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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครูข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
ร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้น
การพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาจะสามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
ทั้งน้ีเพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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สารบัญ 
 

คํานํา ๑ 
หลักสูตร “ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา” ๓ 
รายละเอียดหลักสูตร ๔ 
คําอธิบายรายวิชา ๔ 
วัตถุประสงค์ ๔ 
สาระการอบรม ๕ 
กิจกรรมการอบรม ๕ 
สื่อประกอบการอบรม ๕ 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม ๕ 
บรรณานุกรม ๕ 
เค้าโครงเน้ือหา ๘ 
ตอนที่ ๑ หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๑ 
ตอนที่ ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒๑ 
ตอนที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๓๔ 
ตอนที่ ๔ สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา ๔๓ 
ตอนที่ ๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ๔๖ 
ใบงานที่ ๑ ๕๗ 
ใบงานที่ ๒ ๕๘ 
ใบงานที่ ๓ ๖๐ 
ใบงานที่ ๔ ๖๑ 
ใบงานที่ ๕ ๖๒ 
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสูตร ๖๓ 
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หลักสูตร 

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
 
รหัส UTQ-๕๕๑๐๑ 
ชื่อหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
 
วิทยากร 

๑. อ.ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร  
 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
๒. ผศ.กวิสรา  รัตนากร   

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) 
๓. ผศ.ซ่อนกลิน่   วิรัตน์โยสินทร์  

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) 
๔. อ.ทินกร   เทพกุศล   

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) 
๕. ผศ.อัมพร   อังศรีพวง   

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝา่ยประถม) 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 
 ๑. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ 

๒. นางสาววิไลลักษณ ์ ภู่ภักดี 
๓. ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
คําอธบิายรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระมีความสําคัญ ช่วยให้การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้มีแนวทางที่ชัดเจนและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้การจัดกิจกรรมการเขียนเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถผลิตและสร้างผลงานการเขียนให้น่าสนใจ 
สร้างเสริมจินตนาการในการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านงานเขียนได้การอ่านเพ่ือพัฒนา
ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจเน้ือหาที่อ่านได้ สามารถ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิม และพิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับสารที่
ได้รับจากการอ่านได้อย่างเหมาะสมการออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ จะทําให้สามารถวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและ
เที่ยงตรง 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
 ๑. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมสามารถบอกมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดในกลุ่ม
สาระภาษาไทยได้ 

๒. เพ่ือให้ครูบอกแนวทางการกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร
แกนกลางได้ 

๓. เพ่ือให้ครูบอกแนวทางการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ได้ 
๔. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการเขียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการคิดของผู้เรียนได้  
๕. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจและการ

คิดวิเคราะห์ได้ 
๖. เพ่ือให้ครูสามารถบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนหลักภาษาได้ 
๗. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมสามารถบอกคุณลักษณะที่สําคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยได้ 
๘. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
๙.  ผู้เขา้อบรมสามารถระบุความหมายของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๑๐. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๑๑. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุลักษณะของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๑๒.  ผู้เข้าอบรมสามารถระบุแนวทางการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ และแหล่ง

การเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๑๓.  ผู้เข้าอบรมสามารถยกตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๑๔. เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกวิธีการวัดและประเมินทักษะทางภาษาไทย (ฟัง 

พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑๕. เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ/เลือกใช้วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและ

ประเมินทักษะทางภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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สาระการอบรม 
ตอนที่ ๑ หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตอนที่ ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตอนที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตอนที่ ๔ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา 
ตอนที่ ๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 
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) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กําหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
 
บรรณานุกรม  
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๓. คู่มือฝึกอบรมภาษาไทยและบูรณาการระดับ

ประถมศึกษา .โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. ๒๕๔๘. การวัดและประเมินผลการศึกษา. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
 คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บันลือ พฤกษะวัน. ๒๕๔๕. แนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเปน็. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. ๒๕๔๔. การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญั : แนวคิดและ

วิธีการ. กรุงเทพ ฯ : อัมรินทร์พริ้นต้ิง.  
พรจันทร์ จันทวิมล. ๒๕๓๔. อุปกรณ์สร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์ แปลน พับลิชชิง.  
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์. อ่านเปน็: เรียนก่อนสอนเก่ง. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๘. 
เมอร์ริล ฮาร์มนิ. ๒๕๔๖. แรงจูงใจสู่การเรยีนรู้อย่างมีส่วนร่วม คู่มือสาํหรับผูส้อน. แปลโดยเตือนใจ 

ตันงามตรง. กรงุเทพฯ: สถาบันการแปลหนังสือ. 
วรรณา เจียมทะวงษ์. ๒๕๒๘. ทักษะพืน้ฐานของการผลิตสื่อการสอน. กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการ

พิมพ์ 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย (Thai language learning innovation). 
 วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. ปีที่ ๔ ฉบับที ่๓ กันยายน –  
วิรัช วัยวุฒิ. ๒๕๒๗. การพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย ระดับประถมศกึษา, เอกสารการสอนชุด

วิชาการสอน กลุ่มทักษะ ๑ (ภาษาไทย) หน่วยที่ ๙-๑๕, กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมธิราช. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ๒๕๕๒. หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
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หลักสูตร UTQ-๕๕๑๐๑  
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนท่ี ๑ หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๑.๑ความสําคัญของภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๑.๒เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๑.๓คณุภาพผู้เรียนที่คาดหวัง 
 เรี่องที่ ๑.๔ สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๑.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๑.๖ แนวการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
  
 แนวคิด 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดกลุ่มสาระมีความสําคัญ ช่วยให้การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีแนวทางที่ชัดเจนและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมสามารถบอกมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดในกลุ่ม
สาระภาษาไทยได้ 

๒. เพ่ือให้ครูบอกแนวทางการกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตร
แกนกลางได้ 

๓. เพ่ือให้ครูบอกแนวทางการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ได้ 
 
ตอนท่ี ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ ๒.๑การสอนทักษะการเขียน 
 เรื่องที่ ๒.๒การอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจและการอ่านเป็น 
 เรื่องที่ ๒.๓การสอนหลักภาษาไทย 
 แนวคิด 

๑. การจัดกิจกรรมการเขียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ผลิตและสร้างผลงานการเขียนให้น่าสนใจ สร้างเสริมจินตนาการในการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอด
ความคิดผ่านงานเขียนได้ 

๒. การอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทําความ
เข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิม และ
พิจารณาไตร่ตรองเก่ียวกับสารที่ได้รับจากการอ่านได้อย่างเหมาะสม 

๓. หลกัภาษาไทยมีความเป็นพลวัตร ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักภาษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสมัย เพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวให้กับผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการเขียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการคิดของผู้เรียนได้  
๒. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านเพ่ือพัฒนาความเข้าใจและการ

คิดวิเคราะห์ได้ 
๓. เพ่ือให้ครูสามารถบอกแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนหลักภาษาได้ 

 
ตอนท่ี ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ ๓.๑คุณลักษณะที่สําคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๓.๒แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญให้กับผู้เรียน 
 แนวคิด 

๑. การกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของผู้เรียนสําหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทยเป็น
แนวทางให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมสามารถบอกคุณลักษณะที่สําคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยได้ 
 ๒. เพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรมบอกแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

 
ตอนท่ี ๔ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา 
 เรื่องที่ ๔.๑ ความหมายของสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๔.๒ ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๔.๓ แผนภาพแสดงลักษณะสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๔.๔ แนวทางการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 
 แนวคิด 

๑. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนได้ดี
ย่ิงขึ้น ดังน้ัน การออกแบบและคัดเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้ได้เหมาะสมจะช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
 วัตถุประสงค ์

๑. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความหมายของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๒. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๓. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุลักษณะของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๔. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุแนวทางการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ และแหล่ง

การเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
๕. ผู้เข้าอบรมสามารถยกตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ และแหลง่การเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
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ตอนท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 เรื่องที่ ๕.๑ ความหมายของการวัดและการประเมินผล 
 เรื่องที่ ๕.๒ ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เรื่องที่ ๕.๓ แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 เรื่องที่ ๕.๔ การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)  

 แนวคิด 
๑. การออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

และมีคุณภาพ จะทําให้สามารถวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกวิธีการวัดและประเมินทักษะทางภาษาไทย (ฟัง 
พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ/เลือกใช้วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินทักษะทางภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตอนที่ ๑ หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ทําให้ผู้สื่อสารและผู้รับสารเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ช่วยให้ทราบว่าบุคคลหน่ึงคิดอย่างไร ต้องการอะไร ก็ส่งภาษาให้อีกฝ่ายรู้ ทําให้เข้าใจและรู้เรื่องที่
ต้องการส่ือ ภาษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงชีวิต มีอิทธิพลย่ิงต่อความคิด ปรัชญา สติปัญญา และ
ความรู้สึกผิดชอบต่อ สังคม และภาษาปรากฏในสองลักษณะ คือ ภาษาพูดกับภาษาเขียน ภาษาพูด
เป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืน สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ 
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย ภาษาเขียนใช้เครื่องหมายซึ่งเราเรียกว่า อักษร 
หากไม่มีภาษาเขียน หรือตัวหนังสือ การถ่ายทอดความรู้ตลอดจนการร่วมความคิดของมนุษย์ก็จะไม่
เกิดขึ้น ภาษาเขียนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสาร ภาษาเขียน
เป็นสัญลักษณ์ของการพูด เป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสื่อสาร
ของมนุษย์ทั้งในเรื่องส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ดังน้ัน เครื่องมือการถ่ายทอดก็คือ ภาษา ทั้ง
ภาษาพูดภาษาเขียน แต่ภาษาเขียน ซึ่งมีความคงทนย่ังยืน และแน่ชัดกว่า ภาษาเขียนหรือตัวหนังสือ
จึงมีความสําคัญต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างย่ิงน้ัน มีความหมายรวมไปถึงรูปภาพ แผนผังตลอดไป
จนถึง โน้ตดนตรี 

 
เรื่องท่ี ๑.๑ ความสําคัญของภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 
เรื่องท่ี ๑.๒ เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 
 การอ่าน 
 การอ่านออกเสียงคํา ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คําประพันธ์ชนิดต่างๆการอ่านในใจเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ จากส่ิงที่อ่าน เพ่ือนําไปปรับใช้ ในชีวิต 
ประจําวัน 
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 การเขียน 
 การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่างๆ ของการเขียน 
ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการวิเคราะห์วิจารณ์ 
และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การฟัง การดู และการพูด 
 การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดลําดับเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพ่ือ
โน้มน้าวใจ 
 หลักการใช้ภาษาไทย 
 ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล 
การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ 
และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้ และทําความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก 
 
เรื่องท่ี ๑.๓ คุณภาพผู้เรยีนท่ีคาดหวงั 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

• อ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน ต้ังคําถามเชิงเหตุผล ลําดับ
เหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบาย
จากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิอ่านหนังสือ
อย่างสมํ่าเสมอและมีมารยาทในการอ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียน
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เขียนเร่ืองตามจินตนาการและมีมารยาทใน
การเขียน 

• เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ ต้ังคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญ
ชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

• สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่ของคํา  
ในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคํา
คล้องจอง แต่งคําขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

• เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานและบท
ร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร จากเร่ืองที่อ่าน 
เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมท้ังจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

• มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดคํา แต่งประโยคและ
เขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเร่ือง
และแผนภาพความคิด เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว 
กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 

• พูดแสดงความรู้ ความคิดเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ต้ัง
คําถาม ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับขั้นตอนเร่ืองต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็น
ค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทใน
การดูและพูด 

• สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิดและ
หน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์
และคําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ 
และกาพย์ยานี ๑๑ 

• เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น นําข้อคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยานตามที่
กําหนดได้ 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความ
คิดเห็นและข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียน
รายงานจากสิ่งที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ลําดับความอย่างมีขั้นตอนและ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเร่ือง
ที่อ่าน 

• เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
คําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสต่างๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติและประสบการณ์ต่างๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียน
รายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียนโครงงาน 

• พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู นําข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
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ระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผลน่าเช่ือถือ รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

• เข้าใจและใช้คําราชาศัพท์ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ คําทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยค
รวม ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ ก่ึงทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบท
ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 

• สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

• อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ ตีความ 
แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งและเสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
เขียนกรอบแนวคิด  

• ผังความคิด บันทึก ย่อความ และเขียนรายงานจากส่ิงที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และนํา
ความรู้ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และ 
นําความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

• เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่มี
รูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ 
เขียนบันทึก รายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การอ้างอิง ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมท้ังประเมิน
งานเขียนของผู้อ่ืนและนํามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

• ต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ือง ที่
ฟังและดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเช่ือถือของเร่ืองที่ฟังและดู 
ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว 
และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผล รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

• เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้คําและกลุ่มคํา
สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งคําประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์
หลักการ สร้างคําในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถิ่น 
วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

• วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบ้ืองต้น รู้และเข้าใจ
ลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เช่ือมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และนําข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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เรื่องท่ี ๑.๔ สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย 
• สาระที่ ๑ การอ่าน 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

• สาระที่ ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 

• สาระที่ ๔หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

• สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง 
เห็นคุณค่าและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
เรื่องท่ี ๑.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามสาระทั้ง ๕ ได้แก่ การอ่าน การ
เขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม น้ันมีแนวทาง
ดังน้ี (สนิท ฉิมเล็ก, ๒๕๔๐) 
 ๑) ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้ถกูต้องคล่องแคล่ว โดยฝึกทักษะแต่ละอย่างให้
ชํานาญ แล้วจงึฝึกทักษะทั้ง ๔ ประการน้ีให้สัมพันธ์กัน รวมท้ังส่งเสริมความคิดควบคู่ไปด้วย ซึ่งการ
สอนภาษาไทยเชิงทักษสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ครูต้องคํานึงถึงอย่างมาก 
 ๒) สอนให้ถูกต้องตามหลักการสอนภาษา การเรียนภาษาเป็นการเลียนแบบอย่างหน่ึง 
ผู้เรียนจะต้องเรียนภาที่เป็นต้นแบบจากครูผูส้อน จากน้ันผูเ้รียนจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแบบให้เป็น
ภาษาของตนเองจากการฝึกทักษะทางภาษาบ่อยๆ จนเกดิการพัฒนาทางภาษา 
 ๓) ฝึกให้ผู้เรียนรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาควบคู่กับการใช้ภาษาและให้รู้วัฒนธรรมภาษา 
 ๔) ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และสังเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังและอ่าน เพ่ือฝึกการ
คิดแก้ปัญหาและให้มีวิจารณญาณในการใช้ภาษา 
 ๕) ส่งเสริมใหผู้้เรียนนําความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนภาษาไทยไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน และใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 
 ๖) ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย สอนให้เห็นคณุค่าและตระหนักในความสาํคัญ
ของภาษาไทย ทั้งในส่วนที่จําเป็นต้องใช้เพ่ือการสื่อสารและในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของชาติ 
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 ๗) ส่งเสริมผู้เรยีนให้เกิดความพอใจในความงดงามของภาษาไทย เพ่ือให้เกิดความจรรโลงใจ 
โดยใช้ธรรมชาติ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียนมาเป็นสื่อการสอน 
 ๘) ส่งเสริมผู้เรยีนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
ดํารงชีวิต 
 ๙) สอดแทรกคุณธรรมต่างๆ เช่น ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความขยัน ความ
รับผิดชอบ ฯลฯ เพ่ือให้การเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑๐) ฝึกให้ผู้เรยีนเป็นคนช่างสังเกต จดจําและบันทึกสิ่งต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ทางภาษา ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๑๑) นําภาษาท่ีใช้ในสังคมแวดล้อมมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้สัมพันธ์กับ
การเรียนและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๑๒) ให้แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้ภาษาของครูในการสอนและการสื่อความใน
โรงเรียน 
 ๑๓) เน้นพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน โดยคํานึงถึงวัยและระดับช้ันของผู้เรียนในการวัด
และประเมินผล  
 ๑๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมนิผลการเรียนภาษาของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ตามลําดับ 
 ๑๕) ศึกษา ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ  
 ๑๖) สอนซ่อมเสริมเมื่อทราบว่าผู้เรียนขาดทักษะทางภาษาทักษะใดทักษะหน่ึงหรือหลาย
ด้าน  
 ๑๗) จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนภาษาไทยด้วยความสนใจและ
สนุกสนาน โดยใช้เพลง เกม เป็นสื่อช่วย  
 ๑๘) จัดทําหรอืนําหนังสือที่เหมาะสมมาให้ผู้เรียนอ่านมากๆ หรือส่งเสริมการอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านคล่องและมีความรู้กว้างขวาง 
 
เรื่องท่ี ๑.๖ แนวการจัดทําหน่วยการเรียนรู ้
 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นการนํามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จริงในช้ันเรียน ในรายวิชาประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หลายหน่วย แต่ละหน่วยอาจมีการบูรณาการ
สาระและทักษะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม 
 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ คือ การจัดทําสาระการเรียนรู้โดยกําหนดหัวข้อเรื่อง หรือกําหนด
เรื่องที่จะสอนตลอดปีหรือตลอดภาคเรียน การจัดทําหน่วยการเรียนรู้จะต้องนําคําอธิบายรายวิชามา
วิเคราะห์ และกําหนดเร่ืองหรือหัวข้อที่จะสอน ส่วนมากจะกําหนดเป็นช่ือหน่วย จัดเป็นหน่วยการ
เ รี ยน รู้ ที่ เ รี ย ก ว่ า  Thematic Unit หรื อ จั ดทํ า เ ป็ นห น่ วยที่ เ รี ย ก ว่ าห น่ วยสห วิทยากา ร 
(Intetdisciplinary Unit) เป็นหน่วยบูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรู้และบูรณาการทักษะเข้า
ด้วยกัน (วิมลรัตน์สุนทรโรจน์, ๒๕๕๕) 
 หลักการจัดทําหน่วยการเรียนรู้มีดังน้ี 
 ๑. นําสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากคําอธิบายรายวิชามากําหนดหัวข้อ
เรื่องที่จะสอน โดยใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมเป็นช่ือหน่วย บูรณาการทักษะและสาระการเรียนรู้อ่ืน
เข้าด้วยกัน 
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 ๒. บูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท้ัง ๕ สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู 
และการพูด หลักการใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยกําหนดช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ 
 ๓. มีส่วนประกอบของหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
  ๓.๑ ช่ือหน่วยการเรียนรู้และเวลาที่กําหนดสอนแต่ละหน่วยเป็นภาพรวมตลอดทั้งปี
หรือรายภาค 
  ๓.๒ รายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกันและกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
  ๓.๓การกําหนดสาระการเรียนรู้ควรกําหนดลําดับสาระการเรียนรู้ยากง่ายตาม
ระดับช้ันและระดับพ้ืนความรู้ 
 ๔. กําหนดแผนภาพความคิดหรือมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้โดยกําหนดสาระการเรียนรู้
กําหนดหลักการเรียนรู้และขั้นตอนของกิจกรรมเป็นแผนภาพความคิดเพ่ือจะนําไปสู่การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๕. กําหนดคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์เพ่ือกําหนดในสาระการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรม 

 
การจัดทําหน่วยการเรียนรู้อาจใช้แนวดังน้ี 

  ๑) ยึดวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นหลัก (Literature – Based Approach)ต้ังช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ตามช่ือวรรณคดีและวรรณกรรมและบูรณะการทักษะการพูดการฟังการดูการอ่าน
การเขียนและการคิดโดยใช้วรรณคดีเป็นเน้ือหาสาระนําไปสู่การฝึกทักษะในรูปบูรณาการทักษะและ
บูรณาการเน้ือหาข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงกับเน้ือหาในวรรณคดีและวรรณกรรมได้
เช่นเรื่องสังข์ทองอาจศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับลักษณะการแข่งขันการตีคลีมีวิธีเล่นอย่างไรในลักษณะของ
หน่วยการเรียนรู้ (Thematic Unit) 
  ๒) ยึดชีวิตและสังคมเป็นหลัก (Life and Social-Based Approach) บางคร้ังนํา
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมเป็นหลัก (Problem - Based Approach) ต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้
ตามช่ือที่เป็นเน้ือหาของสังคมและชีวิตหรือปัญหาเช่นพระคุณของแม่จะเป็นการนําบทละครเร่ืองสังข์
ทองตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัตบทร้อยกรองเกี่ยวกับพระคุณแม่ประเพณีวัฒนธรรมเก่ียวกับแม่ฯลฯ
เป็นการบูรณาการเน้ือหาที่เก่ียวกับชีวิตและสังคมแล้วยังบูรณาการด้านทักษะทางภาษาเช่นการสะกด
คําจากเรื่องที่อ่านการอภิปรายการเขียนแสดงความคิดเห็นการใช้ภาษาการแต่งคําประพันธ์ในลักษณะ
ของหน่วยสหวิทยาการ (Interdisciplinary Unit) 
  ๓) ยึดทักษะเป็นหลัก (Skill–Based Approach) ต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ใช้ทักษะ
เป็นช่ือเรื่องเช่นการเขียนแสดงจินตนาการการพูดต่อที่ประชาชนเป็นการนําทักษะมาเป็นช่ือหน่วย
กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้กําหนดทักษะการสอนในแต่ละวิธีการการบูรณาการ
ทักษะจะอยู่ในวงแคบไม่สามารถจะบูรณาการเน้ือหาและทักษะได้กว้างขวางนอกจากบางหน่วยเช่น
การพูดรายงานเชิงวิชาการจะมีการศึกษาค้นคว้าเขียนรายงานพูดรายงานอภิปรายซึ่งมุ่งไปสู่การฝึก
ทักษะเฉพาะเท่าน้ันต่อมาเป็นนวัตกรรมกับการเรียนรู้ภาษาไทยผู้เขียนได้รวบรวมนวัตกรรมที่เป็น
รูปแบบการสอนและที่เป็นสื่อมานําเสนอเช่นกระบวนการกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้(Cooperative 
Learning) การจัดการเรียนรู้แบบสร้างแผนที่ความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบมุ่ง
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ประสบการณ์ภาษา (Concentrated Language Encounters Approach) การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนด้วยการ
แสดงละคร (Dramatization) การเรียนด้วยเกม (Game)การเรียนด้วยบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 
การจัดทําบันทึกการสอนหรือแผนการสอนระดับบทเรียน 
 การจัดทําบันทึกการสอนหรือแผนการสอนระดับบทเรียนเป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นแผนที่แตกย่อยจากหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้สอนกําหนดไว้โดยกําหนดเนื้อหาที่จะสอนเป็นรายช่ัวโมง 
ผู้สอนจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน เลือกวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีลําดับขั้นตอนและเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีต้องการถ่ายทอดแก่ผู้เรียน การเลือกสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะกับความรู้
และทักษะที่ต้องการพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน 
 แผนการสอนที่ดีควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าลักษณะ ๔ ประการ คือ 

1. เป็นแผนการสอนที่มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยครูเป็น
เพียงผู้คอยช้ีนํา ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนดําเนินการเป็นไปตามความมุ่ง
หมาย 

2. เป็นแผนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบคําตอบหรือทําสําเร็จได้ด้วยตนเอง 
โดยครูพยายามลดบทบาทจากผู้บอกคําตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยคําถามหรือปัญหา
ให้ผู้เรียนคิดแก้หรือหาแนวทางไปสู่ความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 

3. เป็นแผนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้ และนํากระบวนการไปใช้
จริง 

4. เป็นแผนการสอนที่ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น หลีกเลี่ยง
การใช้วัสดุอุปกรณ์สําเร็จราคาสูง 

 แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้สามารถทําได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบแยกหัว
ข้อเขียนเป็นความเรียง แบบตาราง หรือการบันทึกการสอนแบบย่อ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ตัวอย่างที่ ๑แผนการจัดการเรียนรู้แบบความเรียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง ........................................................................ 
ช้ัน ............................................... ผู้สอน ....................................................................... 
วันที่สอน ........................................................ เวลา ......................................................... 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
แนวคิด  
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
สาระการเรียนรู้  
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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การจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นนํา 

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

2. ขั้นสอน  
........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
3. ขั้นสรุป 

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

4. ขั้นประเมินผล  
............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 การวัดประเมินผล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 หมายเหตุ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบตาราง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เรื่อง  
............................................................................................................................. 
ช้ัน .........................................ผู้สอน .............................................................................. 
วันที่สอน ............................................เวลา ....................................................................................... 

วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

แนวคิด สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

การวัด
ประเมินผล 

หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 

 ๑. ............................... 
๒. ............................... 
๓. ............................... 

   

๒. 
 

 
 

 ๑. ............................... 
๒. ............................... 
๓. ............................... 

   

 
 จากตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นการระบุความรู้หรือทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อาจเป็นวัตถุประสงค์ด้านความรู้ ทักษะ/ความสามารถเจตคติ เช่น 
- นักเรียนบอกความหมายของคําราชาศัพท์ได้อย่างน้อย ๑๐ คํา (ด้านความรู้) 
- นักเรียนสามารถเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด(ด้าน

ทักษะ) 
- นักเรียนบอกคุณค่าที่ได้จากการฟังนิทานธรรมะได้ (ด้านเจตคติ) 

๒. แนวคิดอาจใช้คําว่า “มโนทัศน์” “ความคิดรวบยอด” “สาระสําคัญ” หรือ “หลักการ” 
ได้ซึ่งหมายถึงข้อความท่ีเป็นแก่นของเนื้อหาสาระ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิด
ต่างๆของเน้ือหาสาระของแผนการจัดการเรียนรู้น้ันๆ ซึ่งจะต้องเขียนให้กระชับใช้คําที่มี
ความหมายชัดเจน เจาะจง เช่น “เป็น” ฯลฯโดยเขียนเป็นความเรียงโดยย่อ  

๓. สาระการเรียนรู้คือ เน้ือหาที่ผู้สอนต้องการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน ควรเขียนให้มีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

๔. การจัดการเรียนรู้เป็นการระบุขั้นตอนกิจกรรมท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน ควรเขียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสาระสําคัญ ควรออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้กระบวนการเรียนที่
เหมาะสม 

๕. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ควรกําหนดสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหา สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและผู้เรียนระบุสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่เลือกใช้ให้ชัดเจน 

๖. การวัดประเมินผลกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายข้อ ช้ีแจง
องค์ประกอบย่อยให้ชัดเจน ได้แก่ วิธีวัดเคร่ืองมือวัดเกณฑ์การวัด 
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ตอนท่ี ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนจะมุ่งเน้นที่การช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะ
อ่านเขียนบ่อยๆ และรู้วิธีในการถ่ายทอดสิ่งที่รู้จากภาษาพูดไปสู่การเขียนและใช้กระบวนการเขียนใน
การติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากน้ีในช้ันเรียนที่มีการสอนการรู้หนังสือที่มีประสิทธิภาพได้ให้ความสําคัญกับการระบุ
ลักษณะของงานเขียนต่างๆ โดยให้พิจารณางานเขียนเหล่าน้ีเป็นตัวแบบเพ่ือนําคุณลักษณะที่ดีของ
งานเขียนเหล่าน้ีไปใช้ในการสร้างงานเขียนของนักเรียน เช่นเดียวกับการสอนอ่าน ครูที่มีประสิทธิภาพ
จะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการสอนแบบครูเป็นผู้ช้ีแนะและการสอนแบบนักเรียนเป็นผู้มี
บทบาทในการทํากิจกรรมเป็นหลักในการสอนเขยีน  
 
เรื่องท่ี ๒.๑ การสอนทักษะการเขียน  
ทักษะและกลวิธีในการเขียน 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการเขียนจะต้องถูกสอนอย่างชัดแจ้งและเป็นระบบให้แก่นักเรียนในทุก
ระดับช้ัน 
การสอนน้ีจะเริ่มต้ังแต่ระดับอนุบาลโดยใช้การเล่าเร่ืองที่สอดคล้องกับภาพวาดที่เด็กวาดขึ้น เด็กจะ
พยายามใช้ตัวอักษรท่ีเรียนรู้มาในการต้ังช่ือภาพอย่างอิสระ และเมื่อเรียนในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น เด็กควรจะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยค หน้าที่ของคํา และวิธีการพัฒนาย่อหน้าด้วยการเขียน
ประโยคใจความสําคัญและรายละเอียดในหลากหลายเร่ืองราว และในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เด็กจะเรียนรู้ที่จะสร้างงานเขียนที่สมบูรณ์ในหลากหลายรูปแบบ  
 ขณะที่เด็กได้เรียนรู้ทักษะการเขียนที่จําเป็นในการถ่ายทอดความคิด เด็กจะพัฒนากลวิธีใน
การใช้ขั้นตอนกระบวนการเขียนเพ่ือให้ผลงานที่เขียนออกมาแสดงความคิดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่ง
การปฏิบัติการการเขียนเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนในช้ันเรียน
ประถมศึกษา 
 
วิธีการในการสอนเขียน  
 วิธีการในการพัฒนาทักษะเขียนให้แก่นักเรียนน้ันมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันใน
เรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการเขียนของนักเรียนซึ่งบทบาทการมีส่วนร่วมของครูจะมี
บทบาทมากและลดลงตามลําดับเมื่อผู้เรียนพัฒนาทักษะการเขียนได้ดีขึ้น วิธีการพัฒนาทักษะการ
เขียนมีดังน้ี 
 
การเป็นตัวแบบในการเขียน (Modeled Writing) ครูจะเป็นผู้สร้างผลงาน เขียน และคิดดัง  

• ครูจะคิดดังเพ่ืออธิบายและแสดงกลวิธีท่ีใช้ในการเขียน  
• การใช้ภาษาในการบรรยายแสดงความคิดความรู้สึกและการกระทําเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีกําลังทํา  
• การใช้ตัวแบบในการเขียนเป็นบทเรียนเล็กๆ เพ่ือแนะนําทักษะการเขียนทักษะใหม่ 

การเขียนร่วมกัน (Shared Writing) ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างผลงาน โดยครูจะเขียนและคิดดัง 
• ให้นักเรียนดูขณะท่ีครูกําลังถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน 
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• ครูสร้างแนวคิดในการเขียน แต่ช่วยให้นักเรียนสร้างแนวคิดในการเขียนของตนเองด้วยเช่นกัน  
การเขียนแบบปฏิสัมพันธ์( Interactive Writing) ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานและร่วมกันเขียน 

• ครูพูดคุย คิดดัง และให้นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่ร่วมกันสร้างผลงานคร้ังแรกหรือคร้ังต่อๆ ไป  
• ครูสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนขณะสร้างผลงาน คิดคํา ประโยค หรือย่อหน้า  
• ให้นักเรียนสร้างผลงานของตนเองโดยอิสระ โดยท่ีครูไม่ต้องร่วมสร้างชิ้นงานด้วย  
• สาธิตการสร้างชิน้งานเขียนให้นักเรียนท้ังชั้นเรียนเห็นได้ชัดเจนและมีส่วนร่วม 

การเขียนโดยมีการชี้แนะ (Guided Writing) นักเรียนสร้างงานเขียน ขณะท่ีครูติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และให้คําแนะนํา 
• ครูทํางานร่วมกับนักเรียนท้ังชั้นเรียนหรือนักเรียนกลุ่มเล็กท่ีมีความต้องการคล้ายๆ กัน  
• ขณะสร้างผลงานเขียน สังเกตและประเมินการเขียนของนักเรียน และสอนแนะทักษะการเขียนของนักเรียน 
• ถามคําถามปลายเปิดเพ่ือขยายความคิดและประสบการณ์ของนักเรียน 

การเขียนโดยอิสระ (Independent Writing) นักเรียนสร้างชิ้นงาน ขณะท่ีครูตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  
• ให้ความช่วยเหลือระหว่างการเขียนเม่ือจําเป็นเท่านั้น  
• มีส่วนร่วมกับการเขียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ปล่อยให้นักเรียนพัฒนางานของตนเองให้ก้าวหน้า  
• ตอบสนองต่อเนื้อหาในงานเขียนของนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนการการปรับปรุงแก้ไขผลงาน 

 
 อย่างไรก็ตาม ครูจะต้องพิจารณาถึงทักษะที่จําเป็นต่องานเขียน ซึ่งครูมีบทบาทในการพัฒนา 
ได้แก่ การรู้จักโครงสร้างประโยคที่หลากหลาย การกระตุ้นความคิด การสร้างประโยคหลักที่ชัดเจน 
การรักษาความสม่ําเสมอของลักษณะการเขียน นํ้าเสียง และรูปแบบในการเขียน การจัดการลําดับ
ความคิดการปรับปรุงส่วนนํา/การเริ่มเรื่อง การให้รายละเอียดในเรื่อง การระบุเวลาและคําที่แสดง
เวลาการใช้บทสนทนาการเลือกใช้คํากริยาที่ชัดเจน และการสรุปเรื่อง/การจบเรื่องได้เหมาะสม  
 
 นอกจากน้ี วิธีการ/แนวทางในการนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงานเขียนของนักเรียนมีหลายวิธี 
ได้แก่  

• การให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนแบบ
ออกเสียง  

• การจดัชุมนุมสังสรรค์เพื่อแบง่ปันการอ่าน
งานเขยีน  

• การส่งงานเขียนของนักเรียนเข้าประกวด • การให้สมาชิกในครอบครัวอ่านงานเขยีน  
• การรวบรวมผลงานเขยีนของนักเรยีนเข้า

ด้วยกัน 
• การนํางานเขยีนแสดงบนกระดานข่าว  

• การให้นักเรียนอ่านงานเขียนและ
บันทึกเสียง  

• การนํางานเขยีนของนักเรียนมารวมเล่ม  

• การส่งให้เพื่อนทางจดหมาย  • การสร้างหนงัสือเล่มใหญ่ (big book) 
• การส่งงานเขียนลงตีพิมพใ์นวารสาร • การให้นักเรียนช้ันที่เล็กกว่าอ่านงานเขยีน  
• การอ่านในที่ชุมนุมชน  

 
 หากครูคิดวิธีในการพัฒนาทักษะการเขียนให้นักเรียนอย่างรอบคอบ ทั้งในขั้นก่อนการเขียน 
การร่างงาน การทบทวนเพ่ือปรับแก้ การแก้ไข และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่
ช่วยพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ (Literacy skills) ของนักเรียนทั้งสิ้น ระหว่างขั้นก่อนการเขียน ครู
สามารถสอนคําศัพท์และเทคนิคการลําดับโครงสร้างงานเขียน หรือระหว่างกระบวนการแก้ไข ครู
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สามารถเน้นในเร่ืองของทักษะด้านไวยากรณ์ของนักเรียน การผสมผสานบริบทที่หลากหลายในการ
สอนเขียนสามารถเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังในการสอนทักษะการรู้หนังสือสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
ได้เป็นอย่างดี  
 

ขั้นตอน การทบทวน ข้อเสนอแนะ 
ก่อนเขียน  
(Pre-writing)  

ครูนํานักเรียนในการสร้าง
และจัดเนื้อหา รวมถึงแนวคิด
ในการเขียนก่อนท่ีจะเริ่ม
เขียน 

- ให้นักเรียนเขียนอย่างอิสระในสมุดโน้ตเพ่ือกระตุ้น
ความคิด 
- สอนนักเรียนให้อ่านและจดบันทึก 
- ช่วยให้นักเรียนจัดระบบความคิดผ่านการใช้ผังมโน
ทัศน์ (graphic organizers) 
- ใช้ตัวอย่างผลงานท่ีดีเพ่ือสอนลักษณะงานเขียนท่ีมี
คุณภาพ 
- ให้นักเรียนมีทักษะทางไวยากรณ์เพ่ือให้รู้สึกสบายใจท่ี
จะนํามาใช้ในงานเขียน 

การร่าง (drafting) 
 
 

การฝึกนักเรียนในการร่างงาน
เขียน  
 

สอนนักเรียนในการร่างงานเขียนว่าเป็นข้ันตอนหนึ่งใน
กระบวนการเขียน แต่ยังไม่ใช่การสร้างงานเขียน  
สร้างบรรยากาศท่ีเงียบและเหมาะสมในการเขียนร่วมกับ
การกําหนดให้งานเขียนเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นกิจวัตร 

การทบทวนปรับปรุง 
(Revising)  
 

นักเรียนจะแก้ไขร่างงานเขียน
ของตนเองท้ังเนื้อหาและ
ลักษณะการเขียน (โดยมาก
ครูจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แนะนําในข้ันนี้)  

กระตุ้นให้นักเรียนปรับปรุงคําท่ีใช้ เปลี่ยนรูปแบบการจัด
ความคิด และให้นักเรียนแน่ใจว่าข้อมูลหลักฐานท่ีอ้างถึง
เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อความที่กล่าวอ้างในงานเขียน 

การตรวจสอบและ
แก้ไข (Proofreading 
and editing) 
 

นักเรียนตรวจสอบการเขียน 
พิจารณาอย่างรอบคอบท้ังใน
ส่วนของการเว้นวรรคตอน 
การสะกดคํา และกลไกการ
เขียนอ่ืนๆ  
 

สอนทักษะการแก้ไขให้นักเรียน แม้นักเรียนจะยังเป็นเด็ก
เล็กก็ตาม 
เสนอบทเรียนเล็กๆ เกี่ยวกับการเว้นวรรคตอน 
เคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นต้น 
ให้นักเรียนเห็นรายการตรวจสอบภาษาท่ีคาดหวังในการ
สร้างงานเขียนระหว่างการดําเนินงานในขั้นนี้ 

การตีพิมพ์และการ
นําเสนอ (Publishing 
and Presentation)  

ให้นักเรียนนําเสนองานท่ีดี
ท่ีสุดของตนเองกับเพ่ือนๆ 
 

การให้นักเรียนนําเสนอผลงาน ทําได้โดยให้นักเรียนอ่าน
งานของตนให้ผู้อ่ืนฟัง 
ส่งผลงานเข้าประกวดหรือตีพิมพ์ในวารสาร 
นํางานเขียนมารวมเล่มเป็นหนังสือ 

 
เรื่องท่ี ๒.๒ การอ่านเพื่อพัฒนาความเข้าใจและการอ่านเป็น 
 การอ่านเข้าใจความเป็นทักษะหน่ึงที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระที่ ๑ การอ่านมาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านและ
เมื่อผู้เรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เรียนจะต้องอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็น
ทํานองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ 
สํานวนโวหาร จากเร่ืองที่อ่าน เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและ
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ข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่านการอ่านจึง
นับเป็นทักษะสําคัญประการหน่ึงที่จําเป็นต่อผู้เรียน เพ่ือช่วยให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารมาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตได้ 
 
แนวทางการสอนอ่านเข้าใจความ 
 ในการอ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สิ่งสําคญัประการหน่ึงคือ การมีความรู้และประสบการณ์
เดิมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กําลังจะอ่านเป็นพ้ืนฐาน หากผู้อ่านมีความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน
จะช่วยให้ทําความเข้าใจกับเน้ือหาที่อ่านได้ดีขึ้นกว่าการที่ไม่มีพ้ืนความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ มา
ก่อน เพราะความรู้และประสบการณ์เดิมจะเช่ือมโยงเข้ากับประสบการณ์ใหม่ทีกํ่าลังจะได้รับผ่าน
ตัวอักษร ทําให้เกิดภาพในใจและเข้าใจเน้ือเรื่องได้ดีขึ้น ดังน้ันก่อนที่จะให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านควร
กระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมด้วยการถามคําถามหรืออภิปรายเก่ียวกับหัวข้อเรื่องที่กําลังจะ
อ่านเพ่ือให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์เดิมออกมาใช้ทําความเข้าใจเน้ือหาใหมใ่ห้มากทีสุ่ด 
 การสอนอ่านจึงควรแบ่งเป็นช่วง เพ่ือกระตุ้นและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งที่
อ่านเป็นระยะ การอ่านจึงแบ่งออกเป็นระยะก่อนอ่าน ระยะระหว่างอ่าน และระยะหลังอ่าน 

ก่อนอ่าน 
 การสํารวจก่อนอ่าน หมายถึง การเตรียมอ่านบทอ่านโดยการอ่านอย่างคร่าวๆ ก่อนทีจ่ะอ่าน
เน้ือหาสาระในรายละเอียด และที่สําคญัเพ่ือเป็นการกระตุ้นและการปูพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้อ่าน รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลหรือเน้ือหาสาระในบทอ่าน ซึ่งจะทําให้ผู้อ่าน
เข้าใจบทอ่านน้ันได้ดีขึ้นกิจกรรมที่ควรให้นักเรียนทําก่อนอ่าน ได้แก่ 
 ๑) การต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านและอัตราความเร็วในการอ่าน โดยครูอาจให้นักเรียนต้ัง
วัตถุประสงค์ทั่วไปของการอ่านแบ่งตามประเภทของการอ่านว่า อ่านไปเพ่ืออะไร เพ่ือตอบคําถาม 
เพ่ือหาคําสําคัญบางอย่าง หรืออ่านเพ่ือความบันเทิง ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราความเร็วในการอ่านเพราะ
การอ่านเพ่ือความบันเทิงหรือการอ่านคร่าวๆ ย่อมใช้ระยะเวลาการอ่านน้อยกว่าการอ่านเอาความ
หรืออ่านเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
 ๒) การสํารวจก่อนอ่านสํารวจโครงสร้างบทอ่านทั้งหมดคร่าวๆ โดยพิจารณาทั้งอนุเฉทแรก
หรือย่อหน้าแรกและอนุเฉทสดุท้ายหรือย่อหน้าสุดท้าย เน่ืองจากอนุเฉทแรกจะช่วยบอกหัวข้อเรื่อง
และใจความสาํคัญของบทอ่านทั้งบท ขณะที่อนุเฉทสุดท้ายเป็นการสรุปใจความของบทอ่านไว้อีกคร้ัง 

ระหว่างอ่าน 
 ระหว่างอ่านบทอ่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่านของผู้เรียนส่วนใหญค่ือ การไม่ทราบ
ความหมายของคําศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่าน ส่งผลให้อ่านช้าและจับใจความสําคัญของเน้ือหาไม่ได้ 
ดังน้ันผู้สอนจึงควรสอนให้ผู้เรยีนรู้จักการคาดคะเนความหมายของคําจากบริบท โดยใช้สิ่งช้ีแนะ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ 
  ๑) สิ่งช้ีแนะในรูปเล่ม 
  ๒) สิ่งช้ีแนะทางวากยสัมพันธ์ 
  ๓) สิ่งช้ีแนะทางความหมายของคํา 
   - การคาดคะเนความหมายของคําจากบริบท บริบทภายในและบริบท
ภายนอก 



U T Q - ๕ ๕ ๑ ๐ ๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

25 | ห น้ า  

   - การหาความหมายของคําที่ไม่ทราบความหมาย 
   - การใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมและการคาดคะเนความ 
 จากน้ันจึงให้ผู้เรียนอ่านเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญอีกคร้ัง 

หลังอ่าน 
 เมื่อผู้เรียนอ่านบทอ่านจบแล้ว กิจกรรมหลังอ่านเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะแสดงได้ว่าผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาทีอ่่านได้มากน้อยเพียงใด หลังอ่านครูผู้สอนจงึควรต้ังคําถามให้ผู้เรียน
ตอบ โดยคําถามจะเป็นคําถามจากเรื่องที่ผู้เรียนอ่านและเป็นคําถามในระดับต่างๆ ต้ังแต่การถาม
ความรู้ความจํา และตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการตีความ ขยายความ 
จําแนกประเภท สรุปใจความ สรุปอ้างอิง เปรียบเทียบ อธิบาย รวมถึงความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
 
แนวทางการต้ังคําถามและหาคําตอบ 
 ประเภทของการอ่านและคําถามประกอบด้วย การอ่านตามตัวอักษร การอ่านตีความการ
อ่านอย่างใช้วิจารณญาณ และการนําไปใช้ 
 มิลเลอร์ (Miller, ๑๙๗๗) ได้แบ่งประเภทของการอ่านโดยเรียงลําดับจากระดับตํ่าไประดับสูง 
และได้เสนอคําถามการอ่านเข้าใจความประเภทต่างๆท่ีครูสามารถใช้ต้ังคําถาม เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจภายหลังที่นักเรียนอ่านบทอ่าน ดังน้ี 

1. การอ่านตามตัวอักษร (Literal reading) เทียบเท่ากับการคิดในระดับข้อเท็จจริงและ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับความรู้ ความจํา และระดับความเข้าใจ (Bloom’s 
Taxonomy, ๑๙๖๑)การทดสอบความสามารถในระดับการจําและการแปลความสิ่งที่
อ่านโดยใช้คําถามระดับตามตัวอักษร 
 - ตัวอย่างคําถามระดับตามตัวอักษร 

 ๑) การเลือกถั่วเหลืองมาใช้ประโยชน์น้ัน ควรเลือกถั่วเหลืองที่มีลักษณะอย่างไร  
 ๒) การบริโภคถ่ัวเหลือง สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้าง 
 ๓) “เลซิทิน”คืออะไร 
 ๒. การอ่านตีความ (Interpretive reading)เทียบเท่ากับการคิดในระดับตีความและ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับความเข้าใจ การตีความ และการสรุปอ้างอิง (Bloom’ s 
Taxonomy, ๑๙๖๑)เป็นการอ่านที่เรียกว่า “การอ่านระหว่างบรรทัด” (reading between the 
lines) หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้ความคิดในการอ่านเน้ือหาสาระ แล้วเสาะแสวงหาความหมาย
โดยนัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในข้อความที่ปรากฏอยู่ ซึ่งผู้เขียนไม่ได้กล่าวออกมาโดยตรงการอ่านประเภทน้ี 
ผู้อ่านต้องมีพ้ืนความรู้ความสามารถทางการอ่านตามตัวอักษร เพ่ือที่จะใช้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่อ่าน 
 - ตัวอย่างคําถามระดับตีความ 
 ๑) จากช่ือเร่ือง “มาบริโภคถั่วเหลืองเพ่ือสุขภาพกันเถอะ” นักเรียนคิดว่าผู้เขียนมี
จุดประสงค์ในการนําเสนอเรื่องน้ีอย่างไร 
 ๒) ในย่อหน้าแรกของบทอ่าน นักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากย่อหน้าดังกล่าวได้ว่า
อย่างไร 
 ๓) เพราะเหตุใดเราจึงสามารถบริโภคถ่ัวเหลืองทดแทนเน้ือสัตว์ได้  



U T Q - ๕ ๕ ๑ ๐ ๑ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 

26 | ห น้ า  

 ๔) เหตุใดในตอนท้ายของบทอ่านผู้เขียนจึงสรุปว่า“ดังน้ันการบริโภคถ่ัวเหลืองเป็นประจําจึง
เป็นผลดีต่อสุขภาพ” 
 ๓. การอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ (Critical reading) เทียบเท่ากับการคิดในระดับแนวร่วม
สัมพันธ์และจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับการประเมิน(Bloom’s Taxonomy, ๑๙๖๑)เป็นการ
อ่านที่เรียกว่า “การอ่านเหนือบรรทัด” (reading beyond the lines) หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่าน
ต้องอ่านด้วยการพิจารณา ตัดสินประเมินค่าสิ่งที่ผู้เขียนเขียนว่าเป็นการแสดงข้อความจริงหรือความ
คิดเห็นเป็นการกล่าวเท็จหรือจริง ถูกต้องเพียงใด ฯลฯผู้อ่านต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการอ่าน
ตามตัวอักษร ระดับการอ่านตีความ และระดับการนําไปใช้เป็นพ้ืนฐานความสามารถในการอ่าน
ประเภทน้ี อาจทดสอบด้วยการใช้คําถามระดับประเมิน 

- ตัวอย่างคําถามระดับประเมิน 
 ๑) ผู้เขียนต้ังช่ือเรื่องได้เหมาะสมหรือไม่ จงให้เหตุผล 
 ๒) ข้อมูลอ้างอิงทางโภชนาการและสุขภาพในบทอ่านน้ีมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ และเช่ือถือ
ได้มากน้อยเพียงใด  
 ๓) จากบทอ่านน้ี ผู้เขียนได้มีการโน้มน้าวเกินจริงหรือมีการแทรกโฆษณา 
ชวนเช่ือหรือไม่ 
 ๔) ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการเขียนเรื่องน้ี 
 ๕) นักเรียนคิดว่า ผู้เขียนต้องการเขียนเรื่องน้ีให้ใครอ่าน เพราะเหตุใด 
 ๖) ผู้เขียนมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในบทอ่านหรือไม่ 
 ๗) “นํ้าเต้าหู้ได้รับความนิยมมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น 
ในอนาคต” นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความเป็นไปได้หรือไม่ 
 ๔. การนําไปใช(้Critical reading)  
 เทียบเท่ากับการคิดในระดับนําไปใช้และจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระดับการประยุกต์ใช้
หรือระดับการนําไปใช้(Bloom’s Taxonomy, ๑๙๖๑)จัดได้ว่าเป็นการอ่านทั้งระดับ “การอ่าน
ระหว่างบรรทัด”และ“การอ่านเหนือบรรทัด”หมายถึง การท่ีผู้อ่านใช้ความสามารถในการนําสิ่งที่
เรียนรู้จากการอ่านไปใช้กับเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายกันได้ความสามารถในการอ่านประเภทน้ี อาจ
ทดสอบด้วยคําถามระดับการนําไปใช้ 
 - ตัวอย่างคําถามระดับนําไปใช้ 
 ๑) หากนักเรียนมีเพ่ือนที่ไม่รบัประทานเนื้อสัตว์ นักเรียนจะแนะนําเพ่ือนให้รับประทานอะไร
ทดแทน เพ่ือไม่ให้ขาดโปรตีน 
 ๒) ให้นักเรียนบอกช่ืออาหารอ่ืนๆ ทีผ่ลิตจากถั่วเหลือง  
 ๓) ให้นักเรียนช่วยกันคิดรายการอาหารใน ๑ สัปดาห์ โดยให้อาหารแต่ละมื้อมีถั่วเหลืองหรือ
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ 
 นอกจากการต้ังคําถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเน้ือหาในบทอ่าน
แล้ว กลวิธีการแปลงเน้ือหาของบทอ่านเป็นอีกวิธีหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี 
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 วิธีการแปลงเนื้อหาของบทอ่าน มีดังนี้ คอื 
 ๑) อ่านเน้ือหาให้เข้าใจ โดยใช้กลวิธีการอ่านที่เหมาะสม แล้วใช้ปากกาเน้นข้อความขีดทับ
ข้อความสําคัญในบทอ่าน 
 ๒) วิเคราะห์ประเภทของแบบแผนการจัดเน้ือหาสาระของบทอ่าน 
 ๓) แปลงเนื้อหาของบทอ่านที่ซับซ้อนเป็นบันทึกย่อ 
 ๔) ทําบันทึกย่อในรูปแบบของแบบแผนภูมิโครงเรื่อง 
 ๕) เขียนโครงร่าง 
 ๖) เขียนสรุปความ 
  
 การสรา้งแผนภูมิโครงเร่ือง  
 ๑) แผนภูมิทางปัญญา (Mind mapping or Semantic mapping)โครงสร้างแสดงบันทึกย่อ
เน้ือหาสาระของบทอ่านที่จัดเป็นหมวดหมู่หรือผังสรุปรวมของเน้ือหาสาระทั้งหมดของบทอ่านทั้งบท 
 ๒) กรอบใจความสําคัญ (Main Idea Grid)โครงสร้างแสดงขั้นตอนการบันทึกย่อเน้ือหาสาระ
ของบทอ่านแต่ละตอน 
 ๓) แผนภูมิความคิด (Idea – Map or Graphic Organizer) โครงสร้างแสดงบันทึกย่อ
เน้ือหาสาระของบทอ่านโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตมาประกอบในลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันขึ้นกับ
ประเภทของแบบแผนการจัดเน้ือหาสาระของบทอ่านแต่ละตอน ประกอบด้วย แผนภูมิประเภทคํา
จํากัดความ (Definition) แผนภูมิประเภทบอกแหล่งที่ต้ัง (Location) แผนภูมิประเภทเปรียบเทียบ 
(Comparison – Contrast) แผนภูมิประเภทบรรยายหรือพรรณนา (Description) แผนภูมิประเภท
เรียงลําดับเหตุการณ์ (Sequence of Events) แผนภูมิประเภทกรรมวิธี (Process)แผนภูมิประเภท
เหตุผล (Cause - Effect) และแผนภูมิประเภทเสนอปัญหาและข้อแก้ไข (Problem-Solving ) 
  
การสอนอ่านให้อ่านเป็น 
 การอ่านเป็น เป็นการอ่านในระดับสูงสุด ผูท้ี่อ่านเป็น คือ ผู้ที่สามารถนําสิ่งที่ได้อ่านไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการ
พิจารณา ตัดสินใจ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า นําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอการสอนให้อ่านเป็นน้ี เน้นให้ผู้เรียนรู้จักลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการในการอ่าน ผู้สอนควรฝกึให้ผู้เรียนอ่านตามลําดับขั้น ดังน้ี 
 ๑. การอ่านเพ่ือหาคําตอบ 

๒. การอ่านเพ่ือเข้าใจลําดับเหตุการณ์ 
 ๓. การอ่านเพ่ือเก็บใจความสาํคัญ 
 ๔. การอ่านเพ่ือถอดโครงเรื่อง- ย่อความ 
 ๕. การอ่านเพ่ือปฏิบัติตามคําแนะนํา 
 ๖. การอ่านเพ่ือค้นคว้ารายงาน 
 ๗. การอ่านบทประพันธ์ร้อยกรอง- ถอดบทประพันธ์ 
 ๘. การอ่านอย่างพินิจ 
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 การสอนอ่านเพ่ือใช้ประโยชน์ดังข้างต้น เป็นแนวทางในการสอนอ่านเพ่ือให้อ่านเป็น ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา สามารถใช้ทักษะการอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
ต่อไปได้ 
 
 การอ่านเป็นมแีนวทางในการสอนอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนอ่านเป็น ดังน้ี 
 ๑. ขั้นฝึกอ่านเพื่อการอ่านได้ (learning to read) ควรดําเนินการฝึกโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
  ๑.๑ อ่านออกเสียงในการอ่านเร่ืองราว จะต้องอ่านเป็นประโยคและชัดถ้อยชัดคํา 
  ๑.๒ อ่านออกเสียงและอ่านในใจแล้วรู้เรื่องที่อ่านหรือฟังการอ่านเป็นประโยคแล้วรู้
เรื่อง สรุปได้ว่าเป็นเรื่องอะไร 
  ๑.๓ อ่านคร่าวๆ เพ่ือสํารวจ ค้นหาคํายาก คําศัพท์ สิ่งที่สนใจ 
  ๑.๔ อ่านออกเสียงเพ่ือทบทวน หรือตรวจสอบผลการอ่านหาแหล่งคําตอบและ
ข้อเท็จจริงจากการอ่าน 
  ๑.๕ อ่านในใจเพ่ือเลือกเสียงสัมผสั (Scanning) ซึ่งเป็นผลจากการแจกลกู เพ่ือการ
ฝึกอ่านคําประพันธ์ร้อยกรองให้ลงจังหวะสัมผัส 

๒. ขั้นใช้การอ่านได้ไปเรียนรู้ (reading to learn) 
  ๒.๑ อ่านด้วยความเข้าใจ สามารถที่จะตอบคําถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 
  ๒.๒ อ่านแล้วจัดลําดับเหตุการณ์ เหตุผลจากเรื่องที่อ่าน 
  ๒.๓ อ่านเรื่องราวแล้วถอดโครงเร่ือง อันเป็นแนวทางนําไปสู่การเรียงความ 
(outline) ย่อเรื่องได้ 
  ๒.๔ อ่านบทความ ย่อเรื่อง สรุปสาระสําคัญได้ 
  ๒.๕ อ่านแล้วปฏิบัติตามข้ันตอน การประดิษฐ์สิ่งของ การดําเนินการทดลองได้
ถูกต้อง 
  ๒.๖ อ่านเพ่ือค้นหาความรู้ ขอ้เท็จจริง นํามารายงาน ใช้ในการบรรยายและ
อภิปรายได้ 
  ๒.๗ อ่านแล้วเลือกช่ังใจ ตัดสินใจ ตลอดจนการวิจารณ์ได้(อ่านอย่างพินิจ) 
  ๒.๘ อ่านแล้วประเมินเรื่องที่อ่านได้ 
  ๒.๙ อ่านบทประพันธ์แล้วถอดบทประพันธ์โดยใช้การตีความ แปลความได้ถูกต้อง 
 ๓. ขั้นใช้ทักษะในการอ่านและการอ่านเร็ว (progressive reading and speed reading) 
  ๓.๑ อ่านหนังสือหลายลักษณะ หลายรส และอ่านได้เร็ว 
  ๓.๒ สามารถเลือกตามความต้องการ ความเพลิดเพลิน รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่าน 
  ๓.๓ อ่านแล้วเข้าใจคําคม คําพังเพย สุภาษิต ใช้ยกขึ้นกลา่วอ้างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่าน 
  ๓.๔ สามารถนําความเข้าใจในข้อ ๓.๓ มาแต่งเรื่องราวประกอบคําคม คาํพังเพย 
สุภาษิต ให้เหน็จริงได้ 
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 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการฝึกให้อ่านเป็น แต่ไม่จําเป็นต้องเรียง
ตามลําดับขั้นเสมอไป อาจสลับขั้นตอนได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของบทอ่านซึ่งมีส่วนในการกําหนดแนว
ทางการฝึกอ่าน ครูจึงต้องตรวจสอบบทอ่านก่อนว่าจะฝึกการอ่านแบบใด 
 ดังน้ันการสอนอ่านให้ผู้เรียนอ่านออกอ่านได้ หรืออ่านออกเขียนได้น้ัน อาจไม่เพียงพอและไม่
บรรลุเป้าหมายของการสอนอ่านอย่างแท้จริง แต่สิ่งจําเป็นที่ผู้เรียนพึงได้รับการพัฒนา คือ การใช้
ความสามารถในการอ่านด้านต่างๆ ทั้งการสังเกต การจํารูปคํา การแปลความ ตีวามโดยใช้
ประสบการณ์เดิม การถอดความ จะทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี และสามารถที่
จะนําสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชน์ทั้งเพ่ือการเรียนรู้การดําเนินชีวิตประจําวันของตนเอง และการใช้ความรู้
เพ่ือพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
เรื่องท่ี ๒.๓ การสอนหลักภาษาไทย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระบุรายละเอียดในสาระหลักการใช้
ภาษาไทยไว้ว่าประกอบด้วย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 
 
 วัตถุประสงค์การสอนหลักการใช้ภาษาไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบของหลักการใช้ภาษาไทย 
ตามระดับช้ัน 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนนําความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทยไปใช้ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ใน 
ชีวิตประจําวัน 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนนําความรู้ด้านหลักการใช้ภาษาไทยไปใช้ในการพัฒนาทักษาเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔. เพ่ือรักษามาตรฐานของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจําชาติ 
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ผังความคิดแสดงการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียนหลักการใช้ภาษาไทยเรื่องใดในระดับประถมศึกษา 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริงดังน้ันการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย จึงเป็น
การศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาใช้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล 
การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓นักเรียนจะมีคุณภาพด้าน
หลักการใช้ภาษาไทย คือ สามารถ สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคํา
และพยางค์ หน้าที่ของคําในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา 
แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคําคล้องจอง แต่งคําขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและ เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนจะมีคุณภาพด้านหลักการใช้
ภาษาไทย คือ สามารถสะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา สํานวน คําพังเพย และสุภาษิต รู้
และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค คําภาษาถ่ินและคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่ง
บทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพและกาพย์ยานี ๑๑ ทักษะที่นักเรียนควรได้รับการฝึกฝน 
โดยมีหลักการใช้ภาษาไทยเป็นฐานได้แก่การอ่านการเขียน การค้นความ การสํารวจ การแสวงหาการ
วิเคราะห์ การคาดคะเน การแจกแจง การเลือก การจําได้ เข้าใจ รู้เรื่องบอกเล่าได้ ถาม ตอบได้จับ

  ครู 

ภาษาไทย

นกัเรียน

เช่ียวชาญการสอน
๑. เคร่ืองมือการเรียนรู  ๒. ใชในการส่ือสาร 

๓. วฒันธรรมของชาต ิ ๔. ใชในการดํารงชีวิต 

เรียน- นําไปใช  

สามารถ 

สามารถ 

เป็น 

เป็น 
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ใจความได้ จดบันทึก สรุปข้อความได้ ใช้ภาษาหาความรู้ใช้ภาษาหาความบันเทิง และ ใช้ภาษา
สร้างสรรค์งาน 

นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กําหนดการเรียน
หลักการใช้ภาษาไทยไว้ในสาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ท ๔.๑ ว่า เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลักการใช้ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา 
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ โดยกําหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแต่ละ
ระดับช้ัน สําหรับผู้สอนใช้ “ตีความ”“จัดลําดับความยาก-ง่าย” และ “ปรับ” เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 
หลักการจัดลําดับสาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย 

เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้เป็นตัวกําหนดการเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ดังน้ันการ
จัดการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทย จะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 
ที่ ต้องบูรณาการ ทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน การเช่ือมโยงหลักการ 
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอดเพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาการคิดและสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนด สาระการเรียนรู้หลักการใช้
ภาษาไทย แต่ละระดับช้ัน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องพิจารณา จัดลําดับเน้ือหาก่อน-หลัง จัดลําดับความ 
“ลึก”ของสาระการเรียนรู้แต่ละเร่ือง แม้ว่าผู้สอนจะมีความเช่ียวชาญในหลักการใช้ภาษาไทย อย่าง
ลึกซึ้งเพียงใดควรจะหลีกเลี่ยงคํากล่าวที่ว่า รู้เน้ือหาลึกซึ้ง/เก่ง แต่สอนไม่เข้าใจ การจัดลําดับเน้ือหา
เพ่ือจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอน คือ  

๑. อ่าน-พิจารณา-ทําความเข้าใจ สาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดครู 

๒. เขียนผังมโนทัศน์การจัดการเรียนการสอนหลักการภาษาไทยของแต่ละระดับช้ัน บูรณา
การทักษะทางภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งน้ีจะทํารวมเป็นผังมโนทัศน์การ
สอนภาษาไทยหรือ เฉพาะด้านการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ก็ได้  

๓. เขียนโครงการสอนภาษาไทยระยะยาวตลอดปีการศึกษา  โดยแทรกสาระการเรียนรู้
หลักการใช้ภาษาไทยแต่ละเรื่องตามลําดับความความยาก-ง่ายที่เหมาะสมเช่น ควรสอนคําคล้องจอง 
ก่อนการสอนแต่งคําประพันธ์ หรือ การสอนอักษรนําและอักษรควบควรสอนต่อเน่ืองกันไป เป็นต้น 
และ เรียงตามลําดับเวลาที่จะสอน โดยคํานึงถึงวันจริงตามปีปฏิทินการทําผังมโนทัศน์การสอน
หลักการใช้ภาษาไทยและการทําโครงการสอนภาษาไทยโดยแทรกเน้ือหาหลักการใช้ภาษาไทย จะเป็น
แนวทางในการจัดลําดับเน้ือหา การวางโครงการสอนระยะยาวตามเวลาปีปฏิทินล่วง เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านการจัดสอนแทน ด้านการวางแผนการทํางาน การวางแผนการจัด
กิจกรรม และ การวางแผนการวัดและประเมินผล 
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ตัวอย่าง การทําผังมโนทัศน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
(หลักการใช้ภาษาไทย) บูรณาการกับทักษะการฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน 
 

 
 

การเขียน 

การอ่าน 

การฟัง-ดู 

การพูด 

อ่านสรุปสาระสําคัญ 

เนื้อหาหลักภาษาไทย 

การเขียนคํา-แต่งประโยค 

การนําความรู้หลักการใช้
ภาษาไทยไปใช้ในการเขียน 

หลักการใช้ภาษาไทย ป.๕ 

การตั้งคําถาม-ตอบคําถาม 

การแสดงความคดิเห็น 

มารยาทการฟัง 

การตั้งข้อสังเกต 
เปรียบเทียบ 

การใช้คํา กลุ่มคํา ตามชนิดและหน้าท่ี (บุพบท สันธาน อุทาน) 

หลักการใช้ประโยค ประธานและส่วนประกอบของประโยค 

การใช้ท่ีมีความหมายโดยตรงและโดยนัย 

การใช้พจนานุกรม 

คําราชาศัพท์และคําสุภาพ 

การใช้คํา กลุ่มคํา ตามชนิดและหน้าท่ี (บุพบท สันธาน อุทาน) 

ตัวการันต์ 

อักษรควบ อักษรนํา 

เคร่ืองหมายวรรคตอน อักษรย่อ 

การแต่งคําประพันธ์ (กาพย์ยานี ๑๑) 

การผันวรรณยุกต์ 

คําท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

สํานวน คําพังเพย และสุภาษิต 
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การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้

ผู้เรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเติมศักยภาพและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ปัจจุบันมีแนวคิดที่
สําคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และนักทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่น่าสนใจ เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory 
of intelligences) ของ Gardner ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ของ 
Piaget,Vygotsky ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learany) ของ Stavin, Sohrson 
(D), Johnson (R) เป็นต้น ล้วนเป็นทฤษฎีเพ่ือผู้เรียนเป็นสําคัญและพัฒนากระบวนการคิดทั้งสิ้น การ
คัดเลือกทฤษฎีการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยไม่มีรูปแบบตายตัว การสอนหลักการใช้
ภาษาไทยให้ความสําคัญกับการคัดเลือกทฤษฎีให้เหมาะกับสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน โดยมีครูคือจักรกลที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จมี
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยที่ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเองมีองค์ประกอบดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศในช้ันเรียน 

บรรยากาศในช้ันเรียนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอนและมีความสําคัญต่อการเรียน 
การสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสอนวิชาหลักการใช้ภาษาไทยที่ได้ช่ือว่าเป็นยาขม 
ครูภาษาไทยทุกคนต้อง ตกแต่งห้องให้น่าสนใจและงดงามอยู่เสมอ นําเสนอเน้ือหาหลักการใช้
ภาษาไทยให้นักเรียนได้เห็น ทบทวนรวมทั้ง ประคับประคองบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าอยู่และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน จึงควรคํานึงถึงลักษณะดังต่อไปน้ี 
 
 
 

บรรยากาศในช้ัน

อิทธิพลของครู การวิเคราะหนักเรียน 

จุดประสงคการเรียน 

หลักภาษาไทย 

สาระและมาตรฐาน 

กระบวนการจดัการเรียนเรียนรู 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู การจัดลําดับเนื้อหา แนวทางการจัดการเรียนรู 
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บรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีด้านรูปลักษณ์ภายนอก ๔ ประการ 
สดใส เป็นห้องเรียนทีมีสีสันสดใส สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะโต๊ะของครู 
มีชีวิต เป็นห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรยีนรู้ มีการหมนุเวียนความรู้สับเปลี่ยน อย่างสมํ่าเสมอ 
และเหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอนไม่หยุดน่ิงตายตัว 
ชัดเจน เป็นห้องเรียนที่มีกฎระเบียบในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความอิสระและความเป็น
ตัวตนของนักเรียน มีการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครูและครูกับ
ผู้ปกครอง 
บูรณาการ เป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างสําหรับการเรียนการสอนในวิชาที่หลากหลาย 

 
บรรยากาศในช้ันเรียนที่ดีด้านผูเ้รียน ๔ ประการ 

สดชื่น เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 
มีชีวิตชีวา เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีเวลาว่าง 
รู้คิด-รู้ทํา เป็นห้องเรียนที่นักเรียน ช่างคิด ต่ืนตัว มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน รู้อะไรควร ไม่ควร 
มีความรับผิดชอบ ไม่ต้องรับคําสั่งเป็นรายละเอียด ตัดสินใจได้เอง 
สัมพันธ์ดี เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียนยอมรับซึ่งกันและกัน 

 
อิทธิพลของครู 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให้บทบาทของครูเปลี่ยนแปลงไปจาก
ผู้ให้ในรูปแบบของผู้บรรยาย ผู้ถ่ายทอด ผู้สั่งการ ชักจูง โน้มน้าว ช้ีแจง เป็นการสอนที่มีขั้นตอน 
อาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และให้ความสําคัญกับผู้เรียน ความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อตัว
ครูผู้สอนจะส่งผลต่อชีวิตและความสําเร็จไม่มากก็น้อย  
 

สําหรับการสอนหลักการใช้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาขอนําเสนอคุณลักษณะ ๕ ดี ของ
ผู้สอนหลักการใช้ภาษาไทย ดังน้ี 

๑. เข้าใจและแม่นยําดี มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรภาษาไทย มีความแม่นยําในเน้ือหา
สาระหลักการใช้ภาษาไทย สามารถจัดลําดับเน้ือหาได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจ
จิตวิทยาและธรรมชาติของเด็ก 

๒. สอนดี มีทักษะการสอนในระดับประถมศึกษา ใช้ทักษะการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
เพ่ือให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักเลือกใช้วิธีจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเน้ือหา หลากหลาย มีสื่อการสอน สามารถบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
อย่างกลมกลืน มีเทคนิคการสอนท่ีทําให้การเรียนการสอนสนุกสนาน วัดและประเมินผลนักเรียนได้
ถูกต้องตามหลักวิชา 

๓. แบบอย่างดี เป็น แบบอย่างการใช้ภาษาไทยท่ีดี เป็นครูที่นักเรียนรัก เช่น ยุติธรรม ย้ิม
แย้มแจ่มใส พูดเพราะ มีเมตตา ยอมรับความคิดเห็น เอาใจใส่นักเรียน และมีความประพฤติอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม 
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๔. สัมพันธ์ดี มองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก ประสานความสัมพันธ์ในห้องเรียน ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน ระหว่างครูกับนักเรียน ประสานความสัมพันธ์นอกห้องเรียน ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง ระหว่างครูกับเพ่ือนครู และระหว่างครูกับผู้บริหาร 

๕. พัฒนาตนดี มีบุคลิกภาพที่สง่างาม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
การวิเคราะห์นักเรียน 
 การวิเคราะห์นักเรียน หมายถึงการรู้จักนักเรียน ทั้ง “ด้านความรู้”และ” ด้านความ
ประพฤติ” การวิเคราะห์นักเรียนมีความสําคัญ และเป็นสิ่งที่ผู้สอนทุกคนต้องทําเป็น และได้ทํากับ
ผู้เรียนทุกคน ดังน้ันนักเรียนหน่ึงคนควรได้รับการวิเคราะห์จากผู้เรียนทุกคนที่สอน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ผู้สอนวิชาภาษาไทยอันเป็นวิชาพ้ืนฐานการเรียนรู้ทุกๆวิชา การวิเคราะห์นักเรียนแต่ละด้านควร
วิเคราะห์ดังน้ี 

 ด้านความรู้ การรู้พ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนจะทําให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น ช่วยให้การตัดสินใจ ปรับ – เลือกตัวอย่าง-จัดเน้ือหาและกิจกรรม ให้เหมาะสมและสามารถ
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักเรียนได้เป็นรายบุคคล  

ด้านพฤติกรรม นอกเหนือจากการรู้จิตวิทยาการเรียนรู้แล้วการรู้ภูมิหลังของนักเรียนจะช่วย
ให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรมของนักเรียน สามารถจัดกิจกรรม ปรับพฤติกรรม เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักเรียนได้เป็นรายบุคคล 
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ตอนท่ี ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้

เรื่องท่ี ๓.๑ คุณลักษณะท่ีสําคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาไทย  
 
 คุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังในกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับประถมศึกษานั้น ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนดไว้ว่า 
 เม่ือผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านการอ่าน โดยอ่านออก
เสียงคํา คําคลอ้งจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว เข้าใจ
ความหมายของคําและข้อความท่ีอ่าน ต้ังคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามคําสั่ง คําอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้ เข้าใจความหมายของ
ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูม ิอ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอ และมีมารยาทในการอ่าน 
 ความสามารถในด้านการเขียน ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียน
เรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 
 ความสามารถในด้านการฟัง ดูและพูด ผู้ เรียนจะต้องเล่ารายละเอียดและบอก
สาระสําคัญ ต้ังคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึกเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและดู พูด
สื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง 
ดู และพูด 
 ความสามารถในด้านหลักภาษา ผู้เรียนจะต้องสะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 
ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่ของคําในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหา
ความหมายของคํา แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคําคล้องจอง แต่งคําขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ความสามารถในด้านวรรณกรรมและวรรณคดี ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและสามารถสรุป
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจาก
วรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นสําหรับ
เด็กในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านการอ่าน โดยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็น
ทํานองเสนาะได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ 
สํานวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสําคัญของเร่ืองที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 
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 ความสามารถในด้านการเขียน ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและคร่ึงบรรทัด เขียนสะกดคํา แต่งประโยคและเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้
ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครงเร่ืองและแผนภาพความคิด เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียน
เรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน 
 ความสามารถในด้านการฟัง ดูและพูด ผู้เรียนจะสามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด
เก่ียวกับเร่ืองที่ฟังและดู เล่าเร่ืองย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู ต้ังคําถาม ตอบคําถามจากเร่ืองที่ฟัง
และดู รวมทั้งประเมินความน่าเช่ือถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามลําดับขั้นตอน
เรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนา และพูดโน้ม
น้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 
 ความสามารถในด้านหลักภาษา ผู้เรียนจะต้องสะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา 
สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ชนิดของประโยค และคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อย
กรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑ 
 ความสามารถในด้านวรรณกรรมและวรรณคดี ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและเห็นคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น นําข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดได้ 
 

เรื่องท่ี ๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะท่ีสําคัญให้กับผู้เรียน  
การสอนภาษาในชั้นเรียนประถมศึกษา 
 การสอนเพ่ือให้เกิดการรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษานั้น นอกจากคํานึงถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับทักษะพ้ืนฐานแต่ละทักษะแล้ว 
ครูผู้สอนยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ความเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังน้ี (Allington, 
R., ๒๐๐๒)  

เวลา (Time) 
โดยท่ัวไปครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมอ่านและเขียนคร่ึงหน่ึงในการทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนในแต่ละวันเมื่อเทียบสัดส่วนกิจกรรมการอ่านและการเขียนต่อการให้ทํากิจกรรมการเรียนอ่ืนๆ 
ในช้ันเรียนหลายๆ แห่งจัดกิจกรรมการอ่านให้กับนักเรียนเพียง ๒๐ นาทีในแต่ละวัน ซึ่งรวมการอ่าน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ ดังน้ันกิจกรรมการอ่านที่แท้จริงในแต่
ละวันน้ันจึงเกิดขึ้นน้อยมาก  

กิจกรรมการอ่านที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองที่อ่านมากขึ้น ได้แก่ 
การกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนก่อนอ่าน โดยใช้เวลาประมาณ ๓-๕ นาที และร่วมกันอภิปรายกับ
นักเรียนถึงเรื่องที่ได้อ่านหลังจากอ่านแล้ว  
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โดยมากในช้ันเรียนปกตินักเรียนมักจะต้องทํางานหรือแบบฝึกหัดค่อนข้างมาก ทั้งการทําใบ
งานเพ่ือเตรียมตัวสอบ การคัดลอกความหมายของคําศัพท์จากพจนานุกรม การทําใบงานหลังอ่านบท
อ่าน เป็นต้น แท้จริงแล้วการให้นักเรียนฝึกอ่านมากๆ ทําให้นักเรียนมีโอกาสในการใช้ทักษะและกลวิธี
ที่ครูต้องการให้นักเรียนได้พัฒนา โดยนักเรียนควรได้รับเวลาในการอ่านทั้งการอ่านแบบมีครูคอย
ช้ีแนะและการอ่านเองโดยอิสระ  

 
บทอ่าน (Texts) 
งานวิจัยหลายช้ินสนับสนุนให้จัดหนังสือที่มีความยากและซับซ้อนที่เหมาะสมให้เด็กอ่าน 

(Allington, ๒๐๐๑) อย่างไรก็ตามนักเรียนต้องการประสบความสําเร็จในการอ่านเพ่ือสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้อ่านที่มีศักยภาพและอ่านได้เองโดยอิสระ 

เด็กที่สามารถประสบความสําเร็จในการอ่านคือเด็กที่สามารถอ่านได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
จับใจความสิ่งที่อ่านได้ เช่น เมื่อเด็กอายุ ๙ ขวบอ่านบทอ่านที่มีจํานวนคํา ๑๐๐ คํา และอ่าน
ผิดพลาด ๒-๓ คํา บทอ่านน้ันอาจยากเกินในการฝึกอ่านให้เกิดประสิทธิผล บทอ่านอาจเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการเรียนการสอนแต่สําหรับผู้อ่านที่อยู่ในขั้นกําลังพัฒนาความสามารถต้องการ
ความสําเร็จในการอ่านสูงกว่าการอ่านบทอ่านที่มีความยาก  

ในช้ันเรียนการสอนอ่านที่เป็นตัวอย่างที่ ดี นักเรียนไม่ต้องอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่
เหมือนกัน หรือแม้แต่ไม่ต้องทํางานในใบงานท่ีเหมือนๆ กันในแต่ละวัน หากสถานศึกษาให้
ความสําคัญต่อการสร้างประสบการณ์การอ่านแก่นักเรียน จะมีการจัดเตรียมสื่อวัสดุการอ่านที่มี
คุณค่าและหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเป็นหนังสือที่มีหลายระดับและมีเน้ือหา
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศึกษา  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนจากพัฒนาการในการเรียนรู้ภาษาของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าสุดซึ่งประสบความสําเร็จสูงสุดจากการเรียนการสอนลักษณะ
ดังกล่าว 

ในช้ันเรียนที่ส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนโดยให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าใช้เวลา
ในแต่ละวันไปกับการอ่านหนังสือที่เขาสามารถอ่านได้ด้วยตนเองและคาดว่าจะประสบความสําเร็จใน
การอ่าน ซึ่งในหลายๆ โรงเรียน เมื่อผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าได้รับวัสดุการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถ เด็กสามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเกิดความเข้าใจในการ
อ่าน จะเกิดแรงจูงใจในการอ่านจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการอ่าน 

 
การสอน (Teach) 
การสอนที่ดีจะวางแผนการสอนโดยใช้เวลาที่จัดสรรปันส่วนได้ดีและเลือกหนังสือที่เหมาะสม 

อีกทั้งมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างกระตือรือร้น ด้วยวิธีการเป็นตัว
แบบและการสาธิตกลวิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้พัฒนาการอ่านของตนได้ 
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อย่างไรก็ดี การสอนแบบเน้นการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น เช่น การอธิบายแบบชัดแจ้ง explicit 
explanation การสอนโดยตรง direct teaching กลับถูกมองข้ามในการนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียน 

ในช้ันเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนอ่าน ครูจะใช้การสาธิตตัวอย่างโดยตรงและ
ชัดแจ้งในการเสนอกลวิธีทางปัญญาที่ผู้อ่านที่ดีใช้ขณะอ่าน โดยแสดงลักษณะการคิดของผู้อ่านที่มี
ทักษะขณะถอดความหมายของคํา การตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง การสรุปขณะอ่าน หรือการ
แก้ไขขณะเขียนงานวิธีแบบนี้อาจเรียกว่า “วิธีมองฉันสิ” (watch me) หรือ “ดูฉันสาธิต” (let me 
demonstrate) ซึ่งมีความแตกต่างกับวิธีการที่เรียกว่า “ให้งานแล้วประเมิน” (assign and assess)
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนน้อย เช่น การให้ใบงานที่ให้นักเรียนเติม
สระที่หายไปในคําที่กําหนดให้ เด็กที่มีความรู้เดิมเท่าน้ันที่จะสามารถทําใบงานน้ีได้ถูกต้อง แต่เด็ก
กลุ่มหน่ึงที่ไม่รู้จักสระที่จะนํามาเติมลงในช่องว่างจะไม่สามารถรับความรู้จากใบงานน้ีได้ เด็กกลุ่มน้ี
ต้องการการสอนจากครูที่สอนเขาเก่ียวกับรูปสระ 

นอกจากน้ี เมื่อครูมอบหมายเร่ืองให้เด็กอ่านพร้อมกับตอบคําถามท้ายเร่ือง เด็กที่ได้รับการ
พัฒนาการใช้วิธีการอ่านที่เหมาะสมจะนํากลวิธีเหล่าน้ันมาใช้ขณะอ่านได้ถูกต้อง ขณะที่เด็กที่ไม่ได้รับ
การพัฒนาจะไม่สามารถตอบคําถามได้ และเด็กกลุ่มน้ีไม่สามารถที่จะเรียนรู้กลวิธีการอ่านได้จาก
คําถามท้ายเร่ือง เขาต้องการคนที่สอนกลวิธีการอ่านแก่เขาด้วยการเป็นตัวแบบและสาธิตกลวิธีที่จะ
สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคต(Duffy, ๑๙๙๘)เช่น ครูอาจสอนการใช้วิธีการตัดรายละเอียดเม่ือ
ต้องการสอนให้รู้จักวิธีการสรุปความ โดยครูจะแสดงวิธีการสร้างรายการความคิดที่หลากหลายที่
ผู้เขียนเสนอในย่อหน้าผ่านการวิเคราะห์ทีละบรรทัดด้วยวิธีการให้นักเรียนดูวิธีที่ครูปฏิบัติ จากน้ันครู
สามารถสาธิตโดยใช้วิธีการคิดดังเพ่ือแสดงกลวิธีในการตัดรายละเอียดที่ซ้ําซ้อน ไม่เก่ียวข้องออกไป
จนกว่าจะได้ข้อความท่ีเป็นข้อสรุปของย่อหน้าน้ันๆ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนจะต้องส่งเสริมการใช้และถ่ายโอนกลวิธีอย่างอิสระ สิ่งที่น่า
กังวลประการหน่ึงคือ การสอนที่บอกกลวิธีอย่างชัดแจ้งและให้เวลามากเกินไป เด็กจะไม่รับการถ่าย
โอนกลวิธีเพ่ือไปใช้ด้วยตนเองการสอนกลวิธีจะเกิดประโยชน์และประสบผลสําเร็จเมื่อผู้เรียนรู้
วิธีการใช้และมีการนํากลวิธีไปใช้เองอย่างอิสระ การสอนของผู้เช่ียวชาญต้องการให้ผู้เรียนรู้ไม่เพียงแค่
กลวิธีการอ่านจากวิธีการสอนอย่างชัดแจ้ง แต่ต้องการส่งเสริมการถ่ายโอนจากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
ไปสู่การใช้งานได้อย่างอิสระขณะทํากิจกรรมการอ่าน 

 
การพูดคุย (Talk) 
ในห้องเรียนที่ประสบความสําเร็จในการสอนอ่านโดยมากครูจะกระตุ้นให้นักเรียนพูดคุยทั้ง

ระหว่างนักเรียนกับครู และการพูดคุยระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง โดยครูจะกระตุ้น แสดงตัวแบบ 
และสนับสนุนการพูดคุยให้เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวัน ซึ่งเป็นการพูดคุยที่มี
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เป้าหมายไม่ใช่การพูดคุยโดยทั่วไป อาจเป็นการพูดคุยในประเด็นปัญหาท่ีครูนําเสนอ การพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในหลักสูตรการเรียนการสอน 

การพูดคุยน้ีไม่ใช่เพียงแต่การกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันมาก แต่จะเป็นการพูดคุยกันใน
หลายๆ ประเด็นมากกว่าเพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนปกติ ซึ่งการพูดคุยน้ีมีลักษณะเป็นการ
สนทนา(Conversation) มากกว่าการซักถาม (Interrogation) ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทั่วไปท่ีครูมี
บทบาทในการเสนอคําถาม นักเรียนตอบคําถาม ครูตรวจสอบหรือแก้ไขคําตอบเท่าน้ัน โดยในการ
สนทนาครูและนักเรียนจะอภิปรายความคิดเห็น แนวคิด สมมติฐาน กลวิธี และการตอบสนองซึ่งกัน
และกัน คําถามที่ครูเสนอจะเป็นคําถามปลายเปิด สามารถมีคําตอบที่เหมาะสมได้หลายคําตอบ เช่น 
คําถามหลังการอ่านที่ถามว่า  

  “เด็กๆ เดินทางไปที่ไหนเป็นที่สุดท้าย” 
 “นอกจากเรื่องที่นักเรียนได้อ่านแล้ว มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ที่มีตอนจบคล้ายกันกับ

เรื่องน้ี” 
 “มีใครเคยมีปัญหาเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเด็กผู้ชายในเรื่องที่อ่านหรือไม่”  
จากคําถามข้างต้น การตอบคําถามสําหรับคําถามในข้อที่ ๑ คําตอบที่ถูกต้องจะจํากัดอยู่

เพียงคําตอบเดียวตามเน้ือหาจากเร่ืองที่อ่าน ขณะที่คําถามข้อที่ ๒ และ ๓ เปิดโอกาสให้ตอบได้หลาย
คําตอบมากกว่า นอกจากน้ีการให้ข้อมูลป้อนกลับจากครูสําหรับคําถามข้อที่ ๑ จะเป็นเพียงแค่ “ถูก” 
หรือ “ผิด” แต่ข้อ ๒ และข้อ ๓ ครูจะสามารถถามเพ่ือขยายความคําตอบของนักเรียนต่อไปได้อีก 
เช่น “ตอนจบของเรื่องที่นักเรียนอ่านเหมือนกับเรื่องที่ได้อ่านน้ีอย่างไร” “ลองบอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สัตว์เลี้ยงของนักเรียนที่คล้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเร่ืองน้ี”ซึ่งในข้อ ๑ เป็นเพียงการถามคําถามที่ให้
นักเรียนระลึกถึงเน้ือหาที่ได้อ่านไปแล้ว แต่ข้อ ๒ และ ๓ เป็นการประเมินความเข้าใจและช่วยกระตุ้น
ความคิดของนักเรียนได้อย่างดี ซึ่งช้ันเรียนที่เน้นให้นักเรียนคิดผ่านการพูดคุยน้ันทําให้เกิดการ
ปรับปรุงการอ่านเข้าใจความได้ดีบทสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนไม่ควรกําหนดตายตัว แต่เน้นการ
ตอบสนองต่อปฏิกิริยาของนักเรียนเป็นสําคัญ  
 

ภาระงาน (Tasks) 
ลักษณะอีกประการหน่ึงของห้องเรียนสําหรับการรู้ภาษาที่ดี คือ การให้งานระยะยาวและลด

ภาระงานสั้นๆ ที่มีจํานวนมากๆ ในแต่ละวันลง นักเรียนจะได้ฝึกเขียนงานแต่ละช้ินโดยใช้ระยะเวลา 
๑๐ วันขึ้นไป โดยนักเรียนจะได้อ่านหนังสือ ทํางานรายบุคคล และทําโครงงานเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยท่ี
ช้ินงานเป็นการบูรณาการเน้ือหาสาระของหลายๆ วิชาเข้าด้วยกัน (การอ่าน การเขียน และการศึกษา
สังคม)ซึ่งงานลักษณะน้ีมีความท้าทายและเปิดโอกาสให้นักเรียนกํากับตนเองมากกว่างานลักษณะ
เดิมๆ ที่เน้นปริมาณและเน้นการทําใบงานที่นักเรียนไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะที่ซับซ้อน 

งานที่ให้นักเรียนทําควรเป็นงานที่นักเรียนมีโอกาสเลือกหัวข้อที่สนใจ แม้นักเรียนแต่ละคนจะ
มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีคล้ายๆ กัน แต่ภาระงานต่างกันไป เช่น นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา
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ปีที่ ๔ ศึกษาเก่ียวกับเรื่องแมลง เด็กทุกคนจะนําแมลงท่ีตนสนใจมาและทําการศึกษาส่วนต่างๆ ของ
แมลงโดยใช้แว่นขยาย และทําการร่างรายละเอียดของแมลงพร้อมระบุช่ืออวัยวะส่วนต่างๆ ของแมลง
ลงไปบนภาพร่าง และเขียนบรรยายความสั้นๆ ถึงลักษณะแมลง แล้วนําเสนอภาพร่าง โมเดลแมลง 
และคําอธิบายบนผนังห้องเรียนโดยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ ในช้ันเรียน ซึ่งการทํางานในลักษณะน้ีจะ
ทําให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรม(Turner, ๑๙๙๕)ขณะที่เพ่ือนร่วมช้ัน
จะได้เรียนรู้ข้อมูลเรื่องแมลงชนิดต่างๆ จากงานของเพ่ือนมากกว่าการได้ข้อมูลแมลงชนิดเดียวกันใน
ใบงานของเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในช้ันเรียน 

 
การทดสอบ (Test) 
การประเมินผลงานของนักเรียนในช้ันเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีน้ันจะเน้นการประเมินโดยดูจาก

ความพยายามและพัฒนาการของผู้เรียนมากกว่าผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสในการได้รับ
คะแนนที่ดีโดยไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เรียนที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง ทําให้บรรยากาศในการเรียน
การสอนแตกต่างจากช้ันเรียนที่คํานึงถึงผลการเรียนของผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนทุกคนจึงไม่ต้องใช้
ความพยายามอย่างหนักในการทําให้ผลการเรียนดีและไม่เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียนที่มีผล
การเรียนสูงกับผู้เรียนที่เรียนอ่อน แต่พิจารณาที่พัฒนาการและระดับความก้าวหน้าที่ผู้เรียนทําได้ โดย
ใช้การประเมินแบบรูบริค (rubric-based evaluation) ในการกําหนดระดับคะแนนผู้เรียน โดยครูจะ
บันทึกจุดเริ่มต้นของนักเรียนแต่ละคนและเปรียบเทียบกับผลตอนท้ายที่ผู้เรียนเกิดการพัฒนา อย่างไร
ก็ตามครูอาจต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองในการให้คะแนนด้วยวิธีน้ี เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
คุ้นเคยกับการให้คะแนนที่อิงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นสําคัญ ดังน้ันครูจึงควรมีรายละเอียดที่
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในส่วนไหนเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ได้คะแนนที่ดี 
 
 นอกจากน้ี วิธีการ/แนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ของนักเรียนในการสื่อสาร สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  

• การให้นักเรียนอ่านงานเขียนของตนแบบออกเสียง  
• การส่งงานเขียนของนักเรียนเข้าประกวด  
• การรวบรวมผลงานเขียนของนักเรียนเข้าด้วยกัน 
• การให้นักเรียนอ่านงานเขียนและบันทึกเสียง  
• การส่งให้เพ่ือนทางจดหมาย  
• การส่งงานเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  
• การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองในที่ชุมนุมชน 
• การจัดชุมนุมสงัสรรค์เพ่ือแบ่งปันการอ่านงานเขียน  
• การให้สมาชิกในครอบครัวอ่านงานเขียน  
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• การนํางานเขียนแสดงบนกระดานข่าว  
• การนํางานเขียนของนักเรียนมารวมเล่ม  
• การสร้างหนังสือเล่มใหญ่ (big book) 
• การให้นักเรียนช้ันที่เล็กกว่าอ่านงานเขียน  

 
 กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการทักษะความสามารถต่างๆ และแสดง
ออกมาในรูปแบบของภาระงานหรือช้ินงาน ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการรู้ภาษา 
(Literacy skills) ของผู้เรียนทั้งสิ้น เช่น ในกิจกรรมการเขียน ระหว่างขั้นก่อนการเขียนน้ัน ครู
สามารถสอนคําศัพท์และเทคนิคการลําดับโครงสร้างงานเขียน หรือระหว่างกระบวนการแก้ไข ครู
สามารถเน้นในเร่ืองของทักษะด้านไวยากรณ์ของนักเรียน การผสมผสานบริบทที่หลากหลายในการ
สอนเขียนสามารถเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังในการสอนทักษะการรู้ภาษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
และจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสําคัญของผู้เรียนภาษาไทยท้ังในด้านการอ่าน ด้านการเขียน 
ด้านการฟัง การดูและการพูด ด้านหลักการใช้ภาษา รวมถึงด้านวรรณกรรมและวรรณคดีได้เป็นอย่าง
ดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนภาษาไทยน้ันคือ สามารถใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
รวมถึงเกิดความซาบซึ้งในความงามของภาษาไทย อันจะส่งผลให้ผู้เรียนช่วยกันธํารงไว้ซึ่งการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
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ตอนท่ี ๔ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดบัประถมศึกษา 

เรื่องท่ี ๔.๑ ความหมายของส่ือการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง สิ่งที่ซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ และทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (วรรณา เจียมทะวงษ์, ๒๕๒๘ : ๑) 
 แหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย หมายถึง สิ่งซึ่งผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการฟัง ดู พูด อ่าน 
และเขียน เช่น สื่อการเรียนรู้ ครู วิทยากร ผู้ปกครอง ห้องสมุด ห้องภาษาไทย ห้องคลินิกทางภาษา 
เป็นต้น 
 

เรื่องท่ี ๔.๒ ความสําคัญของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

๑. ต่อผู้สอน 
๑.๑ ช่วยให้ครจูัดเน้ือหาและประสบการณ์ที่มีความหมายต่อผู้เรียน 
๑.๒ ช่วยให้ครสูามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
๑.๓ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูทั้งด้านแรงงานและเวลา 
๑.๔ ช่วยให้ครเูกิดการเรียนรู้ และมแีนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
๑.๕ ช่วยให้ครคูวบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความสนใจ และมีระเบียบวินัยในการเรียน 

 
๒. ต่อผู้เรียน 

๒.๑ ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียน 
๒.๒ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็วย่ิงขึ้น 
๒.๓ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒.๔ ช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ประทบัใจและมีความสนุกสนาน 
๒.๕ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จกัคิดแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
๒.๖ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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-  บัตรคํา 
- แถบประโยค 
- แผนภูมิ 
- แผนภาพ 
- รูปภาพ 
- ภาพตัด 
- ใบงาน 
- ใบความรู 
- นิทรรศการ 
- มุมความรู 
- กระเปา 
- ผนัง 
- ไมช้ีกระดาน 
  ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

สื่อประดิษฐ  สื่อสําเร็จรูป  สื่อของจริง  สื่อเทคโนโลย ี

-  บัตรคํา 
-  แถบประโยค 
-  แผนภูมิ 
-  แผนภาพ 
-  รูปภาพ 
-  ภาพตัด 
-  ใบงาน 
-  ใบความรู 
-  นิทรรศการ 
-  มุมความรู 
-  กระเปา 
-  ผนัง 
-  ไมชี้กระดาน 
 ฯลฯ 

-  แผนภูมิ 
-  แผนภาพ 
-  รูปภาพ 
-  ภาพตัด 
-  หนังสือ 
-  เอกสาร 
-  ของจําลอง 
 ฯลฯ 

- ตัวอยางของจริง 

 

 

-  หองเรียน 
-  หองสมุด 
-  หองภาษาไทย 
-  หองคลินิกภาษา 
-  สวนตางๆ 
-  วัด 
-  ตลาด 
 ฯลฯ 

-  ครู 
- วิทยากร 
-  ผูปกครอง 
-  เพื่อน 
 ฯลฯ 

 

 

เรื่องท่ี ๔.๓แผนภาพแสดงลักษณะสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สื่อสถานที ่ สื่อบุคคล 

-  แถบบันทึกเสียง 
-  วิดีทัศน/ดีวีดี 
-  ซีดี/วีซีดี 

-  คอมพิวเตอร 
-  โทรทัศน 
 ฯลฯ 

 

ลักษณะสื่อการเรียนรู และแหลงการเรยีนรูภาษาไทย 
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เรื่องท่ี ๔.๔ แนวทางการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการ
เรียนรู ้
(วิรัช วัยวุฒิ, ๒๕๒๗ : ๘๕๖) 
 

1. ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เพียงใด 
2. ตรงตามเน้ือหาหรือไม่ 
3. นําไปประกอบการสอนแล้ว ผู้เรียนเข้าใจดี และถูกต้องเพียงใด 
4. สะดวกต่อการนําไปใช้ในการสอนของครูเพียงใด 
5. ประหยัดเวลาในการสอนของครูหรือไม ่
6. สะดวกต่อการศึกษาทดลองของผู้เรียนหรือไม่ 
7. เรียกร้องความสนใจของผู้เรียนได้เพียงใด 
8. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนเพียงใด 
9. ประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มคา่เพียงใด 

10. มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ผู้สอนเพียงใด 
11. มีความแข็งแรง ทนทานเพียงใด 
12. มีความเหมาะสมในด้านขนาด นํ้าหนัก วัย หรือระดับช้ันของนักเรียน จํานวนกลุ่มของ

นักเรียนเพียงใด 
13. มีความทันสมยัเพียงใด 
14. มีข้อเสนอแนะรายละเอียดในการใช้อย่างเหมาะสมเพียงใด 
15. สะดวกต่อการเก็บรักษาเพียงใด 
16. ภาษาที่ใช้เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
17. รูปประกอบและขั้นตอนต่างๆของการใช้ มีความเหมาะสมเพียงใด 
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ตอนท่ี ๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วชิาภาษาไทย 

 
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ ๓ ประการ กล่าวคือ จุดประสงค์การ

เรียนรู้ (learningobjectives) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experience) และการ
ประเมินผล (evaluation) การพิจารณาว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้น้ันผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตรงตามความมุ่งหวังหรือไม่ จําเป็นต้อง
อาศัยการประเมินผลในการรวบรวมข้อมูลและตัดสิน โดยการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่
บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานของการประเมินเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่ง
เป็นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative assessment) และเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment) เป็นการรับรองความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 
ดังน้ันการประเมินผลจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการศึกษาและเป็นหลักในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของชาติ 
 ๑. ความหมายของการวัดและการประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลมีคําศัพท์สําคัญที่เราควรทําความเข้าใจในความหมายดังน้ีคือ การวัด 
(measurement) การประเมินผล (evaluation) และการประเมิน (assessment) 
 การวัด(measurement) หมายถึง การกําหนดหรือให้ตัวเลขเพื่อแสดงจํานวนหรือปริมาณ
ของสิ่งต่าง ๆ อย่างมีระบบ โดยใช้เครื่องมือในการวัด การวัดจะต้องประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมายใน
การวัดเครื่องมือที่ใช้ในการวัด และการแปลผลเพ่ือนําผลไปใช้ เช่น การวัดส่วนสูง นํ้าหนัก อุณหภูมิ 
เป็นต้น 
 การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆโดย
อาศัยข้อมูลจากการวัดนํามาพิจารณากับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ การประเมินจะต้อง
ประกอบไปด้วยข้อมูลจากการวัด (measurement) เกณฑ์ (criteria) และการตัดสินคุณค่า (value 
judgment) ซึ่งผลของการประเมินอาจอยู่ในรูปของระดับผลคะแนน เกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียน ซึ่ง
จะสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
 การประเมิน (assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ สําหรับใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับผู้เรียนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน
เก่ียวกับความก้าวหน้า จุดเด่น และจุดด้อย ซึ่งการประเมินจะเน้นเป็นที่พัฒนาการของผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองมากกว่าการตัดสินผลการเรียน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ๒๕๔๔) ทั้งน้ีการประเมินจึงเป็น
การรวบรวมข้อมูล จากหลักฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติของนักเรียน (student’s performance) 
ขณะที่ผู้เรียนกําลังเรียนรู้ เช่น การสนทนา การเขียนรายงานตนเอง แฟ้มสะสมงาน หรือช้ินงาน เป็น
ต้น (Watson,๒๐๑๐)นอกจากน้ีสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒)ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน (classroom assessment) โดยอธิบายว่าเป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ 
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย โดยที่ผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียนจะเป็นข้อมูล
สะท้อนให้ผู้สอนทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผู้เรียน ดังน้ันข้อมูลที่
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เกิดจากการวัดและประเมินที่มีคุณภาพเท่าน้ันจึงจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ตรงตาม
เป้าหมายและคุ้มค่าต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถจําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ได้
เป็น ๔ ประเภท ดังน้ี 
 ๑.๑ การประเมินเพ่ือจัดวางตําแหน่ง (placement assessment) เป็นการประเมินก่อนเริ่ม
เรียน เพ่ือต้องการข้อมูล ระดับความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการเรียน เพ่ือให้ผู้สอนนําไปใช้ใน
การพิจารณาหรือกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วางแผน และจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
ที่มีความเหมาะสมกับผู้ เรียน วิ ธีการประเมินผลประเภทน้ี ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
(achievement tests) แบบทดสอบความถนัด (aptitude tests) แบบรายงานผลตนเอง เป็นต้น 
 ๑.๒ การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic assessment) เป็นการประเมินเพ่ือต้องการเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน เช่น ปัญหาการออกเสียงไม่ชัด จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้รับ มาหาวิธีปรับปรุงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้
ทั้งการสังเกต การสอบพูดคุย สอบถาม หรือการใช้แบบทดสอบก็ได้ 
 ๑.๓ การประเมินผลย่อย (formative assessment) เป็นการประเมินผลระหว่างเรียน เพ่ือดู
พัฒนาการการเรียนรู้ และตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลป้อนกลับสะท้อนไปยังผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง ให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อสังเกตในการนําเสนอผลงาน 
การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การวิเคราะห์ผลการสอบ เป็นต้น 
 ๑.๔ การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) เป็นการประเมินที่เกิดขึ้น
เมื่อ เสร็จสิ้นการเรียนการสอน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้เพ่ือตัดสินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน
ตอนปลายปี/ปลายภาคอีกด้วย การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่าง
หลากหลาย ได้แก่แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (achievement tests) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 
(teacher - made tests) การสัมภาษณ์ การทดสอบปากเปล่า (oral tests) เป็นต้น 
 นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ 
ได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี  
 ๒.๑ การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Assessment) เป็นการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนโดย
เปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่ม หรือในช้ันเรียน 
 ๒.๒ การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Assessment) เป็นการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น 
 ๓. แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กําหนดแนวทางสําคัญในการ
วัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การวัดและ
ประเมินผลต้องครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกําหนดให้มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
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การศึกษาและระดับชาติ ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไปสําหรับองค์ประกอบของการ
วัดและประเมินผลตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการวัดและประเมินผลทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยจะวัดและประเมินตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) ทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความสําเร็จของ
ผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหน่ึง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปี / ภาคเรียน 
 ๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการ
อ่านหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนํามาคิดสรุปเป็นความรู้ความ
เข้าใจของตน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เน้ือหาสาระของเรื่องที่อ่าน ซึ่งนําไปสู่การสังเคราะห์
สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเหล่าน้ันด้วย
การเขียน สื่อความท่ีสะท้อนถึงสติปัญญาอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 
 
ตารางที่ ๑ เกณฑ์การตัดสินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ดีเย่ียม 
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี 
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน 
หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มี
ข้อบกพร่อง บางประการ 

ไม่ผ่าน 
หมายถึง ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน หรือถ้า
มีผลงาน ผลงานน้ันยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(๒๕๕๒) 
 
 ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะ อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นสําหรับพัฒนาผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือสร้างเอกลักษณ์เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืนๆ ให้แก่
ผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชนของสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางฯ ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้เรียน
ไว้m๘ ประการคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  
 ๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น
รายปี รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนช้ันและประมวลผลรวมใน
ปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดไว้ คือ๑) กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ๒) กิจกรรมแนะแนว และ ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและบําเพ็ญประโยชน์  
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 ๔. การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)  
 การวัดและประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการวัดผลการเรียนรู้ที่สามารถวัดประเมินผล
ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการ
เรียนรู้ได้หลากหลายซึ่งมีแนวทางในการประเมินผล ๓ ประการ คือ  
 ๑. วัดได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้ังไว้ วัดความสามารถทางความรู้ ความคิด
ได้จริง (cognitive ability) วัดความสามารถในการปฏิบัติได้จริง (performance ability) และวัด
คุณลักษณะทางจิตใจได้จริง (affective characteristics)  
 ๒ . วัดได้ตรงความเป็นจริง คือ สิ่งที่ วัดได้นั้นเป็นข้อมูล เป็นการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ทั้งความสามารถทางความรู้ ความคิด ความสามารถในการปฏิบัติ
และคุณลักษณะทางจิตใจ  
 ๓. เป็นเทคนิคการวัดผลท่ีวัดพฤติกรรมความสามารถของผู้เรียน (ability to do) ซึ่งวัดได้จาก การ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การสัมภาษณ์ การนําเสนอด้วยการพูด การทดลองและแสดงบทบาทสมมติ
การสังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน (tasks) ในสถานการณ์ที่ผู้สอนจะกําหนด และการสังเกตจาก
ร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน (portfolios) เป็นต้น  
 
ตัวอย่างการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
สิ่งที่จะวัด :  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์  
แนวการวัด :  กําหนดสถานการณ์จริง เช่น เขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่ครูกําหนด การ
โต้วาทีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การเขียนเรียงความ ข้อความขนาดสั้น การแสดงบทบาท
สมมติในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
 การประเมินตามสภาพจริงจําเป็นต้องมีการแปลความหมายจากพฤติกรรมที่เป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพให้อยู่ในรูปของคะแนน ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีเกณฑ์การประเมิน (rubric) เพ่ือ
เป็นแนวทางการให้คะแนนหรือเป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมินผลงานหรือการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์การประเมิน (rubric)สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ เกณฑ์การประเมิน
แบบภาพรวม (holistic rubric) และเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
 ๑. เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (holistic rubric) เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาภาพรวมของ
กระบวนการหรือผลงาน ไม่แยกพิจารณาเป็นส่วน ๆ เกณฑ์การประเมิน (rubric) แบบนี้จะใช้เมื่อ
ต้องการ ดูภาพโดยรวมมากกว่าจะดูข้อบกพร่องส่วนย่อย ๆ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมจะ
เหมาะกับการปฏิบัติที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์และไม่มีคําตอบที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอน 
 
ตัวอย่างที่ ๑เกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายกิจธุระ 
ระดับคะแนน ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติงาน 

๓ ดี เขียนจดหมายถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด เน้ือความจดหมายครบถ้วน ใจความน่าสนใจ 
ถูกต้องตามท่ีโจทย์กําหนดใช้ภาษาระดับทางการ สละสลวย สะกดคําถูกต้อง รักษาความ
สะอาด มีมารยาทในการเขียน และจ่าหน้าซองและติดแสตมป์ให้ถูกต้อง 

๒ ผ่าน เขียนจดหมายถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด เน้ือความจดหมายครบถ้วน ใจความน่าสนใจ 
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ระดับคะแนน ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติงาน 
ถูกต้องตามท่ีโจทย์กําหนดใช้ภาษาระดับก่ึงทางการ สะกดผิดไม่เกิน ๕ คํา มีมารยาทในการ
เขียน และจ่าหน้าซองและติดแสตมป์ให้ถูกต้อง 

๑ ต้องปรับปรุง เขียนจดหมายไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด เน้ือความจดหมายไม่ครบถ้วน ขาดสาระสําคัญ
หรือเน้ือของเร่ืองที่จะเขียนไม่สัมพันธ์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ ใช้ภาษาไม่เป็นทางการหรือไม่
ถูกต้อง วกวนไปมา สะกดผิดมากกว่า ๕ คําขึ้นไป ไม่มีมารยาทในการเขียน และจ่าหน้าซอง
และติดแสตมป์ไม่ถูกต้อง 

๐ ไม่ผ่าน ไม่มีผลงาน 
 
 ๒. เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนโดย
พิจารณาสิ่งที่จะประเมินจําแนกตามองค์ประกอบ หรือมิติคุณภาพต่างๆ การใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบแยกส่วนจึงได้ ผลสะท้อนกลับค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียนและผู้สอน  
ตัวอย่างที่ ๑เกณฑ์การประเมินการสอบพูดโฆษณาสินค้าหรือบริการหน้าช้ันเรียน (๑๐ คะแนน) 
 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ๑. บุคลิก ท่าทาง นํ้าเสียง การใช้ไมโครโฟน (๒ คะแนน) 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐.๕ คะแนน 

ยืนตัวตรง ไม่เอนเอียง เก็บมือ 
อย่างเหมาะสม นํ้าเสียงใส ไม่ใช่
เสียงอ่านหรือพูดแบบท่องจํา 
จับไมโครโฟนได้อย่างถูกต้อง 

ยืนตัวไม่ตรง เอนเอียงไปมาเป็นครั้ง
คราว นํ้าเสียงคล้ายเสียงอ่านหรือ
พูดแบบท่องจํา จับไมโครโฟนไม่
ถูกต้อง 

ยืนตัวไม่ตรง เอนเอียงไปมาคลอด
เวลา นํ้าเสียงเป็นการอ่านหรือพูด
แบบท่องจําโดยตลอดจับไมโครโฟน
ไม่ถูกต้อง 

  
 ๒. การออกเสียง ร ล และคาํควบกล้ํามีความชัดเจน(๒ คะแนน) 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐.๕ คะแนน 

ออกเสียงควบกล้ํา ร ล ชัดเจนดี
ชัดเจนออกเสียงผิดไม่เกิน ๓ คํา 
และพูดออกเสียงคําได้ถูกต้อง
ทุกคํา 

ออกเสียงควบกล้ํา ร ล ชัดเจนดี 
ออกเสียงผิดไม่เกิน ๓-๕คํา และ
พูดออกเสียงคําผิดไม่เกิน ๓ คํา 

ออกเสียงควบกล้ํา ร ลไม่ชัดเจน 
ออกเสียงผิดเกิน ๕ คําขึ้นไป พูด
ออกเสียงคําผิดเกิน ๕ คํา 
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 ๓. พูดได้ต่อเน่ือง ไม่ติดขัด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี (๒ คะแนน) 

๒ คะแนน ๑ คะแนน ๐.๕ คะแนน 

พูดได้ต่อเน่ือง ชัดเจน ราบรื่น 
เมื่อเกิดติดขัดสามารถแก้ไข
ปัญหาในการพูดได้รวดเร็ว
ภายใน ๕ วินาที 

พูดได้ค่อนข้างต่อเน่ือง พูดติดขัด
ได้เป็นครั้งคราว ไม่เกิน ๒ ครัง้
และแก้ไขปัญหาในการพูดได้ภายใน 
๖-๑๐ วินาท ี

พูดติดขัดตะกุกตะกัก หยุดนึกบท
พูดอยู่ตลอดเวลา และใช้เวลาใน
การแก้ไขปัญหาการพูดเกิน ๑๐ วิ
นที 

  
 ๔. พูดได้ชัดเจน เป็นธรรมชาติ เน้ือหาที่โฆษณาชักชวนมีความเหมาะสม (๔ คะแนน) 
   

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 

พูดได้ฉะฉาน ชัดเจนเป็น
ธรรมชาติดีมาก เร้าใจ
และทําให้ผู้ฟังคล้อยตาม
ในสิ่งที่พูดได้ดีมาก 
เน้ือหาที่พูด มีความ
เหมาะสมเหมาะกับสิ่งที่
นํามาโฆษณาดีมาก มีสื่อ
อุปกรณ์ประกอบ การ
นําเสนอ 

พูดได้ฉะฉาน ชัดเจนเป็น
ธรรมชาติดี เร้าใจและทําให้
ผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งที่พูดได้ดี 
เน้ือหาที่พูดมีความเหมาะสม
เหมาะกับสิ่งที่นํามาโฆษณาดี 
มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการ
นําเสนอ 

พูดได้ ชัดเจนเป็น
ธรรมชาติปานกลาง เร้า
ใจและทําให้ผูฟั้งคล้อย
ตามในสิ่งที่พูดได้ปาน
กลาง เน้ือหาที่พูดมีความ
เหมาะสมเหมาะกับสิ่งที่
นํามาโฆษณา ปานกลาง
มีสื่ออุปกรณ์
ประกอบการนําเสนอ 

พูดไม่ค่อยชัดเจน 
ชัดเจนขาดความเป็น
ธรรมชาติ ขาดการเร้า
ใจและทําให้ผูฟั้งคล้อย
ตามในสิ่งที่พูด เน้ือหา
ที่พูดมีไม่ค่อยความ
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสิง่ที่
นํามาโฆษณา มีสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการ
นําเสนอ 

 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ครูผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ทั้ง ๕ สาระ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การดู 
และการพูดการเขียน หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมและต้องดําเนินการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา (Bloom's Taxonomy of Educational) ซึ่ง
แยกพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย (cognitive) 
พฤติกรรมทางด้านจิตพิสัย (affective) และพฤติกรรมทางด้านทักษะพิสัย (psychomotor) ซึ่ง
รายละเอียดการสร้างเครื่องวัดและประเมินผลในแต่ละด้านมีดังน้ี 
 ๑. การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย (cognitive)  

พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความ
เฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทาง
สติปัญญาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบทดสอบซ่ึงระดับข้อ
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คําถามจะครอบคลุมพฤติกรรม ๖ ระดับ ซึ่ง Anderson & Krathwohl (๒๐๐๑)ได้ทําการปรับปรุง
การจําแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาใหม่โดยเปลี่ยนขั้นตอนและคําศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิ
ปัญญารายละเอียดของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คําบ่งช้ีและตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัยแสดงในตาราง
ที่ ๒ ดังน้ี 
 
ตารางที ่๒ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คําบ่งช้ีและตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย 

ทฤษฎีพุทธิพสิัยตามแนวคดิของ Anderson & Krathwohl (๒๐๐๑) 
พุทธพิิสัย พฤติกรรม คําบ่งชี ้ ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย  

๑. จํา 
 (Remember)  

 จํา ระลึก หรอื
เรียกคืนความรู้ที่
อยู่ในความทรงจํา
ได้  

บอกความหมาย 
ให้คํานิยาม 

๑.ข้อใดเขียนคาํทับศัพท์ได้ถูกต้องทุกคํา 
ก. สปาเกตตี กาแล็กซ ี ข. สเต็ก วอลเลย์บอล 
ค. แซนวิช อินเทอร์เน็ต ง. เปอร์เซ็นต์ อ๊อกซิเจน  
 

๒. เข้าใจ 
(Understand)  

สร้างความหมาย
จากสิ่งต่างๆ การ
แปลความหมาย 

อธิบาย ตีความ  
จัดกลุ่ม สรุปย่อ 
ยกตัวอย่าง 
อนุมานสร้าง
ข้อสรุป ขยาย
ความรู้ 
เปรียบเทียบ 

๑. เรื่องเมื่อแพะกลายเป็นสุนัขจัดเป็นงานเขียน
ประเภทใด 
ก. ตํานาน ข. นิทาน 
ค. เรื่องสั้น ง. นวนิยาย 
๒.ใจความสําคญัของเรื่องเมื่อแพะกลายเป็นสุนัขคือ
อะไร 
ก. พราหมณ์หลงเช่ือคําพูดของชายทั้งหก 
ข. แพะที่พราหมณ์แบกเป็นปีศาจ 
ค. พราหมณ์เป็นศัตรูคู่แค้นของชายหกคน  
ง. ชายหกคนอยากกินแพะ 
 

๓. ประยุกต์ใช้ 
(Apply)  

ใช้ความคิดในเชิง
กระบวนการ 
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการ 

คํานวณ สาธิต 
นําเสนอ พัฒนา
นําไปใช้ 

๑. ข้อใดใช้คําราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
ก. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
โปรดฉลองพระองค์ที่ทํามาจากผ้าไหม 
ข. พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทานทรัพย์ส่วน
พระองค์ช่วยเหลือราษฎร 
ค. สมเด็จพระสังฆราชทรงพระราชสมภพ วันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ง. สายฝนเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ทฤษฎีพุทธิพสิัยตามแนวคดิของ Anderson & Krathwohl (๒๐๐๑) 
พุทธพิิสัย พฤติกรรม คําบ่งชี ้ ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย 

๔. วิเคราะห์ 
 (Analyze)  

แยกแยะสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็น
ส่วนประกอบย่อย 
ๆ ทําให้เห็น
โครงสร้างของส่ิง
น้ัน ถามถึงสาเหตุ 
เหตุผล ทีม่าของ
เหตุการณ์ 

จําแนก จัดกลุม่ 
แบ่งประเภท 
ระบุความ
แตกต่าง 
คุณลักษณะ 

๑. ข้อใดเป็นภาษาถิ่นที่เเตกต่างจากข้ออ่ืน 
ก. พวกเฮาไปแอ่วกาดซื้อบะก้วยเต๊ด  
ข. ก้อยลาบปลาดุก เเซบคักคกัหลายเด้อ 
ค.แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้อนห่วนๆ  
ง. เป้ินบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นป๋ี 
๒. “ลูกผู้ชายลายมือน้ันคอืยศ เจ้าจงอตส่าหท์ําสม่ําเส
มียน” 
จากข้อความข้างต้นสะท้อนแนวคิดใด 
ก. ความสําคัญของการเล่าเรียน 
ข. การสอบเขา้รับราชการ 
ค. สังคมแห่งการแบ่งชนช้ัน  
ง. ความสําคัญของลายมือ 
 

๕. ประเมินค่า 
(Evaluate)  

ตัดสินคุณค่าของ
สิ่งต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่
กําหนดไว้ วิจารณ์ 
โดยใช้เหตุผล 

ตัดสิน 
เปรียบเทียบ  
วิพากษ์วิจารณ์ 

๑.ข้อใดใช้คําเหมาะสมกับบุคคลเเละโอกาสมากที่สุด 
ก. อาจารย์ชลภัสค่ะท่านผู้อํานวยการเรียกให้ไปพบ 
ที่ห้องประวัติโรงเรียน 
ข. คุณแม่ต้องรีบไปวัดเพราะหลวงลุงท่านป่วยหนัก 
ค. ขอให้นักเรยีนเขียนช่ือ นามสกุล และเลขที่ใน
กระดาษคําตอบทุกแผ่น 
ง. ถ้าบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายลงทะเบียน 
 ป้าแดงช่วยเซ็นช่ือรับด้วยนะจ๊ะ 
๒. “เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหน่ึงยูงมีดีที่
แววขน 
ถ้าใจตํ่าเป็นได้แต่เพียงคน  ย่อมเสียททีี่ตนได้เกิดมา 
ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ  ถ้ามีครบควรเรียก
มนุสสา 
เพราะทําถูกพูดถูกทุกเวลา  เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์
จริง” จากข้อความข้างต้น สะท้อนคุณค่าในด้านใด
เด่นชัดที่สุด 
ก. คุณค่าทางด้านอารมณ์   
ข. คุณค่าทางด้านปัญญา 
ค. คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ง. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
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ทฤษฎีพุทธิพสิัยตามแนวคดิของ Anderson & Krathwohl (๒๐๐๑) 
พุทธพิิสัย พฤติกรรม คําบ่งชี ้ ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย 

๖. สร้างสรรค์
ใหม ่
(Create)  

ประมวลความคิด 
นําความรู้ ทักษะ
หรือแนวความคิด
เก่ียวกับข้อมูล
ต่างๆ มาหลอม
รวมเพ่ือสร้างเป็น
สิ่งใหม ่

ดัดแปลง 
ออกแบบ สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 
วางแผน เรียบ
เรียง จัดทํา 
สร้าง 

๑. ข้อใดเรียงลาํดับเรื่องราวได้ถูกต้อง 
 ๑. คนไทยส่วนใหญ่จึงมักชอบกินปลาเกือบทุกชนิด 
๒. การนําปลามาประกอบอาหารจะให้ประโยชน์ต่อ  
 ร่างกายมากมายหลายอย่าง 
๓. เน่ืองจากไขมันปลามีคุณคา่ทางอาหารสูง 
๔. ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคมะเร็ง
ผิวหนัง 
ก. ๑ ๒ ๔ ๓ ข. ๒ ๓ ๔ ๑ 
ค. ๑ ๓ ๒ ๔ ง. ๒ ๔ ๑ ๒ 
๒. นักเรียนอ่านนิทานอีสปเรื่อง กากับเหยือกนํ้าแล้ว 
แต่งคําประพันธ์กลอนแปดอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า ๕ 
บท 
 

 
๒. การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางด้านจิตพิสัย (affective)  

 จิตพิสัย เป็นการประเมินพฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะภายในของบุคคลที่เก่ียวข้องกับอารมณ์
และความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล เป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ ที่ควรปลูกฝัง
ใน การจัดการเรียนรู้ Bloom และคณะได้แบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยออกเป็น ๕ ขั้น 
ดังต่อไปน้ี (๑)ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (๒)ขั้น
ตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมทําตามหรือปฏิบัติตามสิ่งเร้า (๓) ขั้นเห็นคุณค่า เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเช่ือ ซึ่งแสดงออกโดยการกระทําหรือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ยกย่อง
ชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือหรือทํากิจกรรมที่ตรงกับความเช่ือของตน ทําด้วยความเช่ือมั่น และ
ศรัทธา (๔)ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ 
จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง และ (๕)ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มี
แนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันอยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกัน หรือเกิดเป็นอุปนิสัยและใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 
 การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย ควรใช้การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลักและ
สังเกตอย่างต่อเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งน้ีอาจใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น 
แบบประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น  
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ตารางที่ ๓ การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางด้านจิตพิสัย  
สิ่งที่วัดประเมิน วิธีการวัดและประเมิน การดําเนินการ เครื่องมือ/รูปแบบ

กิจกรรม 
พฤติกรรม
เก่ียวกับค่านิยม 
ทัศนคติ เจตคติ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะ 
นิสัยและมารยาท 

๑. การรายงานตนเอง 
(self-report) 

การให้นักเรียนได้
สะท้อนความคดิของ
ตนเองออกมา 

-แบบตรวจสอบ
รายการ 
-แบบมาตรประมาณ
ค่า 

๒. การสังเกตพฤติกรรม 
(observation) 

ครุหรือนักเรียนเป็นผู้
สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน 

-แบบบันทึกพฤติกรรม 
-แบบมาตรประมาณ
ค่า 
-แบบตรวจสอบ
รายการ 

๓. การสังเกตร่องรอย
พฤติกรรม 
(obtrusive) 

การตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

-สมุดภาษาไทย/
แบบฝึกหัด 
-ปริมาณแหล่งอ้างอิงที่
นํามาใช้ในรายงาน 

๔. เทคนิคการสะท้อนภาพ 
(projective technique) 

ผู้เรียนสะท้อนความคิด
หรือความรู้สึกจาก
สถานการณ์ทีกํ่าหนดให้ 

-การบรรยายจากภาพ 
-การเติมประโยคหรือ
ข้อความให้สมบูรณ์ 

๕. การสัมภาษณ์ 
(interview) 

ครูสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ทัศนคติ ความรู้สึก 

-แบบบันทึกการ
สัมภาษณ ์
 

 
๓. การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางด้านทักษพิสัย (affective)  

 ทักษพิสัย เป็นการประเมินพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆของ
ร่างกาย ซึ่งหากได้รับการปฏิบัติซ้ําๆ จะทําให้เกิดความชํานาญจนกลายเป็น “ทักษะ” ซึ่ง
ประกอบด้วยการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงกระบวนการ มีการปฏิบัติซ้ําบ่อยครั้ง และสามารถได้อย่าง
รวดเร็ว การวัดพฤติกรรมผู้เรียนทางด้านทักษพิสัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีการ
สังเกตและการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนในสถานการณ์ที่กําหนดให้ ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับ
เกณฑ์การให้คะแนนตามสภาพจริง 
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ตัวอย่างการประเมินทักษะการเขียนนิทานทองอิน ตอนนากพระโขนงที่สอง ฉบับการ์ตูน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งานนทิานทองอิน ตอนนากพระโขนงท่ีสอง ฉบับการ์ตูน (๑๐ คะแนน) 

๑. รูปแบบการนําเสนอช้ินงาน ๓คะแนน 

 
๒. เน้ือหาและสาระ ๕ คะแนน 

 
๓. กระบวนการกลุ่มและการวางแผนการดําเนินงาน ๒ คะแนน 

๒ คะแนน ๑คะแนน ๐.๕ คะแนน 
วางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน 
กําหนดหน้าที่ของสมาชิก ในกลุ่มอย่าง
เป็นระบบ และมีการประเมินผลการ
ทํางานกลุ่ม 

วางแผนการดําเนินงานอย่างเป็น
ขั้นตอน และกาํหนดหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ ไม่มีการประเมินผล
การทํางานกลุ่ม 

ไม่มีวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็น
ขั้นตอน แต่มีการกําหนดหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ ไม่มีการประเมินผลการ
ทํางานกลุ่ม  

 
 
 

๓ คะแนน ๒ คะแนน ๑ คะแนน 
นําเสนอช้ินงานเป็นรูปเล่มทีส่วยงาม
และน่าสนใจ วาดภาพและตกแต่ง
ระบายสีอย่างสวยงามและประณีต มี
ความคิดสร้างสรรค์  

นําเสนอช้ินงานเป็นรูปเล่มทีน่่าสนใจ
วาดภาพและตกแต่งระบายสีค่อนข้าง
สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์  

นําเสนอช้ินงานเป็นรูปเล่ม วาดภาพ
และตกแต่งระบายสีค่อนข้างสวยงาม 
แต่ขาดความประณีต  

๕ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน 
เน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องราวในบทเรียน 
มีการแนะนําตัวละคร และเขียนดําเนิน
เรื่องตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มี
การสรุปผลของเหตุการณ์และระบุข้อคิด
ที่ได้รับ ใช้ภาษาที่ชัดเจน กะทดัรัด เขยีน
สะกดคําถูกต้อง 

เน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องราวในบทเรียน 
มีการแนะนําตัวละคร และเขียนดําเนิน
เรื่องตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มี
การสรุปผลของเหตุการณ์และระบุ 
ข้อคิดที่ได้รับ ใช้ภาษาที่ชัดเจน กะทัดรัด 
เขียนสะกดคําถูกต้อง 

เน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องราวในบทเรียน 
มีการแนะนําตัวละคร และเขียน
ดําเนินเรื่องตามลําดับเหตุการณ์ ขาด
การสรุปผลของเหตุการณ์ และไม่
ระบุข้อคิดที่ได้รับ ใช้ภาษา ที่ชัดเจน 
เขียนสะกดคําผิด ๑- ๕คํา 

๒ คะแนน  ๑ คะแนน 
เน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องราวในบทเรียน มีการแนะนําตัว
ละคร และเขียนดําเนินเรื่องตามลําดับเหตุการณ์ ขาดการ
สรุปผลของเหตุการณ์ ไม่ระบุข้อคิดที่ได้รับ ใช้ภาษาไม่
ถูกต้องทําให้ใจความวกวน เขียนสะกดคําผิด ๖- ๑๐ คํา 

เน้ือหาสอดคล้องกับเรื่องราวในบทเรียน มีการแนะนําตัว
ละคร และเขียนดําเนินเรื่องไม่เป็นไปตามลําดับเหตุการณ์
ขาดการสรุปผลของเหตุการณ์ ใช้ภาษาไม่ถูกต้องทําให้
ใจความวกวน เขียนสะกดคําผดิมากกว่า ๑๐ คําขึ้นไป 




