Audio-visual material) ได้แก่ ของจริงรูปวาด ภาพถ่าย สไลด์ (Slide) สมดุภาพ 

การ์ตูน กระดานนิเทศ (Bulletin board) กระดานผ้าสําลีเทปบันทึกเสียงเทปบันทึกภาพ (Video-
tape) แผนภูม ิ(Chart) เป็นต้น 

1.2 อุปกรณ์ (Audio-visual equipment) ได้แก่ เครื่องฉายภาพ วิทยุเคร่ืองบันทึกเสียง
เครื่องขยายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

1.3 กิจกรรม (Activities) ได้แก่ การทดลอง การเล่นละคร การศึกษานอกสถานที่การจัด
นิทรรศการ การจัดรายการวิทยุและวิทยุ โทรทัศน์ การสาธิต ฯลฯ 

2. สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ 
2.1 สิ่งพิมพ์ (Printed material) ได้แก่ หนังสือแบบเรียน หนังสืออุเทศ หนังสืออ่านประ

กอบ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เอกสารแผ่นปลิว เป็นต้น 
2.2 เครื่องมือหรืออุปกรณ์การสอน (Audio - visual equipment) เครื่องฉายภาพ (Project 

material) อุปกรณ์ถ่ายทออดเสียง (Transmission)  
2.3 วัสดุอุปกรณ์ (Audio - visual material) ได้แก่สิ่งของที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น หุ่น 

จําลอง หุ่นกระบอก ลูกโลก กระดาน ชอล์ก ป้ายนิเทศ บัตรคําแผนภูมิรปูภาพ ฯลฯ ลักษณะของสื่อ
สิ้นเปลืองเรียกว่าวัสดุส่วนสื่อที่มีความคงทนถาวรเรียกว่าอุปกรณ์ 
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2.4 สถานที่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ทัศนศึกษา
หรือศึกษาดูงาน การจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น 

2.5 วิทยากร ผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ในการอธิบาย การซักถาม การอภิปราย ฯลฯ 
2.6 วิธีการ คือ วิธีสอนหรือวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 
3. อินเทอร์เน็ต (Internet) ในปัจจุบันน้ีการสื่อสารทางการศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิตอล 

(Digital) เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer: PC) เป็นอุปกรณ์ในการส่งข่าวสาร  
ข้อมูล หรือ สารสนเทศ ในทกุรูปแบบ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เช่ือมต่อถึงกันได้โดยตรง ทั่วโลก ซึ่งเราเรียกเครือข่ายน้ีว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตใช้
มาตรฐานการเช่ือมต่อที่เปรียบเสมือนกับใยแมงมุม โดยจุดตัดของใยแมงมุมจะเสมือนเป็นคอมพิว 
เตอร์แต่ละตัวที่โยงใยกันเป็นเครือข่าย โดยใช้มาตรฐานการเช่ือมต่อเดียวกันทั่วโลก คือ TCP/IP 
(Transmission control protocol/ internet protocol) ซึ่งเป็นโพรโตคอล (Protocol) ที่ใช้ใน 
การส่งผ่านข้อมูลบนสายต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายวงจรพิเศษ และ Internet protocol ก็คือ
โพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต และด้วยโพรโตคอล TCP/IP น้ีเองทําให้อินเทอร์เน็ตได้
รับความนิยมอย่างสูง เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งโลกน้ีพูดภาษาเดียวกันก็คือ 
TCP/IP เราอาจจําคําว่า Internet ง่าย ๆ โดยแยกคําเป็น Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง 
และคําว่า Net มาจากคําว่า Network หมายถึง เครือข่าย เมื่อนํามารวมกัน จึงแปลว่า การเช่ือมต่อ 
กันระหว่างเครือข่าย 
 
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

1. เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลมีทั้งลึกและกว้างข้อมูลสร้าง ปรับ
แก้ไขได้ง่าย 

2. เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบเช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) กระ
ดานข่าว (Web board) เป็นต้น 

3. เป็นแหล่งให้ความบันเทิงเช่น เกม เพลง ภาพยนตร์ข่าว หรือห้องสะสมภาพ เป็นต้น 
4. เป็นช่องทางสําหรับทําธุรกิจสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น E-commerce หรือ บริการ

โอนเงิน เป็นต้น 
5. เป็นช่องทางสําหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือองค์กร 
6. ไม่จํากัดเวลาในการศึกษาเรียนรู้ เราสามารถเข้าไปศึกษาได้ ตลอดเวลา และสามารถ

ทบทวนได้ตลอดเวลา  
 
คําศพัท์ที่เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต  

เว็บเพจ (Web page) คือ หน้าเว็บแต่ละหน้าที่ประกอบไปด้วยข้อมูล รปูภาพเสียง และ
วิดีโอ โดยเป็นข้อมูลแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ในเว็บไซต์หน่ึงจะมีเว็บเพจหลายๆ หน้า 
เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือในหน่ึงเล่มทีถู่กแบ่งเป่็นหน้า ๆ ส่วนจะมีก่ีหน้าน้ันก็จะขึ้นอยู่กับเน้ือหา
ของแต่ละเว็บไซต์น้ัน 

โฮมเพจ (Home page) คอื เว็บเพจหน้าแรกสุดของข้อมูลในเว็บไซต์หน่ึง 
เว็บไซต์ เมื่อเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแลวก้  ็จะปรากฎเป็นหน้าเว็บเพจ เว็บเพจหน้าแรกน้ี เราจะ 

เรียกว่า โฮมเพจ โดยจะมีลิงค์ไปยังเวบเพจหน  ็ ้าต่างๆ ทั้งในเว็บไซต์เดียวกันและก็ต่างเว็บไซต์ได้ด้วย 
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เว็บไซต์ (Web site) คือ เป็นแหล่งเก็บข้อมูลเว็บเพจหลาย ๆ เว็บเพจแล้วรวบรวมเว็บเพจ
เหล่าน้ีเข้าด้วยกันเพ่ือจัดต้ังขึ้นเป็นเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์น้ันจะต้องมีรหัสหรือช่ือโดเมน (Domain 
name) ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการเช่ือมโยงเข้าหาเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail หรือ Electronic mail) เป็นการบริการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยการพิมพ์จดหมายในคอมพิวเตอร์แล้วส่งผ่านสายโทรศัพท์ (Dial-up line) หรือสาย 
LAN (Local area network) ในองค์กรไปให้เพ่ือนได้ง่าย โดยไม่ใช้แสตมป์และสวนใหญ่จะถึงผู้รับใน
เกือบทันที สามารถส่งได้ภาพเสียง ตลอดจนงานพิมพ์ต่าง ๆ ในการรับและส่ง E-mail นิยมใช้ 
Browser เช่น Internet explorer: IE, Netscape หรือ Opera เป็นต้น หรืออาจใช้โปรแกรมช่วยก็
ได้เช่น Outlook เป็นต้น 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - commerce) วิธีการหน่ึงที่เอ้ือให้การคาขายเกิดขึ้นเป็นการใช้
ประโยชน์จากอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นกิจกรรมทุกรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง
กับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งในระดับองค์กรและส่วนบุคคล บนพ้ืนฐานของการนําเสนอข้อมูล การ
ประมวลผลและการส่งข้อมูลดิจิตอล ที่มีทั้งข้อมูลอักษร ภาพ และเสียง 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-banking หรือ Electronic banking) ปัจจุบันการทําธุรกรรม
ทางการเงิน ที่ให้บริการโดยธนาคาร เริ่มเปิดช่องทางอ่ืน นอกจากการไปติดต่อด้วยตนเองที่ธนาคาร
หรือการทํารายการจากตู้ ATM ในแบบเดิม ทุกวันน้ีท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเข้าไปชําระ 
ค่าสินค้าและบริการ หลายธนาคารเปิดให้สามารถโอนเงิน ระหว่างบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต 

เกมออนไลน์ (Game online) ปัจจุบันเกมถูกพัฒนาไปมาก ไม่จําเป็นต้องไปซื้อโปรแกรม
เกมจากร้าน มาติดต้ังในเคร่ืองอีกต่อไปเพราะสามารถเลือกเกม เล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที
และมีเว็บที่ใหบ้ริการอยู่มากมาย แต่ถ้าเล่นคนเดียวแลวเบ่ือ ก็สามารถเล่นแบบเป็นกลุ่มกับผู้ใช้อิน 
เทอร์เน็ตท่านอ่ืน ที่ติดต่อเข้ามาในระบบได ้ในส่วนของเกมออนไลน์น้ีมีหลายลักษณะทั้งที่เพ่ือความ
บันเทิงและการศึกษา 
4. การเรียนรู้ผา่นสื่ออิเลกทรอนิกส์ หรือ E - Learning (Electronic learning) 

หมายถึง การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาเสริมการเรียนการสอน ให้เกิด
ประสิทธิผล คาํว่า E น้ันย่อมาจาก Electronic ส่วนคําว่า learning มีความหมายตรงตัวว่า การเรียน
รู้ เมื่อนํามารวมกัน หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้ electronic หรือ internet เป็นสื่อองค์ประกอบของ 
E-learning คือ 

1) ระบบจัดการการศึกษา (Management education system) ไม่ว่าระบบใดก็ต้องมีการ
จัดการ เพ่ือทําหน้าที่ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบดําเนินไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบน้ีสําคัญทีสุ่ด เพราะทําหน้าที่ในการวางแผน กําหนดหลักสตูร ตารางเวลา แผนด้าน 
บุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผล การ
ดําเนินงาน และทําให้แผนทั้งหมด ดําเนินไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบ
กระบวนการต่าง ๆ ในระบบ และนําหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้ระบบดําเนินต่อไปด้วยดีและไม่
หยุดชะงัก 

2) เน้ือหารายวิชาเป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนคําอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา ตรง
กับความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงาน
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เมื่อจบบทเรียน และทําสรุปเน้ือหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะนําแหล่งอ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไป
ศึกษาค้นคว้า 

3) สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Communication) 
ทุกคนในช้ันเรยีนสามารถติดต่อสื่อสารกัน เพ่ือหาข้อมูล ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ตอบข้อซักถาม เพ่ือให้การศึกษาได้ประสิทธผลสูงสุด สื่อทีใ่ช้อาจเป็น E-mail, โทรศัพท์, Chat 
board, web board เป็นต้น ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้เรียนพร้อมแสดงความคดิเห็นต่อคุณภาพ
งานอย่างสมํ่าเสมอ และเปิดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือให้ทุกคนทราบว่า งานแต่ละแบบมีจุดบกพร่อง
อย่างไร เมื่อแต่ละคนทราบจุดบกพร่องของตน จะสามารถพัฒนาตนเองและงานให้ดีขึ้นได้ 

4) วัดผลการเรียน (Evaluation) งานหรือแบบฝึกหัดที่ผู้สอนมอบหมาย จะทําให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์และเข้าใจเน้ือหาวิชามากข้ึน จนสามารถนําไปประยุกต์แก้ปัญหาในอนาคตได้แต่การ
จะผ่านวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์
จากสถาบันใด ถ้าไม่มีการสอบก็บอกไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่เข้าเรียนอย่างเดียว จะไม่ได้รับความ
เช่ือถือมากพอ เพราะเรียนอย่างเดียว ผู้สอนอาจสอนดี สอนเก่ง สื่อการสอนยอดเย่ียม แต่ผู้เรียนคุย
กัน น่ังหลับ หรือโดดเรียน ก็ไม่สามารถรับรองว่าการเข้าเรียนน้ันได้มาตรฐาน เพราะผ่านการเรียนรู้
มิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบเพียงอย่างเดียว การศึกษาบทเรียน E–learning ผู้เรียนต้อง
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ผู้ให้บริการกําหนดไว ้เช่น การลงทะเบียนเพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้ (login name) 
และรหัสผ่าน (password) หรือบางคร้ังอาจต้องเสียค่าใช้บริการ 
5. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) 

บทเรียนโปรแกรมอาศัยแนวคิดของนกการศึกษา เก่ียวกับการให้้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ซึ่งเริ่มใช้กันมานานแล้ว บทเรียนโปรแกรมอาจเรียกได้แตกต่างกันไปตามลักษณะของการนําไปใช้  
เช่น บทเรียนสาํเร็จรูป โปรแกรมการสอน และหนังสือที่เรียนด้วยตนเอง เป็นต้น การสอนโดยใช้
บทเรียนโปรแกรม เป็นวิธีการสอนที่มีหลักการเพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
อาจจะนําไปใช้เป็นหลักการในการสอนวิธีต่าง ๆ ได ้เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต 
หรือการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 
หลักการของบทเรียนโปรแกรม คือ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active participation) การที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมย่ิงมาก ย่ิงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 

2. ให้ทราบผลการเรียนของตนเองอย่างทันทีทันใด (Immediate feed back) เป็นการให้ 
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีว่าสิ่งที่ผู้เรียนทําน้ันถูกหรอืผิด 

3. ประสบการณ์แห่งความสําเร็จ (Success experience) เมื่อเรียนจบแต่ละขั้นตอนที่สําคัญ
ครูควรให้การเสริมแรง (Reinforcement) แก่ผู้เรียน เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจ
และต้องการเรียนต่อไป 

4. การประมาณทีละน้อย (Gradual approximation) เป็นการจัดลําดับขั้นตอนของเน้ือหา
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ไม่ให้ถี่หรือห่างเกินไป 
ลักษณะสําคญของบทเรียนโปรแกรม มีดังน้ี 

1. มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนกล่าวคือ พฤติกรรมขั้นสุดท้ายของผู้เรียนจะต้องกําหนดลงไปเพ่ือให้
ผู้เรียนได้บรรลจุุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
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2. เน้ือหาของบทเรียนโปรแกรมแบ่งออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ เรียงลําดับไว้ตามความสนใจของผู้
เรียนซึ่งแต่ละหนวยเรียกว่า กรอบ (Frame)  

3. ผู้เรียนต้องแสดงการตอบสนองความรู้ในแต่ละกรอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเน้ือหาอย่าง 
ต่อเน่ือง 

4. การตอบสนองของผู้เรียนจะได้เสริมแรงโดยให้ทราบผลการตอบทันที 
5. ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนเพ่ิมขึ้นทีละขั้นจากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่ความรู้ใหม่ซึ่งบทเรียนจัดลําดับให้ 
6. ยึดผู้เรียนไว้เป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสเรียนด้วยตนเองเวลาที่ใช้เรียนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่

กับความสามารถของแต่ละคน 
7. เน้ือหาบทเรียนได้ผ่านการทดลองใช้แล้วและนําข้อมูลมาปรับปรุงโดยผู้เขียนบทเรียน 

 

ประเภทของบทเรียนโปรแกรม แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
1. บทเรียนแบบเส้นตรง (Linear programming) เป็นบทเรียนที่เสนอเน้ือหาทีละน้อยบรรจุ

ลงในกรอบต่อเน่ืองกันตามลําดับจากกรอบที่หน่ึงถึงกรอบสุดท้ายโดยเรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหา
ยาก สิ่งที่เรียนจากหน่วยแรกหรือกรอบแรก ๆ จะเป็นพ้ืนฐานสําหรับกรอบ ถัดไปในแต่ละกรอบจะมี 
เน้ือหา คําถามให้ตอบและมีทีว่่างไว้ให้ ตอบโดยอาจจะอยู่ ในกรอบเดียวกันหรือคนละกรอบก็ได้ส่วน
เฉลยคําตอบน้ันอาจจะอยู่ในกรอบถัดไปหรืออยู่ในกรอบเดียวกันก็ได้ 

2. บทเรียนแบบกิ่งหรือแบบสาขา (Branching programming) เป็นวิธีการเขียนบทเรียน
แบบสับลําดับ ทั้งน้ีมีการเรียงลําดับข้อความย่อยโดยอาศัยคําตอบผู้เรียนเป็นเกณฑ์ ถ้าผู้เรียนตอบ
คําถามของข้อความง่าย ๆ ทีเ่ป็นหลักของบทเรียนไม่ถูกต้อง ก็อาจได้รับคําสั่งให้เรียนเน้ือหาย่อย ๆ  
ต่าง ๆ เพ่ิมเติมก่อนที่จะไปศกึษาหน่วยย่อย หรือกรอบในบทเรียนอ่ืนต่อไป บทเรียนโปรแกรมแบบ
สาขามี 2 ชนิด คือ 

2.1 กรอบยืน เป็นกรอบที่อธิบายเน้ือหาวิชาและมีคําถามแบบเลือกตอบอยู่หลาย
คําตอบให้ผู้เรียนเลือก 

2.2 กรอบสาขาเป็นกรอบที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องหรือผิดพลาดของผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนตอบคําถามน้ันได้ถูกต้อง เช่น 

แบบสาขาชนิด อธิบายคําตอบที่ผิด แล้วย้อนกลับไปเรียนกรอบเดิมซ้ํา 
แบบสาขาชนิด แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนที่ไม่เข้าใจในสิง่ที่ผ่านไปแล้ว 
แบบสาขาชนิด ที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานดีเรียนไปได้อย่างรวดเร็ว 
3. บทเรียนแบบไม่แยกกรอบ (Adjunct auto instruction) เป็นบทเรียนที่เสนอเน้ือหาที

ละน้อยตามลําดับ มีคําถามและเฉลย หรือแนวในการตอบคําถามไว้ให้ ตรวจสอบทันที เสนอเน้ือหาที่
เป็นลําดับที่ต่อเน่ืองกัน เช่นเดียวกับการเขียนบทความ หรือตํารา แตกต่างกันเพียงว่าบทเรียน
ประเภทน้ีจะต้องมีคําตอบหรือแนวคิดตอบไว้ ให้ผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับผู้เรียน ว่าคําตอบของ
คนถูกหรือผิดซึ่งเป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียน หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทเกี่ยวข้องกับบทเรียน
โปรแกรมการสร้างบทเรยนโปรแกรมมจีุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน ดังน้ัน การสร้างบทเรียนจําเป็นต้องอาศัยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ด้วย พ้ืนฐานทาง
จิตวิทยาที่นํามาใช้ในการสร้างบทเรียนโปรแกรม คือทฤษฎีทางจิตวิทยาของสกินเนอร์ (Skinner) 
และธอร์นไดค์ (Thorndike) ทฤษฎีของสกนิเนอร์คือ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขโดยอาศัยการสริมแรง
(Reinforcement) และการตอบสนอง (Operant conditioning) ส่วนทฤษฎีของ ธอร์นไดค์ คือ กฎ



U T Q  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย สําหรับชั้นมัธยมศึกษา 
________________________________________________________________________ 

33 | ห น้ า  

แห่งผล (Law of effect) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) และกฎแห่งความพร้อม (Law of 
readiness)  
 
การสร้างบทเรียนโปรแกรมนั้น มีขั้นตอนดังนี ้

1. การเตรียมการได้แก่ การศึกษาหลักสตรในระดับชนที่ต้องการสร้างบทเรียนโดยพิจารณา
ตัดสินใจว่าจะเลือกสร้างบทเรียนแบบใด เรือ่งใด แล้วจึงศึกษาจุดมุ่งหมาย ทั่วไป จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
ศึกษาเน้ือหารายละเอียด เพ่ือสร้างบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติงานลงมือเขียนกรอบ หรือหน่วยย่อยของบทเรียน โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้
และผลของการวิเคราะห์งานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นแนวทาง ซึ่งในขณะที่เขียนบทเรียนน้ัน ผู้สร้างจะ 
ต้องพยายามปรับปรุงงาน เพ่ือให้ได้บทเรียนที่สามารถสนองต่อผู้เรียนทางด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 

3. ขั้นทดลองและแก้ไข ตรวจแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ทางด้านภาษา เทคนิค และ
ความถูกต้องตามหลักวิชาในการเขียนบทเรียนโปรแกรม และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําบทเรียน
น้ีไปทดลองใช้กับผู้เรียน โดยทดลองเป็นรายบุคคล แล้วนําไปทดลองเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 10 - 15 
คน และทดลองภาคสนาม เป็นต้น 

4. ขั้นตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบทเรียนโปรแกรม โดยนําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน โดยทั่วไปแล้วใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หรือ 
80/80 ตามความเหมาะสม 

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนแบบรายบคคล  ุ ที่นําเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมหรือ
บทเรียนสําเร็จรูป และเคร่ืองช่วยสอนอ่ืน ๆ มาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ 

1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
2. ดึงดูดความสนใจโดยใช้เทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิกภาพเคล่ือนไหว แสงสีเสียงให้ภาพ

สวยงานเหมือนจริง 
3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจง่าย 
4. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีโอกาสเลือกตัดสินใจและได้รับการเสริมแรง

จากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันท ี
5. ทําให้มีความคงทนในการเรียนรู้สูงเพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนรู้ 

จากง่ายไปยากตามลําดับ 
6. ผู้เรยนสามารถเรียนรู้ได้ตามลําดบความสนใจ และความสามารถของตนเองบทเรียนมี

ความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ําได้ตามต้องการ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้เรียนต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มี

การแก้ปัญหาและฝึกให้ได้คิดอย่างมีเหตุผล 
8. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาและ

ความสามารถของตนเองทําให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
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9. ผู้เรียนสามารถรับรู้ผลสมฤทธ์ทางการเรียนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมแรง 
หรือท้าทายกับผู้เรียนที่จะเรียนรู้บทเรียนเพ่ิมขึ้น 

10. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้นที่จะ
สัมพันธ์กับผู้เรียนและชวยเหลือผู้เรียนแต่ละคน 

11. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจําเป็นที่จะ 
ต้องใช้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์หรือเคร่ืองมือที่มีราคาแพงและอันตราย 
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรยนคอมพิวเตอร์ซึ่งนําเสนอเน้ือหาแก่ผู้
เรียนไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาใหม่หรือทบทวนเน้ือหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติว
เตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้้เรียนอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้
เรียนมีอิสระทีจ่ะเลือกตัดสินใจว่าจะทําแบบทดสอบ หรือทําแบบฝึกหัดหรือไม่/อย่างไรหรือจะเลือก
เน้ือหาส่วนไหน เรียงลําดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ัน ผู้เรียนจะ
สามารถควบคุม การเรียนของตนได้ตามความต้องการของตนเอง 

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้
ทําแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเน้ือหา ในบทเรียนน้ัน ๆ ได้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบ 
ฝึกหัดเปนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทท่ีได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน หรือเรียนไม่ทันคนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสทําความเข้าใจ
บทเรียนสําคัญ ๆ ได้โดยที่ครูผู้สอน ไม่ต้องเสียเวลาในช้ันเรียนอธิบายเน้ือหาเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีก 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจําลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่การนําเสนอ
บทเรียนในรูปของการจําลองแบบ (Simulation) โดยการจําลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้นและ
บังคับให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem - solving) ในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจของผู้เรียน และแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจน้ัน ๆ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการจําลอง คือ การลดค้าใช้จ่ายและการลดอันตรายอันเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง 

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่ทําให้ผู้ใช้มีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลมืไปว่ากําลังเรียนอยู่ เกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทท่ีสําคญประเภทหน่ึง เน่ืองจากเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทน้ี นิยมใช้กับเด็กต้ังแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ียังสามารถนํามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปูทาง
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย 

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง 
แบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจให้คะแนน การคํานวณ ผลสอบ ข้อดีของการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการที่ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate 
feedback) ซึ่งเป็นข้อจํากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป นอกจากน้ี การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการคํานวณผลสอบก็ยังมีความแม่นยําและรวดเร็วอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นประเภทต่าง ๆ น้ีเป็นการแบ่ง ตาม
ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น ของแต่ละประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ได้หมายความว่า 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาออกมาน้ันจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทใดประเภทหน่ึงเสมอไป คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายโปรแกรมด้วยกัน เริ่มด้วยลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์และตามด้วยการนําลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทฝึกปฏิบัติเข้ามาใช้ นอกจากน้ียังมีการนําลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทเกมมา
ผสมผสานเพ่ือทําให้การฝึกปฏิบัติมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 

ดังน้ัน การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็นประเภทต่าง ๆ จึงเป็นเสมือน
แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับผู้ที่ต้องการจะพัฒนา และออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ยึดถือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเท่าน้ัน ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นเกณฑ์ตายตัวแต่อย่างใด 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขั้นการเตรียมการ (Preparation)  
2. ขั้นการออกแบบบทเรียน (Design instruction)  
3. ขั้นกาารเขียนผังงาน (Flow-chart lesson)  
4. ขั้นการสร้าง (Story board)  
5. ขั้นการสร้าง /เขียนโปรแกรม (Program lesson)  
6. ขั้นการผิลตเอกสาร 
7. ขั้นการประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluation and revise)  
 
 

 
 
 
 
 

สรุป  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาในสังคมยุค

โลกาภิวัตน์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากโลกในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์การจัดการ
เรียนรู้ก็เปลี่ยนเป็นใช้สื่อที่หลากหลายขึ้น ทัง้สื่อประสม สือ่คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ (Online) เป็นต้น ผู้สอนจึงควรเลือกใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการสอนให้เหมาะสมกับผ้เรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเรียนรู้และ
ค้นหา 
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ตอนที่ 4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
  

เรื่องที ่4.1 การผลิตส่ือการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ การ
พัฒนาส่ือการเรียนรูภ้าษาไทยและแหล่งการเรียนรู ้
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 - 23 และหมวด 9 
มาตรา 63 - 64 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาที่
เน้นถึงบทบาทและความสําคญัการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน และแหลง่การเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผู้เรียนและผูส้อนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกรจัดการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังน้ี 
 
สื่อการเรียนรูภ้าษาไทย  
สื่อการเรียนหรือสื่อการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือที่ครูกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ทําหน้าที่ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเน้ือหาประสบการณ์ แนวคิด ทกัษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือใช้เป็น
เครื่องมือการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อ เพ่ือให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคดิจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
 
ความสาํคญัของสื่อการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น 
ตลอดจนเจตนคติ ซึ่งอาจจะทําได้หลายวิธี และอาจใช้เครือ่งมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย 
โดยที่การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้
ผู้เรียนมีทั้งความรู้และคุณธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา ดังน้ัน การสอนโดยการบรรยายหรือการใช้หนังสือเพียงเล่มเดียว ไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายตามที่คาดหวังไว้ เพราะในสังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยทีข่้อมูลข่าวสาร
ความรู้สมัยใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แผ่ขยายกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด 
จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ให้มีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง โดยใช้แหล่งความรู้ที่มีรปูแบบหลากหลาย กล่าวคือ 
การเรียนการสอนจําเป็นต้องเลือกสรรสื่อการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาส
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบที่จะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 หน้า 93 - 103) 
 
ประเภทของสือ่การเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนจําแนกตามลักษณะของสื่อที่นําไปใช้มี 5 ประเภท คือ 
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  1. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ใช้ระบบการพิมพ์ เช่นหนังสือเรียน คู่มือหนังสือ เสริม
ประสบการณ์ ใบความรู้ ใบงาน แผ่นพับ แผ่นภาพ แบบฝกึ วารสารวิชาการ นิตยสาร จุลสาร ฯลฯ 
  2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นสื่อสิ่งของต่างๆ เช่น ของจริง หุ่นจาํลอง แผนภูมิ แผนที ่
ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ 
  3. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นสื่อที่นําเสนอด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ภาพเลื่อน 
(Slide) แถบเสยีง แถบบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ อาทิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอด อิเล็คทรอนิคส์ และ
สื่อผสมอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  4. สื่อกิจกรรม เป็นสื่อประเภทวิธีการที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ซึ่งต้องใช้
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น เกม เพลง 
บทบาทสมมุติ การสาธิต สถานการณ์จําลอง การแสดงละคร การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
ทัศนศึกษา การทําโครงงาน ฯลฯ 
  5. สื่อบริบท เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ สภาพแวดล้อม และ
สภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยบริการ หรอืแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ อาทิ 
บุคคล ห้องสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
 
การสรา้งและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป สื่อการเรียนการสอน
ประเภทหน่ึงๆ อาจเหมาะสมกับจุดประสงค์และเน้ือหาสาระเฉพาะเร่ือง หรืออาจจําไปใช้ในการเรียน
การสอนทั่วไป นอกจากน้ีสื่อการสอนบางอย่างจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะตามความต้องการของผู้สอนใน
ท้องถิ่น หรือมสีื่อการเรียนการสอนสําเร็จรปูที่ผลิตจําหน่าย ผู้สอนจึงควรรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 การใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ถือเป็นความจําเป็นอย่างย่ิง 
ผู้สอนอาจใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมหรือสร้างสื่อ แต่การใช้เวลาดังกล่าวน้ันเป็นการให้ประโยชน์
ที่คุ้มค่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ดังน้ันการใช้สื่อจึง
ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่ทําให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ สื่อต้องมีความ
เที่ยงตรงในเน้ือหา ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้เรียนสร้างง่าย ประหยัดเวลา ราคาไม่แพง 
 
แนวทางในการสรา้งและพฒันาสื่อการเรียนการสอน สามารถดําเนินการดังน้ี 
 1. กําหนดจุดประสงค์จากผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง ให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิด การ
เรียนรู้และได้รบัประสบการณ์ด้านใดบ้างจากบทเรียนน้ัน เพ่ือจะได้สร้างสื่อหรือเลือกใช้สื่อ การ
เรียนรู้ให้สมัพันธ์กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 2. ศึกษาผู้เรียน โดยพิจารณาถึงวัย ระดับช้ัน ความรู้ประสบการณ์และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3. ศึกษาธรรมชาติของเน้ือหา / สาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แต่ละเร่ืองอาจมี
ลักษณะเฉพาะ บางเรื่องต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จากสภาพจริงดูการสาธิต และ บาง
เรื่องต้องอาศัยการสืบค้นข้อมลูจาก การฟัง การดูและการอ่าน 
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 4. พิจารณาประโยชน์และความคุ้มค่าของสือ่การเรียนการสอน สื่อแต่ละชนิดสามารถ เร้า
ความสนใจ สื่อความหมายและประสบการณ์ การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถานการณ์ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รบัประสบการณ์ ควรคํานึงถึงข้อจํากัดด้าน
ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการใช้ ซึ่งอาจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ประเภทอ่ืนแทน เช่น ภาพ สไลด์
หรือวีดีทัศน์แทน เป็นต้น 
 5. หาประสิทธิภาพของสื่อโดยปรับปรุงและพัฒนาสื่อที่จัดทําไว้ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
ของสื่อว่ามีความเหมาะสมในการนําไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง 
 
การใชส้ื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธภิาพ 
 การจัดการเรียนการสอนแม้ผูเ้รียนจะสร้างและพัฒนาสื่อ ตลอดจนการเลือกใช้สื่ออย่าง
หลากหลายแลว้ก็ตาม บางครั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนก็ยังไม่สบผลเป็นที่น่าพอใจ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้สอนใช้สื่อดังกล่าวไม่ถูกขั้นตอนหรือไม่เป็นระบบ เพ่ือให้การใช้สือ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนควรได้ดําเนินการดังน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหาสาระในสื่อการเรียนรู้ที่ได้คัดเลือกไว้ เพ่ือตรวจสอบดูว่าเน้ือหามี ความ
สมบูรณ์ตามท่ีต้องการหรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์จะได้จัดหาหรือจัดทําสื่อชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม 
 2. ทดลองใช้สื่อบางประเภท ซึ่งอาจมีความยุ่งยากในการใช้หรือต้องทดสอบขั้นตอนการใช้
ของสื่อชนิดน้ันๆ เช่น ลําดับขั้นตอนการนําเสนอสร้างความเข้าใจหรือต้องทดสอบผู้เรียนเพียงพอ
หรือไม่ เหมาะสมกับเวลาเรียนเพียงใด มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานทีใ่ห้พร้อม เพ่ือไม่ให้เสียเวลาในขณะที่ใช้เพราะ 
การใช้เวลานานเกินไปในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ จะมีผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
น้อยลง นอกจากน้ีควรตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ให้อยู่สภาพที่พร้อมจะใช้งานด้วย 
 4. เตรียมตัวผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนรู้บางอย่างจําเป็นต้องช้ีแจงให้ผู้เรียนรู้วัตถุประสงค์
หรือผลการเรียนรู้การศึกษาโดยใช้สื่อน้ันๆ เป็นการให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย หากไม่มี การ
ช้ีแจงให้รู้ ผู้เรยีนอาจได้เพียงความเพลิดเพลินหรือเรียนรู้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ย่อมเป็นการใช้สื่อที่ไม่
คุ้มค่าและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 5. ใช้สื่อการเรียนรู้ตามแผนทีกํ่าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ขณะทีใ่ช้สื่อใดๆ 
ก็ตาม จะต้องพิจารณาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจ ต้ังใจและ
กระตือรือร้นหรือไม่ ปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มต่ีอสื่อการเรียนรู้สามารถใช้เป็นเคร่ืองช้ีวัดได้ว่า สื่อการ
เรียนรู้น้ันมีความเหมาะสมกับผู้เรียนเพียงใด 
 6. ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นการทําข้อมูลที่ได้จากการใช้สื่อมาวิเคราะห์ให้เกิด ความ
ชัดเจนว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในระดับใด โดยจะต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสื่อ
และสาระไปยังผู้เรียน บางครั้งสื่อการเรียนรู้ที่นํามาใช้น้ันอาจมีความเหมาะสมด้านกายภาพ แต่
คณุค่าในด้านสาระยังไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย การประเมินจะช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนการสอนในครัง้ต่อๆ ไป หรือพัฒนาโดยการ
ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข จัดทาํเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
แหล่งการเรียนรู ้
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 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทยจําเป็นต้องจัดสื่อและแหล่งการเรยีนรู้ เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง ได้รับความรู้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมในลักษณะของ
แหล่งรวมวิทยาการ ดังน้ัน การจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งรวมวิทยากรที่สงัคมยอมรับ
และถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าของประชาชน ถือว่าเป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 
ความหมายของแหล่งการเรียนรู ้
 แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและ
ประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมใหผู้้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู ้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
ความสาํคญัของแหล่งการเรียนรู ้

1. เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์ 

 
ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้จัดไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้จากสภาพจริง อาทิ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แม่นํ้า ลําคลอง 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่นฝนดาวตก นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ที่จัดหรือสร้างขึ้น ซึ่งมีทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
  2.1 แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ หอ้งเรียน ห้องสมุด ห้องศูนย์วิชาการ 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวนวิทยาศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนธรรมะ สนาม
กีฬา ฯลฯ 
  2.2 แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาบัน
ค้นคว้าวิจัย สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ แหล่งบรกิาร สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หอศิลป์ 
ห้องสมุดประชาชน เรือห้องสมุด รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์กีฬา ศูนย์การค้า เครือข่ายสารสนเทศ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง บุคคลทีม่ีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ซึง่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาทาง
ภาษา เพลงพ้ืนบ้าน พิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ศลิปินแห่งชาติ บุคคลตัวอย่างด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม 
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 แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทล้วนเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ครผูู้สอน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ควรให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนทั้ง
ในการมีส่วนรว่มและการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ันเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
สื่อหนังสือเสรมิประสบการณ์ 

หนังสือ คือ สือ่และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 
 การอ่านเป็นทักษะหน่ึงในการเรียนภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งเน้นการ
พัฒนา การอ่าน โดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย หนังสอือ่านเพ่ิมเติม หนังสือเสริมประสบการณ์ 
หรือหนังสืออ่านนอกเวลาเป็นสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญอย่างหน่ึงในช้ันมัธยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหนังสือให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียนโดยถือว่ากิจกรรมการเรียนเก่ียวกับ
หนังสือน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตามหลกัสูตร กรมวิชาการพิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมให้โรงเรียน
มีหนังสืออ่านนอกเวลาที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้การอ่านเป็นเคร่ืองมือทําให้ผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่านและมีประสิทธิภาพทางการอ่าน
สูงขึ้น สําหรับช้ันประถมศึกษาไม่ได้กําหนดรายช่ือหนังสือให้อ่าน แต่ใหผู้้สอนพิจารณาหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม  

หนังสือเสริมประสบการณ์ คอื หนังสือที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นสื่อที่ช่วย
เพ่ิมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา เสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการ
อ่าน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตามหลักสตูรให้กว้างขวางขึ้น อาจเป็นหนังสืออ่าน
ประกอบ ใช้อ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หรือเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้ผูอ่้านเกิดทักษะ
ในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากย่ิงขึ้น อาจเป็นหนังสือสารคดี นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ที่มี
ลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีและศลีธรรมอันดี ให้ความรู้ มีคติและมีสารประโยชน์ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544หน้า 114 - 115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่ง

การเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือที่ครูกําหนดขึ้นเพ่ือใช้ทําหน้าที่ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเน้ือหา
ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคดิจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ประเภทใด ล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น สื่อสิง่พิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สือ่กิจกรรม 
ฯลฯ 
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เรื่องที ่4.2 ส่ือประเภทข้อมูลสารสนเทศ 
 
 ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ครูเป็นผู้มี
บทบาทในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านเน้ือหา และวิธีการแก่นักเรียน ช่วยช้ีแนะ
แนวทางในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้นักเรียน ตลอดจนจัดสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนเสริมสรา้ง
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร สังคม และ
ประเทศชาติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ดังน้ันครูต้องหมั่นสะสม แสวงหาและพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ําเสมอด้วยการศึกษาจากหนังสือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 หนังสือจึงเป็นสื่อสําคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมีราคาถูกที่สุดที่ครูยุค
ปัจจุบันจําเป็นต้องอ่านให้มากขึ้น ในการน้ีได้จัดทําบรรณนิทัศน์หนังสือที่ครูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรอ่านเพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ด้านภาษาไทยโดยสังเขป 
ดังน้ี 
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. การใช้ภาษาไทย.กรุงเทพฯ:โอ เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์2542, 196 หน้า. 

ภาพประกอบ. ราคา 120 บาท. 
ให้ความรู้เรื่อง การใช้ภาษาไทย มีรายละเอียดเน้ือหา 5 บท คือ ความสําคัญของภาษาไทยใน

ฐานะที่เป็นเคร่ืองมือสื่อสาร การฟัง และการฝึกทักษะการฟัง การพูดและการฝึกทักษะการพูด การ
อ่านและการฝกึทักษะการอ่าน การเขียนและการฝึกทักษะการเขียน มีคําถามและกิจกรรมท้ายบท
เพ่ือฝึกปฏิบัติและทดสอบความเข้าใจ 
เกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัย. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร. กรุงเทพ: เท็กซ์แอน-เจอร์นัลพัลลิเคช่ัน. 

2542, 314 หน้า. ราคา 190 บาท. 
ใช้ประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เน้ือหามี 14 บท เช่น องค์ประกอบของ

การสื่อสาร ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผล คํา เสียงของคํา หลักการเขียนคํา การสื่อความหมาย 
ประโยคเพ่ือการสื่อสาร ความคิดการใช้ภาษาไทย ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ มีกิจกรรมท้ายบท เพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจทุกบท  
ดวงใจ ไทยอุบุญ. ทักษะการเขียนภาษาไทย กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย,2543.304 หน้า. 

ราคา 150 บาท. 
ให้ความรู้เรื่องการใช้ทักษะการเขียนภาษาไทย เน้ือหามี 8 บท คือ ปัญหาการใช้ภาษาในการ

เขียน หลักการเขียนเบ้ืองต้น การสะสม ประสบการณ์เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การใช้โวหาร 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย และการเขียนประเภทต่าง ๆ ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย 
นววรรณ พันธุเมธา. ไวยากรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 2527,250 

หน้า. 
ให้ความรู้เรื่องไวยากรณ์ไทยอย่างละเอียด ว่าด้วยเรื่องภาษาสื่อ ความหมาย การจําแนกคํา 

คําหลัก คําแทน คําขยาย คําเช่ือม คําเสริม และคําเรียกร้อง นามวลีและกริยาวลี หน่วยประโยค 
ประธานและกรรม ประโยคความเดียวและประโยคความซ้อน ประโยคความรวม ลําดับคําในประโยค 
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การละคําในประโยค การแปลงเป็นหน่วยนาม การใช้ประโยคแสดงเจตนา การเรียงความคิดเป็น
ประโยค ประโยคสัมพันธ์ ประโยคสนทนา และไวยากรณ์กับความหมาย 
นิตยา กาญจนะวรรณ. การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย รามคําแหง. 

2542,261 หน้า. ราคา 46 บาท. 
เป็นตําราที่ที่ใช้ในการสอนวิชา โครงสร้างของภาษาไทย มีเน้ือหาครอบคลุมการวิเคราะห์

โครงสร้างภาษาไทยตามทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบด้วย 10 บท คือ ไวยากรณ์คืออะไร ไวยากรณ์ต่าง
ทฤษฏี การศึกษาภาษาไทยแบบเดิม ไวยากรณ์ไทยแบบด้ังเดิม ไวยากรณ์ไทยแบบพรรณนา สยาม
ไวยากรณ์ ลักษณะภาษาไทย ไวยากรณ์ไทยตามทฤษฏีโครงสร้าง ไวยากรณ์ไทยตามทฤษฏีปริวรรต 
และบทสรุป มภีาคผนวกที่เป็นนามานุกรม อธิบายศัพท์ ประมวลศัพท์ การเปรียบ สระ พยัญชนะ 
และชนิดคํา 
บุญเหลือ เทพสุวรรณ, ม.ล. วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2522. 226 หน้า. ราคา 40 บาท. 
มีเน้ือหาว่าด้วยความรู้เก่ียวกับวรรณคดีวิจารณ์ ได้แก่ ความเข้าใจทั่วไปเรื่องวรรณคดี 

ระเบียบวิธีของวรรณคดีวิจารณ์ วิธีการวิเคราะห์เน้ือเรื่อง และลกัษณะนิสัยของตัวละคร วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือเรื่องและลักษณะนิสัยของตัวละคร วิธีการวิเคราะห์กลวิธีของวรรณคดี พร้อมน้ีได้ให้แนว
ทางการวิเคราะห์งานประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ วรรณคดี เรื่องยาว วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องสําคัญ ๆ ของไทย เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย ราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น 
ประภาศรี สีหอําไพ. การเขียนแบบสร้างสรรค.์ กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์. 2513, 135 หน้า . 

ราคา 40 บาท. 
หนังสือเล่มน้ีเป็นตําราที่เน้นการใช้ภาษาไทยสําหรับครู เน้ือหาประกอบด้วยวิธีเขียนแบบ

สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสรา้งสรรค์ ลักษณะการเขียน แบบสร้างประเภทของการ
เขียนแบบสร้างสรรค์ และอลงัการศาสตร์ 
ปรียา หิรัญประดิษฐ์. การใชภ้าษาไทยในวงราชการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์. 

2532,184 หน้า. ราคา 60 บาท. 
เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่อง การใช้ภาษาไทยในวงราชการเน้ือหามี 12 บท คือ การ

ติดต่อสื่อสารในราชการ การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร การรับสารด้วยการฟัง การส่งสารด้วย
การพูด การพูดในการปฏิบัติราชการ การรับสารด้วยการอ่าน การส่งสารด้วยการเขียน การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือภายนอแก หนังสือภายในและหนังสอืประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือทีเ่จ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
เปรม ชนะวงศ์. ภาษาศาสตรส์ําหรบัคร.ู พิมพ์ครั้งที่ 3. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครู

นครศรีธรรมราช. 2528, 341 หน้า. ภาพประกอบ 
 เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับครูเน้ือหาแบ่งเป็น 9 บท คือ 

ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
และขบวนการออกเสียง ลักษณะของเสียงและสัทอักษร เสียงและระบบเสียง หน่วยเสียงในภาษาไทย 
พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของคําไทย คํา และหน่วยคํา การเรียงคําและประโยค และภาษาศาสตร์
กับการเรียนการสอนภาษา พร้อมภาพประกอบที่จัดเจน 
แววมยุรา เหมอืนนิล . การอ่านจับใจความ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส์น. 2531. 151 

หน้า . ราคา 100 บาท . 
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 เป็นหนังสือส่งเสริมและพัฒนาการอ่านจับใจความท่ีมีประสิทธิภาพเน้ือหามี 8 หน่วย คอื 
พ้ืนฐานการอ่านจับใจความ กลวิธีการอ่านจับใจความสําคัญ การอ่านจบัใจความตํารา การอ่านจับ
ใจความข่าว การอ่านจับใจความบทความ การอ่านจับใจความสารคดี การอ่านจับใจความร้อยกรอง
ไทยปัจจุบัน การอ่านจับใจความเรื่องสั้นและนวนิยาย ท้ายหน่วยมีแบบฝึกหัดทบทวน 

 
นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มีความสําคัญอย่างย่ิง ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยในปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสือ่ความหมายได้ชัดเจนตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหล่าน้ี ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต 
 1. โทรทัศน์ เป็นสื่อการสอนทีส่ามารถนําใช้ได้อย่างสะดวกสบายและแพรห่ลาย เช่น 
โทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และโทรทัศน์การสอนของมหาวิทยาลับสุโขทัยธรร
มาธิราช ที่เผยแพร่รายการสง่เสริมด้านการศึกษา การเรียนการสอน วิชาการต่าง ๆ และวัฒนธรรม 
ทั้งในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด ซึ่งนักเรียนจะอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้ 
 2. วีดิทัศน์ เป็นสื่อการสอนทีส่ามารถบันทึกบทเรียนหรือการสอนไว้ได้ และนํามารใช้ได้อีก
หลายคร้ัง สามารถเลือกดูภาพตามที่ต้องการได้ และตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการหรือเพ่ิมเติมส่วนใหมล่ง
ไปได้ในแผ่นวีดิทัศน์ สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทํารายการวีดิทัศน์ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปไว้ เช่น วีดิทัศน์รายการ
พูดจาประสาคนไทย , ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้ครทูําได้ และภาษากับวัฒนธรรม เป็นต้น 
 3. ซีดี – รอม เป็นสื่อบันทึกประเภทส่ือ แสง ที่บันทึก และอ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ได้
หลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ ปัจจุบัน ซีดี – รอม เป็นสื่อที่
สะดวก ประหยัด และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวงการทั่วโลก 
 4. อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญท่ี่สุดของโลก เกิดจากการเช่ือมต่อม
เครือข่ายย่อยจํานวนมากที่เช่ือมโยงการสื่อสาระหว่างกันในระบบเวิลด์ไว เว็บ (WWW.) 
 ปัจจุบันครู และนักเรียนทั่วโลกกําลังเรียนรู้ที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งการเรียนการสอน และการศกึษาค้นคว้า 
 
ตัวอย่างแหล่งการเรียนรู้ทางอินเทอรเ์น็ต 
 http://www.yahoo.com Yahoo เป็นเคร่ืองมือสืบค้นแบบนามานุกรม (Dictionary) และ
สามารถค้นด้วยภาษาไทยได้ นอกจากน้ียังมีบริการเว็บท่า (Portal) ข่าวสาร อีเมล์ ฯลฯ 
 http://www.sanook.com Sanook เป็นเว็บท่าและเคร่ืองมือสืบค้นภาษาไทยที่สามารถ
สืบค้นเว็บไซด์ได้ทั้งเว็บไทยและทั่วโลก มีการจัดอันดับ หมวดหมู่เว็บประเภทต่าง ๆ ของไทย 
นอกจากน้ียังมีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ และบรกิารเสริมอ่ืน ๆ 
 http://geocities.com/Athens/Delphi/7225 “Happy Classroom” เป็นเว็บไซด์ 
แนะนําการใช้ภาษาไทย เช่น ภาษาไทยวันละคํา หลักการใช้ภาษาไทย นิทานยุวกวี ตลอดจนสื่อการ
สอน 
 http://www.coolstation.com/wannasilp/ “ร้อยฝันวรรณศิลป์” เว็บไซด์ที่ส่งเสริม
วรรณศิลป์ที่เป็นงานเขียนตลอดจนเป็นแหล่งเช่ือมโยงที่น่าสนใจ 
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http:// 203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6.htmเว็บไซด์รวบรวมพระ
ราชนิพนธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนที่ปลุกใจให้รกัชาติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ เป็นสื่อสําคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมี

ราคาถูกที่สุดทีค่รูยุคปัจจุบันจําเป็นต้องอ่านให้มากขึ้น นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มี
ความสําคัญ เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหลา่น้ี ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต 
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ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา 

เรื่องที่ 5.1 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
การวัดและประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 จะดําเนินการดังน้ี 

1. ประเมินโดยยึดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย 
2. ประเมินโดยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
3. ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกข้อ 
4. การผ่านเกณฑ์การประเมินกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต้องมีผลการประเมินผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าทุกข้อ 
5. จัดซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และประเมินหลังการซ่อมเสรมิ 
6. ผู้เรียนต้องเรียนซ้ําในกลุม่สาระการเรียนรู้ที่ทําการซ่อมเสริมและไมผ่่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

การวัดและประเมินผลกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดได้เป็น 3 ระดับ คือ 
1. การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน 
2. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
3. การวัดและประเมินผลระดับชาติ 

1. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผลในระดับน้ี เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ค่านิยม อันพึงประสงค์จาก
การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมต่าง ๆ ผลจากการประเมินใน
ระดับน้ี ผู้เก่ียวข้องสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้และใช้ประกอบในการ
ตัดสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1.1 การประเมินก่อนเรียน 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการสนเทศของผู้เรียนสําหรับนําไปจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานและคณุลักษณะของผู้เรียน ม ี2 ลกัษณะ คือ 

 (1) การประเมินความพร้อมพ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ ทกัษะ ความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของเร่ืองใหม่ที่จะเรียน โดยใช้วิธีที่เหมาะสม และนําผลมาใช้ปรับปรุง 
ส่งเสริมหรือเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรยีน มีแนวดําเนินการดังน้ี 

1. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และพ้ืนฐานของเรื่องที่จะเรียน 
2. เลือกวิธีการ/จัดทําเคร่ืองมือประเมินที่เหมาะสมมีประสทิธิภาพ 
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3. ดําเนินการประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน 
4. นําผลการประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

 (2) การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะประเมิน เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในเรื่องที่จะ
เรียนมากน้อยเพียงใด สําหรับใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละคน มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

๑. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะของเรือ่งที่ผู้เรียนต้องรู้หรือที่จะสอน 
๒. เลือกวิธการ และเคร่ืองมือประเมิน 
๓. ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่กําหนดก่ินจัดการเรียนรู้ 

 
 1.2 การประเมินระหว่างเรยีน  

เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่า บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมากน้อยเพียงใด เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งอาจนําไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการสรุปผลการเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติในการประเมินระหว่า
เรียนอาจดําเนินการได้ดังน้ี 

 (1) วางแผนการสอนและการประเมินระหว่าเรียนให้สอดคล้อง แผนการจัดการ
เรียนรู้ระบุภาระงานที่จะทําให้ผู้เรียนบรรลผุลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 (2) เลือกวิธีประเมินที่สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรมหลักทีกํ่าหนดให้
ผู้เรียนปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมในการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ กระประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
แสดงให้เห็นว่า มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีคุณลกัษณะ อันพึงประสงค์อันผลจากการเรียนรู้
ตามท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการที่สามารถเลือกใช้ได้ เช่น การประเมินจากการสื่อสารส่วน
บุคคล โดยการสนทนาเพ่ือประเมินความรู้ การอ่านบันทึกเหตุการณ์ของผู้เรียน การประเมินจากการ
ปฏิบัติ การประเมินจากกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย ซึ่งจะต้องกําหนดภาระงานและเกณฑ์การให้
คะแนนอย่างชัดเจน การประเมินจากสภาพจริง การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  

(3) กําหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลกลางภาคและ
ปลายภาคโดยควรกําหนดให้นําหลักความสําคัญการประเมินระหว่างเรียนมากกว่ากลางภาค และ
ปลายภาค เน่ืองจาการประเมินระหว่างเรียนสามารถนําผลมาพัฒนา ปรบัปรุง แก้ไขในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทันท่วงทีและต้องนําผลระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลปลายภาคหรือปลายปี
ด้วย ทั้งน้ีจะเป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กําหนด 

(4) จัดทําเอกสารบันทึกข้อมลูการประเมินหรือสารสนเทศของผู้เรียนระหว่างเรียน
อย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูในการปรับปรุง ส่งเสริมผู้เรยีน และใช้เป็นหลักฐานในการ
สื่อสาร ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 1.3 การประเมินสรปุผลการเรียนหลังเรียน 
การประเมินผลหลังเรยีน เป็นการประเมินผู้เรียนเมื่อจบเรื่องที่เรียน เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือนําไปเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน เป็นการศึกษา
พัฒนาการหรือความก้าวหน้าของผู้เรียน แล้วนํามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใน
แนวทางของการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน แนวปฏิบัติในการประเมินผลหลงัเรียนอาจดําเนินการได้ดังน้ี 
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(1) วางแผนการประเมิน โดยกําหนดเป้าหมายในการตรวจสอบ วิธีการ และ
เครื่องมือที่จะใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ และการประเมินก่อนเรียน 

 (2) ประเมินผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ และนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผู้เรยีนให้บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือจุดประสงค์ของการเรียน 

 (3) ปรับปรุง แก้ไข วิธีเรียนของผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 (4) ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
2. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายช่วงช้ัน สถานศึกษาจะนําข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และนําไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนรู้ราย
กลุ่มสาระ และตัดสินการเลื่อนช่วงช้ันของผู้เรียน การดําเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาในกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มแีนวปฏิบัติดังน้ี 
 2.1 กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของกลุ่มสาระตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดเจน 
 2.2 กําหนดเกณฑ์สําหรับตัดสินประเมินการผ่านผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังเป็นรายข้อ โดยเน้น
เชิงคุณภาพ 
 2.3 กําหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี 
 2.4 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน (การประเมินระดับช้ันเรียน) เพ่ือสะสมผลการเรียน
ส่วนหน่ึงสําหรับประกอบการสรุปผลในระดับสถานศึกษา 
 2.5 ประเมินผลการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้รายปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 2.6 ประเมินสรุปผลการเรียนรู้รายปี และการผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
3. การวัดและประเมินผลระดับชาติ 
การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคนในปีสดุท้ายของแต่ละ
ช่วงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดให้มรการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความ
จําเป็น เป็นรายปี ข้อมูลจากการประเมินจะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ สําหรบักลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความจําเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะทางภาษา จึงเป็นกลุ่มสาระพ้ืนฐานที่จะได้รับการประเมินทุกปี สําหรับแนว
ปฏิบัติในการประเมินระดับน้ี สถานศึกษา ต้องจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงความสารถในการประเมินอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือจะได้ข้อมูลทางคุณภาพที่เป็นจริง และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
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ตัวอย่างแบบประเมิน 
แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้:……………………................ 
รายวิชา ……………… 
สอนโดย……………………………………………………….. ภาคเรียนที่……………. 
****************************************************************************** 
คําชี้แจง สังเกตการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามเกณฑ์การประเมินแล้วบันทึกผลลงในแบบสังเกต 
 
เลขที ่  

ช่ือ – สกุล 
อ่านถูกต้อง อ่านคล่อง ข้อควรปฏิบัติ

ในการอ่าน
ออกเสียง 

สรุป หมาย
เหตุ 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ระดับ 3 อ่านถกูต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอน ใช้นํ้าเสียวได้ถูกต้อง ไพเราะ อ่าน
คําถูกต้อง ชัดเจน เสียงดังเหมาะสม น่ังหรอืยืนเรียบร้อย จับหนังสือหรือแผนข้อความได้ถูกต้อง ไม่
ส่ายหน้าไปตามตัวอักษร 

ระดับ 2 อ่านถกูต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอน แต่ใช้นําเสียงไม่ถูกต้อง บางตอน
อ่านคําผดิบ้างประมาณ 1 - 2 คํา เสียงดังพอสมควร น่ังหรือยืนอ่านเรียบร้อย จับหนังสือ หรือแผ่น
ข้อความท่ีอ่านถูกต้อง ส่ายหน้าตามตัวอักษร 

ระดับ 1 อ่านถกูต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอนและใช้นํ้าเสียงไม่ถูกต้อง อ่านคําผิด 3 - 5 
คํา อ่านไม่ค่อยดัง น่ังหรือยืนไม่เรียบร้อย จับหนังสือหรือแผ่นข้อความที่อ่านไม่ถูกต้อง ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร 
ระดับ 0 อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ ์มีจงัหวะวรรคตอนและใช้นํ้าเสยีงไม่ถูกต้อง อ่านคําผิด
มากกว่า 5 คําเสียงเบา น่ังหรือยืนไม่เรียบร้อย จับหนังสือหรือแผ่นข้อความท่ีอ่านไม่ถูกต้อง ส่านหน้า
ตามตัวอักษร 
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สรุป  
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย เป็นการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ค่านิยม อันพึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
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เรื่องที ่5.2 แบบประเมินผลตามสภาพจริง 
 ตัวอย่างแบบประเมินตามสภาพจริง ในที่นี้จะยกตัวอย่างในกลุ่มสาระที ่1 คือ การอ่าน 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

สาระที่ 1 การอ่าน     
ความเข้าใจการอ่าน สรุปใจความสําคญัของเรื่องที่อ่าน

โดยการเขียนหรือพูดได้ถูกต้อง 
ชัดเจน หรือตอบคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องได้ถูกต้องทุกข้อ 

สรุปใจความสําคญัของเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียนหรือพูด แต่ยังไม่
ถูกต้องชัดเจน หรือตอบคําถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

สรุปใจความสําคญัของเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียนหรือพูดได้ แต่ครู
ต้องแนะช่วยเหลือเล็กน้อย หรือ
ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้
บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้อง 

สรุปใจความสําคญัของเรื่องไม่ได้ 
หรือตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ไม่ได้ ครูต้องแนะนําช่วยเหลือ 

การค้นคว้าคําศัพท์ ใช้พจนานุกรมคล่องแคล่ว ค้นคว้า
คําศัพท์ได้หลากหลาย รวบรวม
อย่างเป็นระบบ และอธิบาย
ความหมายถูกต้อง ชัดเจน 

ใช้พจนานุกรมได้ดี ค้นคว้าคําได้
หลายคํา แต่ยังรวบรวมไม่เป็น
ระบบเท่าที่ควร การอธิบาย
ความหมายถูกต้อง 

ใช้พจนานุกรรมได้ แต่ค้นคว้า
ศัพท์ได้เพียงไม่กี่คํา การรวบรวม
ยังไม่เป็นระบบ และอธิบายไม่

ชัดเจน 

มีข้อบกพร่องในการใช้พจนานุกรม 
ค้นคว้าได้ช้าและไม่สามารถ
ค้นคว้าคําตามที่กําหนดได้ ครูต้อง
ช่วยเหลือจึงค้นคว้าได้บ้าง 

การอ่านอย่างประเมินค่า ประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่าง
ถูกต้อง  
ชัดเจน และมีเหตุผล สามารถ
อธิบายเพิ่มเติมหรือตอบคําถามได้ 

ใช้พจนานุกรมได้ดี ค้นคว้าคําได้
หลายคํา แต่ยังรวบรวมไม่เป็น
ระบบเท่าที่ควร การอธิบาย
ความหมายถูกต้อง 

ใช้พจนานุกรรมได้ แต่ค้นคว้า
ศัพท์ได้เพียงไม่กี่คํา การรวบรวม
ยังไม่เป็นระบบ และอธิบายไม่

ชัดเจน 

มีข้อบกพร่องในการใช้พจนานุกรม 
ค้นคว้าได้ช้าและไม่สามารถ
ค้นคว้าคําตามที่กําหนดได้ ครูต้อง
ช่วยเหลือจึงค้นคว้าได้บ้าง 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การพิจารณาคําประพันธ์ พิจารณาคัดเลือกคําประพันธ์ที่

ไพเราะและมีความหมายได้ด้วย
ตนเอง ระบุเหตุผลได้ชัดเจน และ
แสดงการนําไปสือ่สารอ้างอิงได้ดี
มาก สามารถท่องจําได้คล่อง 
แคล่วถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

พิจารณาคัดเลือกคําประพันธ์ที่
ไพเราะและมีความหมาย แต่ครูต้อง
แนะนําเพิ่มเติม สามารถท่องจําได้
คล่องแคล่วถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
แสดงแนวทางการนําไปใช้สื่อสาร 
อ้างอิงได้ 

พิจารณาคัดเลือกคําประพันธ์ได้ แต่
ครูต้องแนะนําเพิ่มเติม สามารถ
ท่องจําได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
แสดงแนวทางการนําไปใช้สื่อสาร
อ้างอิงได้ แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

คัดเลือกคําประพันธ์ไม่ได้ แสดง
แนวทางการนําไปใช้สื่อสารอ้างอิง
ไม่ได้ ครูต้องแนะนําเพิ่มเติม 

การเลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ 

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
อย่างหลากหลาย สามารถสรุป
สาระสําคัญจาการอ่านได้ดีมาก 

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
หลากหลาย สามารถสรุป
สาระสําคัญจากการอ่านได้ดี 

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
อย่างหลากหลาย แต่ไม่สามารถ
สรุปสาระสําคัญจากการอ่านได้ 

ไม่สนในในการอ่าน ครูต้องแนะนํา
ให้อ่านจึงสนใจที่จะอ่านบ้าง 
แต่ไม่สามารถสรุปสาระสําคัญจาก
การอ่านได้ 

นิสัยรักการอ่าน สนใจการอ่านอย่างสม่ําเสมอ ชอบ
สนทนากับครูหรือเพื่อนที่อ่าน
เรื่องราวเดียวกัน 

สนในการอ่านแต่ไม่ค่อยสม่ําเสมอ 
ชอบสนทนากับครูหรือเพื่อนที่อ่าน
เรื่องเดียวกัน 

สนใจการอ่าน แต่ครูต้องแนะนําให้
อ่าน 

ไม่สนในใจการอ่าน ครูต้องกระตุ้น
ให้เห็นความสําคัญของการอ่านและ
ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

มารยาทในการอ่าน มีสมาธิในการอ่านดีมาก ไม่รบกวน
ผู้อื่นในระหว่างการอ่านและใช้ 
เวลาในการอ่านได้ตามที่กําหนด 

มีสมาธิในการอ่านดี ไม่รบกวนผู้อื่น
ในระหว่างการอ่าน แต่ยังใช้เวลาใน
การอ่านเกินกว่าที่กําหนด 

มีสมาธิในการอ่านในช่วงเวลาสั้นๆ 
แสดงพฤติกรรมรบกวนผู้อื่นใน
ระหว่างการอ่านบ้างแต่ไม่มากนัก 
และมักใช้เวลาในการอ่านเกินกว่าที่
กําหนด 

ไม่มีสมาธิในการอ่าน ไม่สนใจใน
การอ่าน ชอบรบกวนผู้อื่นใน
ระหว่างอื่นอยู่เสมอ ครูต้อง
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 

หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 
หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถระบุเหตุผลได ้

ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 
หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่กําหนดได้แต่ยังไม่ถูกต้อง
ชัดเจนเท่าที่ควร และไม่สามารถ
ระบุเหตุผลได้ 

ไม่ใช้วิจารณญาณในการอ่าน ครู
ต้องแนะนําช่วยเหลือ 

การพินิจภาษา พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งใน
ด้านการสร้างคํา การสรรคํา และ
การใช้โวหารภาพพจน์ สามารถ
อธิบายได้ละเอียด ชัดเจน และ
ยกตัวอย่างได้ดี 

พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งในด้าน
การสร้างคํา การสรรคํา และการใช้
โวหารภาพพจน์ ยกตัวอย่างได้ แต่
ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียด ชัดเจน
เท่าที่ควร 

พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งในด้าน
การสร้างคํา การสรรคํา และการใช้
โวหารภาพพจน์ แต่ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างได้ และไม่สามารถ
อธิบายได้ละเอียด ชัดเจนเท่าที่ควร 

พิจารณาไม่ถูกต้อง อธิบายและ
ยกตัวอย่างไม่ได้ ครูต้องอธิบาย
ช่วยเหลือ 

การอ่านทํานองเสนาะ 
หรือทํานองอื่นๆ 

อ่านทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ 
ได้ถูกต้องตามลักษณะท่วงทํานอง  
มีน้ําเสียงไพเราะ สื่ออรรถรสหรือ
จินตภาพได้ชัดเจน 

อ่านทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ 
ได้ถูกต้องตามลักษณะท่วงทํานอง  
แต่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้มี
น้ําเสียง เพื่อสื่ออรรถรสหรือ 
จินตภาพ 

อ่านทํานองเสนาะหรือทํานองอื่นๆ  
ได้ แต่ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร และยัง
มีข้อบกพร่องในการใช้น้ําเสียง 
เพื่อสื่ออรรถรสหรือจินตภาพ 

ไม่มีความพยายามในการฝึก จึง
อ่านได้ไม่ดี และมีข้อบกพร่องใน
การอ่านมาก 

 
 
 
 

สรุป  
แบบประเมินผลตามสภาพจริง ได้ยกตัวอย่างมา 1 หน่วยสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและเห็น

ภาพว่า ควรตั้งเกณฑ์การประเมินอย่างไร และระดับการให้คะแนนในแต่ละระดับ มีการกําหนดขอบเขต
คะแนนอย่างไรบ้าง 
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ใบงานที่ 1 
 

ชื่อหลักสูตร UTQ-202: สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทยสาํหรับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่ง  ให้ผูเ้ข้าอบรมตอบคําถามต่อไปนี ้
  

1. ให้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการอ่าน มาตรฐาน ท 
1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ใบงานที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร  UTQ-202: สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย สําหรบัชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 2  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่ง  ให้ผูเ้ข้าอบรมตอบคําถามต่อไปนี ้
  

จงยกตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวอย่างการสร้างหน่วย
การเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้น้ัน ๆ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ใบงานที่ 3 
 
ชื่อหลักสูตร  UTQ-202: สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย สําหรบัชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 3  นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่ง  ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมตอบคาํถามต่อไปนี ้
 
 1. นวัตกรรมมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรจงอธิบาย 

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรมมีอะไรบ้าง 
 3. เทคโนโลยทางการสอนมีประโยชน์อย่างไร 

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
5. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
6. การออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีขั้นตอนอย่างไร 
7. ในปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์หรือ E – Learning มีความสําคัญหรือไม่ 

จงอธิบาย 
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ใบงานที่ 4 
 
ชื่อหลักสูตร  UTQ-202: สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย สําหรบัชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 4  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่ง  ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมตอบคาํถามต่อไปนี ้
 

1. จงยกตัวอย่างสื่อการสอน ทีส่ามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ 
จงยกตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่มีการนําสื่อการสอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเร่ืองรางในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ใบงานที่ 5 
 
ชื่อหลักสูตร  UTQ-202: สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: ภาษาไทย สําหรบัชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนท่ี 5  การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
คําสั่ง  ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมตอบคาํถามดังต่อไปนี ้
  

1. หากท่านจะสอน “การอ่านจับใจความ” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่านจะวิเคราะห
จุดประสงค์การเรียนรู้และออกแบบการวัดประเมินผลอย่างไร 

ท่านคิดว่าการกําหนดคําอธิบายเกณฑ์การประเมิน (Rubric) มีผลดีต่อการวัด และ
ประเมินผลของท่านอย่างไร 
 




