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ค ำน ำ 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ 
เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษา จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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รำยละเอียดหลักสูตร 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
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1. สามารถอธิบายขอบข่ายสาระความรู้ด้านทักษะทางภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณคดี

และวรรณกรรม ในระดับชั้นที่สอนได้ 
 2. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และก าหนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
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มัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
 4. สามารถก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรได้ 
 5. สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Backword Design ได้ 

6. อธิบายแนวคิด หลักการ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับชั้นเรียนที่
สอนได้ 
 7. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 

8. สามารถระบุชื่อสื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นเรียนที่สอนตามบริบทของ
สถานศึกษาได้ 

9. อธิบายแนวคิดและวิธีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
10. อธิบายแนวคิด หลักการและเป้าหมายในการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา  
11. อธิบายความหมายของเส้นพัฒนาการด้าน K P A 
12. อธิบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยตามสภาพจริง 
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3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
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1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบ
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เค้าโครงเนื้อหา 

ตอนที่ 1 สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
 แนวคิด 
 1.ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   
 2. ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรมของ
ไทย   

วัตถุประสงค์ 
 1. สามารถอธิบายขอบข่ายสาระความรู้ด้านทักษะทางภาษาไทย หลักการใช้ภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรม ในระดับชั้นที่สอนได้ 
 2. สามารถอธิบายแนวคิด วิธีการ และก าหนดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนใน
ระดับชั้นที่สอนได้ 

 
ตอนที่ 2 หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 

 เรื่อง ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยวิธีBackward Design  
แนวคิด 

 1. การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง 
ซึ่งการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้นความส าคัญไปที่เป้าหมาย
การเรียนรู้ และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจที่ติด
ตัวอย่างยั่งยืน (Enduring Understanding) อีกท้ังเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ใน
สภาพจริง (Authentic Learning) และผู้สอนควรเลือกออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และ
เป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสนใจ และความเป็นเลิศของผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
 2. สามารถก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรได้ 
 3. สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบ Backword Design ได้ 
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ตอนที่ 3 นวัตกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
 แนวคิด 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนมีความส าคัญตอการจัดการศึกษาใน
สังคมยุคโลกาภิวัตนเปนอยางมาก เนื่องจากโลกในปจจุบันไดกาวเขาสูยุคที่มีความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรการจัดการเรียน
รกู็เปลี่ยนเปนใชสื่อที่หลากหลายขึ้น ทั้งสื่อประสม สื่อคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรชวย
สอน หองสมุดอัตโนมัติ (Online) เปนตน ผูสอนจึงควรเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
สอนใหเหมาะสมกับผเรียน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูและค้นหา 

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายแนวคิด หลักการ การเลือกนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับชั้น
เรียนที่สอนได้ 
  2. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
 

ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
 เรื่องท่ี 4.1 การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้ 
 เรื่องท่ี 4.2 สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ 

 
แนวคิด 

1. การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและ
แหล่งการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ครูก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ท าหน้าที่ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ประเภทใด ล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อกิจกรรม 
ฯลฯ 

2. สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ เป็นสื่อส าคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมี
ราคาถูกที่สุดที่ครูยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องอ่านให้มากขึ้น นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มี
ความส าคัญ เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต  

 
วัตถุประสงค์ 

  1. สามารถระบุชื่อสื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นเรียนที่สอนตามบริบทของ
สถานศึกษาได้ 
  2. อธิบายแนวคิดและวิธีการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 
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ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
เรื่องท่ี 5.1 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 เรื่องท่ี 5.2 แบบประเมินผลตามสภาพจริง 
แนวคิด 

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

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

เรื่องที่ 1.1 สาระการเรยีนรู้ระดับมัธยมศึกษา 
 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การ
อ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไป ปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ 
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ 
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

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

หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บทร้องเล่นของ
เด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความ
ซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี 1 กำรอ่ำน  
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สำระท่ี 2 กำรเขียน 
มาตรฐาน  ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่อง
รางในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
หลักของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สำระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
คุณภำพผู้เรียน 
 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง เข้าใจความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความส าคัญและรายละเอียดของสิ่งที่อ่าน แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจาก สิ่ง
ที่อ่านได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล ล าดับความอย่างมีข้ันตอนและความเป็นไปได้ของเรื่องที่
อ่าน รวมทั้งประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

เขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน ใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมตามระดับภาษาเขียน
ค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความรู้ความคิดหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและเขียน
โครงงาน 

พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินสิ่งที่ได้จากการฟังและดู น าข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มี
ศิลปะในการพูด พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจและใช้ค าราชาศัพท์ ค าบาลีสันสกฤต ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ค าทับศัพท์ และศัพท์
บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห์ความแตกต่างในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร้างของประโยครวม 
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ประโยคซ้อน ลักษณะภาษาที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ และแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย์ และโคลงสี่สุภาพ 

สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครส าคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าท่ี
ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องและเข้าใจ ตีความ 
แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่านได้ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน แสดงความคิดเห็นโต้แย้งและ
เสนอความคิดใหม่จากการอ่านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน เขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึกย่อความ และเขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้
ความคิดจากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ และน าความรู้
ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อความจากสื่อที่
มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่างๆ เขียน
บันทึกรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนทางวิชาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิง 
ผลิตผลงานของตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน
และน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 

ตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง
และด ูวิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่
ฟังและดูแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมี
เหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษา และลักษณะของภาษาไทย ใช้ค าและกลุ่มค า
สร้างประโยคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่งค าประพันธ์ประเภท กาพย์ โคลง ร่ายและฉันท์ ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับกาลเทศะและใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์หลักการ สร้างค าใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยและภาษาถ่ิน วิเคราะห์และประเมินการใช้
ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะ
เด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีไทย ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 



T E P E  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษา 

________________________________________________________________________ 

13 | ห น้ า  

 
 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม.1 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย

กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทบรรยาย 
บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 และโคลงสี่สุภาพ 

 2. จับใจความส าคญัจากเรื่องที่อ่าน ˜  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ 
 3. ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจรงิกับ

ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสัน้ บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรยีน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 4. ระบุและอธิบายค าเปรียบเทียบ และค า
ที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จาก
การอ่าน 

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสัน้ บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรยีน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 5. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดย
พิจารณาจากบริบท 

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสัน้ บทสนทนา 
นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรยีน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
บทความ 

 6. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตสุมผล
ของงานเขียนประเภทชักจูง โน้มนา้วใจ 

สารคดี บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค และ
ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย งานเขียน
ประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค ์

 7. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งาน 
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดบัท่ียาก
ขึ้น 

การอ่านและปฏิบัตติามเอกสารคูม่ือ 

 8. วิเคราะห์คณุค่าทีไ่ด้รับจากการอ่านงาน
เขียนอย่างหลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น หนังสือท่ีนักเรียนสนใจ
และเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน 

 9. มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
ม.2 1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อย

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

 2. จับใจความส าคญั สรุปความ  
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน 
บทความ บันทึกเหตุการณ์ บทสนทนา 
บทโฆษณา 
งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเทจ็จริง 
เรื่องราวจากบทเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 

 3. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจ
ในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน 

 4. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ ข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 5. วิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจรงิ ข้อมูล
สนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่
อ่าน 

 6. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้ม
น้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 7. อ่านหนังสือ บทความ หรือค าประพันธ์

อย่างหลากหลาย และประเมินคณุค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 

การอ่านตามความสนใจ เช่นหนังสืออ่านนอกเวลาหนังสือท่ี
นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านท่ีครูและนักเรียน
ก าหนดร่วมกัน 

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

กรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 

การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย บทร้อยแก้วท่ีเป็นบทความ
ทั่วไปและบทความปกิณกะ บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร 
กลอนเสภา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และโคลงสีสุ่ภาพ 

 2. ระบุความแตกต่างของค าที่มี
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน ข่าว
และเหตุการณส์ าคัญ บทความ บนัเทิงคดี สารคด ี
สารคดีเชิงประวัต ิ
ต านาน 
งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
เรื่องราวจากบทเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย และกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่น 

 3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด 
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 

 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่
อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 

 6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

 7. วิจารณ์ความสมเหตสุมผล การล าดับ
ความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

 8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคดิเหน็โต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 9. ตีความและประเมินคณุค่า และแนวคิด
ที่ได้จากงานเขียนอยา่งหลากหลายเพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  

การอ่านตามความสนใจ เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่าน
ตามความสนใจและตามวัยของนักเรียนหนังสืออ่านท่ีครูและ
นักเรียนร่วมกันก าหนด 

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

กรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

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

 2. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่อง
ที่อ่าน 

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ในชุมชนบทความ 
นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย 
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
วรรณคดีในบทเรยีน 
บทโฆษณา 
สารคด ี
บันเทิงคดี 
ปาฐกถา 
พระบรมราโชวาท 
เทศนา 
ค าบรรยาย 

 3. วิเคราะห์และวิจารณเ์รื่องที่อ่าน ในทุก 
ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

 4. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องทีอ่่าน 
และประเมินค่าเพื่อน าความรู้ ความคิดไป
ใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

 5. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคดิเห็น
โต้แย้งกับเรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิด
ใหม่อย่างมีเหตผุล 

 6. ตอบค าถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ระดับชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 7. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด

ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน 
ค าสอน 
บทร้อยกรองร่วมสมัย 
บทเพลง 
บทอาเศียรวาท 
ค าขวัญ 

 8. สังเคราะหค์วามรูจ้ากการอ่าน สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่ง
เรียนรูต้่าง ๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการ
เรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ 

 9. มีมารยาทในการอ่าน ˜  มารยาทในการอ่าน 
 
 
กระบวนกำรเขียน 
กระบวนการเขียนเป็นการคิดเรื่องที่จะเขียนและรวบรวมความรู้ในการเขียน กระบวนการเขียน มี 5 
ขั้น ดังนี้ 

1. การเตรียมการเขียน เป็นขั้นเตรียมพร้อมที่จะเขียนโดยเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียนบน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ ก าหนดรูปแบบการเขียน รวบรวมความคิดในการเขียน อาจใช้วิธีการอ่าน
หนังสือ สนทนา จัดหมวดหมู่ความคิด โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด จดบันทึกความคิดที่จะเขียน
เป็นรูปหัวข้อเรื่องใหญ่ หัวข้อย่อย และรายละเอียดคร่าว ๆ 

2. การยกร่างข้อเขียน เมื่อเตรียมหัวข้อเรื่องและความคิดรูปแบบการเขียนแล้ว ให้น า
ความคิดมาเขียนตามรูปแบบที่ก าหนดเป็นการยกร่างข้อเขียน โดยค านึงถึงว่าจะเขียนให้ใครอ่าน จะ
ใช้ภาษาอย่างไรให้เหมาะสมกับเรื่องและเหมาะกับผู้อ่ืน จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร มีหัวข้อเรื่องอย่างไร 
ล าดับความคิดอย่างไร เชื่อมโยงความคิดอย่างไร 

3. การปรับปรุงข้อเขียน เมื่อเขียนยกร่างแล้วอ่านทบทวนเรื่องที่เขียน ปรับปรุงเรื่องที่เขียน
เพ่ิมเติมความคิดให้สมบูรณ์ แก้ไขภาษา ส านวนโวหาร น าไปให้เพื่อนหรือผู้อื่นอ่าน น าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงอีกครั้ง 

4. การบรรณาธิการกิจ น าข้อเขียนที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจทานค าผิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้ว
อ่านตรวจทานแก้ไขข้อเขียนอีกครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งภาษา ความคิด และการเว้นวรรคตอน 
5. การเขียนให้สมบูรณ์ น าเรื่องที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมาเขียนเรื่องให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์ วาดรูปประกอบ 
เขียนให้สมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ เมื่อพิมพ์หรือเขียนแล้วตรวจทานอีกครั้งให้
สมบูรณ์ก่อนจัดท ารูปเล่ม 

กระบวนกำรคิด 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกระบวนการคิด คนที่จะคิดได้ดีต้องเป็นผู้ฟัง ผู้

พูด ผู้อ่าน และผู้เขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดได้ดีจะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานในการคิด 
บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่น ามาช่วยในการคิดทั้งสิ้น การสอนให้คิดควรให้ผู้เรียนรู้จัก
คัดเลือกข้อมูล ถ่ายทอด รวบรวม และจ าข้อมูลต่าง ๆ สมองของมนุษย์จะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร 
และสามารถแปลความข้อมูลข่าวสาร และสามารถน ามาใช้อ้างอิง การเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ผู้อ่าน และ
ผู้เขียนที่ดี จะต้องสอนให้เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ดีและเป็นนักคิดท่ีดีด้วย กระบวนการสอนภาษา
จึงต้องสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีทักษะการคิด น าข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการฟังและ
การอ่านน ามาสู่การฝึกทักษะการคิด น าการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาสอนในรูปแบบ



T E P E  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษา 

________________________________________________________________________ 

16 | ห น้ า  

บูรณาการทักษะ ตัวอย่าง เช่น การเขียนเป็นกระบวนการคิดในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การ
สังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ ผู้เขียนจะน าความรู้และประสบการณ์สู่การคิดและ
แสดงออกตามความคิดของตนเสมอ ต้องเป็นผู้อ่านและผู้ฟังเพ่ือรับรู้ข่าวสารที่จะน ามาวิเคราะห์และ
สามารถแสดงทรรศนะได้ 
 
กระบวนกำรอ่ำน 

การอ่านเป็นกระบวนการซึ่งผู้อ่านสร้างความหมายหรือพัฒนา การตีความระหว่างการอ่าน
ผู้อ่านจะต้องรู้หัวข้อเรื่อง รู้จุดประสงค์ของการอ่าน มีความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ใน
หนังสือที่อ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเป็นประสบการณ์ท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน กระบวนการ
อ่านมีดังนี้ 

1. การเตรียมการอ่าน ผู้อ่านจะต้องอ่านชื่อเรื่อง หัวข้อย่อยจากสารบัญเรื่อง อ่านค าน าให้
ทราบจุดมุ่งหมายของหนังสือ ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านจะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรืออ่านเพื่อหา
ความรู้ วางแผนการอ่านโดยอ่านหนังสือตอนใดตอนหนึ่งว่าความยากง่ายอย่างไร หนังสือมีความยาก
มากน้อยเพียงใด รูปแบบของหนังสือเป็นอย่างไร เหมาะกับผู้อ่านประเภทใด เดาความว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร เตรียมสมุด ดินสอ ส าหรับจดบันทึกข้อความหรือเนื้อเรื่องที่ส าคัญขณะอ่าน 

2. การอ่าน ผู้อ่านจะอ่านหนังสือให้ตลอดเล่มหรือเฉพาะตอนที่ต้องการอ่าน ขณะอ่านผู้อ่าน
จะใช้ความรู้จากการอ่านค า ความหมายของค ามาใช้ในการอ่าน รวมทั้งการรู้จักแบ่งวรรคตอนด้วย 
การอ่านเร็วจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าผู้อ่านช้า ซึ่งจะสะกดค าอ่านหรืออ่านย้อนไปย้อน
มา ผู้อ่านจะใช้บริบทหรือค าแวดล้อมช่วยในการตีความหมายของค าเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

3. การแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านจะจดบันทึกข้อความที่มีความส าคัญ หรือเขียนแสดง ความ
คิดเห็น ตีความข้อความที่อ่าน อ่านซ้ าในตอนที่ไม่เข้าใจเพ่ือท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ขยายความคิด
จากการอ่าน จับคู่กับเพ่ือนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน ถ้าเป็นการ
อ่านบทกลอนจะต้องอ่านท านองเสนาะดัง ๆ เพื่อฟังเสียงการอ่านและเกิดจินตนาการ 

4. การอ่านส ารวจ ผู้อ่านจะอ่านซ้ าโดยเลือกอ่านตอนใดตอนหนึ่ง ตรวจสอบค าและภาษา ที่
ใช้ ส ารวจโครงเรื่องของหนังสือเปรียบเทียบหนังสือที่อ่านกับหนังสือท่ีเคยอ่าน ส ารวจและเชื่อมโยง
เหตุการณ์ในเรื่องและการล าดับเรื่อง และส ารวจค าส าคัญที่ใช้ในหนังสือ 

5. การขยายความคิด ผู้อ่านจะสะท้อนความเข้าใจในการอ่าน บันทึกข้อคิดเห็น คุณค่าของ
เรื่อง เชื่อมโยงเรื่องราวในเรื่องกับชีวิตจริง ความรู้สึกจากการอ่าน จัดท าโครงงานหลักการอ่าน เช่น 
วาดภาพ เขียนบทละคร เขียนบันทึกรายงานการอ่าน อ่านเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่ง อ่าน
เรื่องเพ่ิมเติม เรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
 
กำรตีควำม 

การตีความเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้อ่านและการใช้บริบท ได้แก่ ค าท่ี
แวดล้อมข้อความ ท าความเข้าใจข้อความหรือก าหนดความหมายของค าให้ถูกต้อง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า การตีความหมาย ชี้หรือก าหนด
ความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพ่ือความ
ถูกต้อง 
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ทักษะกำรสื่อสำร  
ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นเครื่องมือของ

การส่งสารและการรับสาร การส่งสาร ได้แก่ การส่งความรู้ ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกด้วยการพูด 
และการเขียน ส่วนการรับสาร ได้แก่ การรับความรู้ ความเชื่อ ความคิด ด้วยการอ่านและการฟัง การ
ฝึกทักษะการสื่อสารจึงเป็นการฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ให้สามารถรับสาร
และส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ธรรมชำติของภำษำ 

ธรรมชาติของภาษาเป็นคุณสมบัติของภาษาที่ส าคัญมีคุณสมบัติพอสรุปได้ คือ ประการ ที่
หนึ่ง ทุกภาษาจะประกอบด้วยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้ 
อย่างเป็นระบบ ประการที่สอง ภาษามีพลังในการงอกงามมิรู้สิ้นสุด หมายถึง มนุษย์สามารถใช้ภาษา 
สื่อความหมายได้โดยไม่สิ้นสุด ประการที่สาม ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติ
ร่วมกัน และมีการรับรู้สัญลักษณ์หรือสมมติร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน ประการที่สี่ ภาษา
สามารถใช้ภาษาพูดในการติดต่อสื่อสาร ไม่จ ากัดเพศของผู้ส่งสาร ไม่ว่าหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ สามารถ
ผลัดกันในการส่งสารและรับสารได้ ประการที่ห้า ภาษาพูดย่อมใช้ได้ทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต 
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ประการที่หก ภาษาเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรม และวิชาความรู้
นานาประการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 
แนวคิดในวรรณกรรม 
แนวคิดในวรรณกรรมหรือแนวเรื่องในวรรณกรรมเป็นความคิดส าคัญในการผูกเรื่องให้ด าเนินเรื่องไป
ตามแนวคิด หรือเป็นความคิดที่สอดแทรกในเรื่องใหญ่ แนวคิดย่อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม เป็น
สารที่ผู้เขียนส่งให้ผู้อ่าน เช่น ความดีย่อมชนะความชั่ว ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ความยุติธรรมท าให้โลก
สันติสุข คนเราพ้นความตายไปไม่ได้ เป็นต้น ฉะนั้นแนวคิดเป็นสารที่ผู้เขียนต้องการส่งให้ผู้อ่ืนทราบ 
เช่น ความดี ความยุติธรรม ความรัก เป็นต้น 

 
ระดับภำษำ  

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องกับสถานการณ์และโอกาสที่ใช้
ภาษา บุคคลและประชุมชน การใช้ภาษาจึงแบ่งออกเป็นระดับของการใช้ภาษาได้หลายรูปแบบต ารา
แต่ละเล่มจะแบ่งระดับภาษาแตกต่างกันตามลักษณะของสัมพันธภาพของบุคคลและสถานการณ์ 
การแบ่งระดับภาษาประมวลได้ดังนี้ 
 

1. การแบ่งระดับภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
1.1 ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาท่ีเป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการ

ประชุม ในการกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น 
1.2 ภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือภาษาท่ีไม่เป็นแบบแผน เช่น การใช้ภาษาในการ

สนทนา การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงผู้คุ้นเคย การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ 
เป็นต้น 
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2. การแบ่งระดับภาษาท่ีเป็นพิธีการกับระดับภาษาที่ไม่เป็นพิธีการ การแบ่งภาษาแบบนี้เป็น
การแบ่งภาษาตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นระดับ ดังนี้ 

2.1 ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาแบบแผน 
2.2 ภาษาระดับกึ่งพิธีการ เป็นภาษาก่ึงแบบแผน 
2.3 ภาษาระดับที่ไม่เป็นพิธีการ เป็นภาษาไม่เป็นแบบแผน 

3. การแบ่งระดับภาษาตามสภาพแวดล้อม โดยแบ่งระดับภาษาในระดับย่อยเป็น 5 ระดับ 
คือ 

3.1 ภาษาระดับพิธีการ เช่น การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงาน 
3.2 ภาษาระดับทางการ เช่น การรายงาน การอภิปราย 
3.3 ภาษาระดับกึ่งทางการ เช่น การประชุมอภิปราย การปาฐกถา 
3.4 ภาษาระดับการสนทนา เช่น การสนทนากับบุคคลอย่างเป็นทางการ 

3.5 ภาษาระดับกันเอง เช่น การสนทนาพูดคุยในหมู่เพ่ือนฝูงในครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้ง
วรรณคดีและวรรณกรรมของไทย 
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ตอนที่ 2 หลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 

 

ตัวอย่ำงกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยวิธี Backward Design 
 
1. แนวคิดในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ (Instructional Design) 
 ภารกิจส าคัญของครูตามเกณฑ์สมรรถนะประจ าสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู้ไปสู่
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ รวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงไว้หรือไม่ การออกแบบตามแนวทาง Backward 
Design เป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้สอนเป็นนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือออกแบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องมี
หลักฐานการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนผลว่า ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่พึงประสงค์ไว้
จริง ผู้สอนจึงต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และหลักฐานแสดงผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนเสียก่อน จึง
ค่อยด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่พึงประสงค์ วิธีการนี้
สร้างความม่ันใจได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดไว้ในหลักสูตรอย่ำงแท้จริง 
 

2. ขั้นตอนกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
 การออกแบบการเรียนรู้เป็นหลักฐานร่องรอยในการประเมินความสามารถของครูผู้สอนว่า 
ครไูด้จัดการเรียนรู้ตรงกับเจตจ านงที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545) และสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
หรือไม่ จึงเป็นภารกิจส าคัญของครูในการเริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การมีและเลื่อนวิทยฐานะทุก
ระดับ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงเป็นภาระงานที่ต้องกระท าอย่างรอบคอบ 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 

ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จัดท าสาระการเรียนรู้ 

จัดท าค าอธิบายรายวชิา 

ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 

วางแผนการเรียนรู้ 

ออกแบบการจัดกจิกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

แนวคดิ Backward Design 
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3. วิธีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Unit Design) 
 หลักการส าคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้น
ความส าคัญไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยผู้เรียน
ต้องเกิดความเข้าใจที่ติดตัวอย่างยั่งยืน (Enduring Understanding) ทั้งนี้ผู้สอนต้องมีความสามารถ
ในการออกแบบล าดับขั้นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ได้อย่างแท้จริง 
 3.1 กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
  ก่อนลงมือจัดท าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย ผู้สอนต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าตาม
ประเด็นความคิดท่ีส าคัญต่อไปนี้ 
  1) ผู้เรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู้ และด าเนินการเรียนรู้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

หนว่ยอย่างไรบ้าง 
  2) ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้อะไรบ้าง ที่จะ

น าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ 
  3) ผู้สอนจะด าเนินการอย่างไรให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ ทักษะและกระบวนการ

เรียนรู้เพยีงต่อการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
  4) เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยจบสิ้นแล้ว ผู้เรียนต้องรู้อะไร และ

สามารถท าอะไรได้บ้างตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้ง
มาตรฐานระดับช่วงชั้น และระดับรายชั้นปี 

  5) ผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนแต่ละคนได้รู้สิ่งนั้นและสามารถปฏิบัติสิ่งนั้นๆ 
ได้มีร่องรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบ้างที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลอย่าง
หลากหลาย 

6) ผู้สอนจ าเป็นต้องท าอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้
ตามท่ีต้องการ โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดล าดับแผนการเรียนรู้ให้
ชัดเจน พร้อมทั้งระบุรูปแบบขั้นตอนกิจกรรมและแหล่งการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

7) ผู้สอนควรท าอะไรบ้าง ถ้าผู้เรียนยังไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม 
เงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น จัดการสอนซ้ า ซ่อมเสริมเฉพาะกลุ่ม หรือออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ใหม่ เป็นต้น 

  การวางแผนวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งด าเนินการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินผล และจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ 
ที่เป็นปัจจัยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้สอนประสบความส าเร็จ ในการจัดการเรียน
การสอน และที่ส าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนจะมีร่องรอยหลักฐานชิ้นงานแสดงผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่ง
สะท้อนระดับความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายที่ผู้สอนก าหนดเกณฑ์ไว้ เป็นที่ยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤติกรรมบ่งชี้ในมาตรฐานการเรียนรู้จริง 
  
3.2 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับตามข้อเสนอของ Grant Wiggins และ Jay 
McTighe แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
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  ก ำหนดเป้ำหมำยหลักของกำรเรียนรู้(Indentity desired goals) ผู้สอนต้อง
วิเคราะห์ค าหรือวลีที่ส าคัญตามที่บ่งบอกไว้ในมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของรายวิชาที่น ามาออกแบบ 
และต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละข้อ รวมทั้งจุดมุ่งหมายส าคัญของ
รายวิชานั้นๆ ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจและเกิดทักษะหรือเจตคติในเรื่องใดบ้าง โดยตั้ง
ค าถามส าคัญ (Essential Questions) เพ่ือก าหนดเป็นกรอบความคิดหลักว่า เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้
แล้ว 
  1) ผู้เรียนควรรู้อะไร และมีความเข้าใจในหัวข้อความรู้หรือสาระการเรียนรู้เรื่อง
ใดบ้าง 
  2) ผู้เรียนควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดบ้าง จนเป็นพฤติกรรมติดตัว
คงทน 
   หรือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3) สาระส าคัญที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ได้แก่เรื่อง
อะไรบ้าง เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งการท างานหรือการเรียนต่อในช่วงชั้นที่
สูงขึ้น 
  4) ผู้เรียนควรมีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกยั่งยืน 
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่จะติดตัวผู้เรียนและสามารถน าไปบูรณาการ 
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ผู้เรียนควรเรียนรู้ในสภาพจริงและ/หรือจัดท าโครงงาน 
ตามสาระการเรียนรู้ใดบ้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
  ก ำหนดหลักฐำนและวิธีวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ (Determine Aceptable 
Evidence)  
ระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเน้นการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด 
(Performance Assessment) เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผลมา
จากการมีความรู้ความ เข้าใจตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ในเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้ได้จริง
หรือไม่ ทั้งนี้ผู้สอนควร 
ด าเนินการวัดประเมินผลก่อนเรียน ในระหว่างเรียน และเม่ือสิ้นสุดการเรียน โดยใช้เครื่องมือการวัด
ประเมินผลย่อยๆ ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบกับการรวบรวมหลักฐาน
ร่องรอยของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงออกอย่างครบถ้วน เช่น 

1. การใช้แบบทดสอบย่อยๆ    
2. การสังเกตความพร้อมทางการเรียน 
3. การสังเกตการท ากิจกรรม การตรวจการบ้าน 
4. การเขียนบันทึกประจ าวัน (Learning Log)  
5. การสะท้อนผลจากชิ้นงานต่างๆ เป็นต้น 

 
ข้อพึงระมัดระวัง คือ การก าหนดหลักฐานของการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนนั้น ต้องเป็นหลักฐานที่บ่งชี้
ได้ว่า ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ด้วยวิธีการประเมินอย่างหลากหลาย 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 

และมีความต่อเนื่องจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น และหลักฐานการประเมินต้องมีความ
เที่ยงตรง เอื้อต่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน 
   

 วำงแผนกำรจัดกิจกรรมและเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ และมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ผู้สอนควรวางแผนการเรียนการสอน ตาม
ประเด็นต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอะไรบ้างจึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจหรือมีความสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  2) ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมอะไรบ้างจึงจะช่วยพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
  3) ผู้สอนควรใช้สื่อการสอนอะไรบ้างที่จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนและเหมาะสมกับการ
จัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น 
  4) การก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ มี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ จะช่วยส่งผลต่อการวัดประเมินผลได้ชัดเจนหรือไม่ 
 
  ทั้งนี้ผู้สอนอาจยึดหลักเทคนิค WHERE TO (ไปทางไหน) ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

เทคนิค ควำมหมำย 
W หมายถึง Where to go และ What to learn ผู้สอนต้องช้ีแจงให้ผู้เรียนเข้าใจจดุประสงค ์

การเรยีนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หรอืแผนการจัดการเรียนรู้ คืออะไร คาดหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง ผูเ้รียนจะต้องมีความรู้อะไรบ้างที่จะช่วยให้ ผู้เรียนไปสูเ่ป้าหมายได้อย่าง
ราบรื่น 

H หมายถึง Hook และ Hold ผู้สอนจะใช้กลวิธีอย่างไร เพื่อดึงดดูความสนใจของผู้เรียนให้ตดิตาม
บทเรียนหรือร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนจบสิ้นกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยนั้นๆ 

E หมายถึง Equip Experience และ Explore ผู้สอนจะใช้กลวิธีอย่างไรเพื่อกระตุ้น ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนใหผู้้เรยีนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถท าความเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ ที่ก าหนด
ไว ้

R หมายถึง Rethink และ Revise ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดต้รวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ ทบทวนผลการปฏิบัติ และตรวจทานช้ินงานของตนเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

E หมายถึง Evaluation ผู้สอนช้ีแนะให้ผู้เรียนประเมินผลและเห็นแนวทางประยุกต์ใช้ผลงานของตนเอง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในโอกาสต่อๆ ไป 

T หมายถึง Be Tailored ผู้สอนต้องตระหนักถึงการจัดการเรยีนรู้ให้ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ 
และความถนดัของผู้เรยีนแตล่ะคนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน 

O หมายถึง Organised ผู้สอนต้องบริหารจดัการช้ันเรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จดัขึ้น โดยตระหนักถึงความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนแตล่ะคน 
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เทคนิควิธีการ WHERE TO นี้ ผู้สอนจะเริ่มด าเนินการจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ของบทเรียนและสภาพปัญหาของผู้เรียน แต่ต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของ
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกันทุกครั้ง 
จึงจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้สอนจึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนน าไปปฏิบัติตามตาราง ดังนี้ 
ผังกำรประเมิน: เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรม สื่อและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กำรประเมิน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ทรัพยำกร/สื่อ จ ำนวนชั่วโมง 

    

 

3.3 ข้อควรค ำนึงถึงในกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
  1) การก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งนั้นควรเป็นสาระที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 

2) ควรเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic 
Learning) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น ด้วยการลงมือจัดท าโครงงานตามความถนัดและความสนใจ 
    3) หลักฐานแสดงความเข้าใจอย่างยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของ
ผู้เรียนต้องมีความตรงประเด็น มีความเท่ียงตรง และความเชื่อมั่นสูง อันเกิดจากการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ด้วยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตาม
หลักวิชา 
   4) ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิค
วิธีการสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความเป็นเลิศของผู้เรียน 
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3.4 ตัวอย่ำงรูปแบบกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 

โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ตำมแนว Backward Design 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
หน่วยกำร 
เรียนรู้ท่ี 

เป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ 
ทีค่ำดหวัง 

แผนกำรจัดกำร 
เรียนรู้ท่ี/เร่ือง 

วิธีสอน/กระบวนกำร 
เรียนรู้ 

จ ำนวน 
ชั่วโมง 

พูด 
เขียน 
เรียน 
ภำษำ 

1. ระดับของภาษาพดู  
ภาษาเขียนในการ 
สื่อสาร 

2. ความแตกตา่งของ 
ภาษาพูด ภาษาเขยีน
ระดับต่างๆ 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษา 
เขียนอย่างมีวัฒนธรรม 
 
 

4. จ าแนกชนิดและใช้ 

ค าสรรพนามถูกต้อง 

1. อธิบายลักษณะภาษาพูด 
ภาษาเขียนที่ใช้ในการ
สื่อสาร 

2. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของภาษาพูด ภาษาเขียน
ในระดับต่าง ๆ 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลและสถานการณ ์

4. จ าแนกชนิดและใช้ค า 
สรรพนามชนิดต่าง ๆ ได ้

1. ภาษาพูด 
 
 
2. ภาษาเขียน 
 
 
 
3. ค าสรรพนาม 

วิธีการสอนแบบเทคนิคคูค่ิด
กระบวนการคดิวิเคราะห ์
 
วิธีการสอนแบบนิรนยั
กระบวนการกลุ่ม 
 
 
วิธีการสอนแบบ
กระบวนการคดิวิเคราะห ์
 
 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
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ช่ือเร่ือง 

 

1 

2 6 

4 

5 3 

ผงัมโนทศัน์  
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โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ตำมแนว Backward Design 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่............................................... เรื่อง....................................................................... 
ชั้น.......................................... เวลำเรียน........................................... ชั่วโมง.................................... 

 
 

1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2. ควำมคิดรวบยอด / ควำมรู้ เจตคติ และทักษะ 
2.1 สาระหลัก : Knowledge (K) ⇒นักเรียนต้องรู้อะไร 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
2.2 ทักษะ / กระบวนการ : Process (P)⇒นักเรียนสามารถปฏิบัติอะไรได้ 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ : Attitude (A) ⇒ นักเรียนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจคงทน / ควำมรู้ที่ติดตัวคงทน 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
4. กรอบกำรวัดและประเมินผล 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน / ภำระงำน / 
ร่องรอยหลักฐำน 

วิธีกำรวัด เคร่ืองมือ เกณฑ ์

  
 
- ความรู ้
- ทักษะ / กระบวนการ 

- คุณลักษณะที่พึง 

ประสงค ์

    

ทักษะเฉพำะวิชำ  
 

    

ทักษะร่วมวิชำ 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเข้าใจที่

คงทน 

สรุป  
 การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design จะเน้นความส าคัญไปที่เป้าหมายการเรียนรู้ และการ
บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจที่ติดตัวอย่างยั่งยืน (Enduring 
Understanding) อีกท้ังเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) 
และผู้สอนควรเลือกออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอน
ที่ผ่านกระบวนการวิจัยทดลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสนใจ 
และความเป็นเลิศของผู้เรียน 
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ตอนที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดบัมัธยมศึกษา 
 

เรื่อง นวัตกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
  

ควำมหมำย 
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการ 

การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิม
ที่มีอยูแล้วใหทันสมัย และใชไดผลดียิ่งขึ้น 

ค าวา “นวัตกรรม” เปนศัพทบัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษวา Innovation มาจากค ากริยาวา Innovate แปลวา ท า
ใหม เปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหม ในภาษาไทยเดิมใชค าวา “นวกรรม” ตอมาพบว่าการใช้ค านี้มี
ความหมายคลาดเคลื่อนไปบางจึงเปลี่ยนมาใช ค าวา นวัตกรรม และถาในวงการหรือกิจการใด ๆ ก็
ตาม เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลงใหมๆ เขามาใชเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้นกว่าเดิม ก็เรียกไดวา 
เปนนวัตกรรมของวงการนั้น ๆ และเมื่อน ามาใชในการศึกษา ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศึกษา”  

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง การน าเอาสิ่งใหม ๆ ซึ่งอาจ 
อยูในรูปของความคิด วิธีการ หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐเขามาใชในระบบการศึกษาเพ่ือมุง 
หวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าใหผูเรียน
สามารถเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ ประหยัดเวลาในการเรียน 
เชน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer aids instruction) การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ 
(Interactive video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอรเน็ต (Internet) เปนตน เมื่อมีการน า
สื่อตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน จึงมีการบัญญัติค าศัพทที่เก่ียวของขึ้นอีก คือ 
เทคโนโลยีทางการสอน (Instructional technology) ซึ่งหมายถึง การน าวิธีการ หรือนวัตกรรม หรือ
เครื่องมือใหม ๆ รวมกับเทคโนโลยีตาง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยใหการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
ลักษณะของนวัตกรรม 

นวัตกรรมแบงเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรับปรุงของเกาใหเหมาะสมกับ

กาลสมัยมากขึ้น 
ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดท าอยูในลักษณะ

ของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot project) 
ระยะที่3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป ซึ่งจัดวาเปนนวัตกรรมข้ันสมบูรณ 

 
หลักเกณฑกำรพิจำรณำวำสิ่งใดเปนนวัตกรรม 

1. เปนสิ่งใหมทั้งหมดหรือบางสวน 
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2. มีการน าวิธีการจัดระบบ (System approach) มาใชพิจารณาองคประกอบทั้งสวน ขอมูล
ที่ใชเขาไปในกระบวนการและผลลัพธ์ใหเหมาะสมกอนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง 

3. มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัยวาจะชวยให ด าเนินงานบางอยาง 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. ยังไมเปนสวนหนึ่งในระบบงานปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอน มีคุณคาและ
ประโยชนดังตอไปนี้ 

1. เปนศูนยรวมความสนใจของผูเรียน และท าให้บทเรียนเป็นที่นาสนใจ 
2. ชวยใหผูเรียนมีประสบการณรวมกันอยางกวางขวาง 
3. อธิบายสิ่งที่เขาใจยากใหงายขึ้น เชน การอธิบายความหมายของสัญลักษณตาง ๆ 

ท าใหสิ่งที่เร็วช้าลง หรือสิ่งที่ชาเร็วขึ้น เชน การแสดงเส้นทางการเดินทัพ แสดงการกระท ายุทธหัตถี 
ลักษณะของชางเอราวัณ ลักษณะความเปนอยูในสมัยโบราณ ฯลฯ 

4. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากขึ้นในเวลาอันสั้น 
 

หลักส ำคัญในกำรเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรสอน ควรค านึงถึงรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
1. ตรงจุดประสงคของการสอน 
2. เหมาะสมกับเนื้อหาระดับชั้นและวัยของผูเรียน 
3. ใชไดผลคุ้มกับเวลาและแรงงาน 
4. มีความชัดเจนและดึงดูดความสนใจใหผูเรียนตั้งใจเรียน 
5. ประหยัดเวลาในการอธิบายเนื้อหา 

 

ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรูแบงออกเปนหลายประเภท ดังนี้ 
1. โสตทัศนูปกรณ ไดแก 
1.1 วัสดุ (Audio-visual material) ไดแก ของจริงรูปวาด ภาพถาย สไลด์ (Slide) สมุดภาพ 

การตูน กระดานนิเทศ (Bulletin board) กระดานผาส าลีเทปบันทึกเสียงเทปบันทึกภาพ (Video-
tape) แผนภูมิ (Chart) เปนตน 

1.2 อุปกรณ (Audio-visual equipment) ไดแก เครื่องฉายภาพ วิทยุเครื่องบันทึกเสียง
เครื่องขยายภาพ คอมพิวเตอร เปนตน 

1.3 กิจกรรม (Activities) ไดแก การทดลอง การเลนละคร การศึกษานอกสถานที่การจัด
นิทรรศการ การจัดรายการวิทยุและวิทยุ โทรทัศน์ การสาธิต ฯลฯ 

2. สื่อการเรียนรู ไดแก 
2.1 สิ่งพิมพ (Printed material) ไดแก หนังสือแบบเรียน หนังสืออุเทศ หนังสืออานประ

กอบ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เอกสารแผนปลิว เปนตน 
2.2 เครื่องมือหรืออุปกรณการสอน (Audio - visual equipment) เครื่องฉายภาพ (Project 

material) อุปกรณถายทออดเสียง (Transmission)  
2.3 วัสดุอุปกรณ (Audio - visual material) ไดแกสิ่งของที่ใชในการจัดการเรียนรู เชน หุน 

จ าลอง หุนกระบอก ลูกโลก กระดาน ชอลก ปายนิเทศ บัตรค าแผนภูมิรูปภาพ ฯลฯ ลักษณะของสื่อ
สิ้นเปลืองเรียกวาวัสดุสวนสื่อที่มีความคงทนถาวรเรียกวาอุปกรณ 
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2.4 สถานที่ การจัดประสบการณการเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน เชน ทัศนศึกษา
หรือศึกษาดูงาน การจัดหองเรียนแบบศูนย์การเรียน เปนตน 

2.5 วิทยากร ผูใชสื่อการเรียนรูในการอธิบาย การซักถาม การอภิปราย ฯลฯ 
2.6 วิธีการ คือ วิธีสอนหรือวิธีการอ่ืน ๆ เชน การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ เปนตน 
3. อินเทอรเน็ต (Internet) ในปจจุบันนี้การสื่อสารทางการศึกษาสามารถใชอุปกรณดิจิตอล 

(Digital) เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer: PC) เปนอุปกรณในการสงขาวสาร  
ขอมูล หรือ สารสนเทศ ในทุกรูปแบบ ผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไปยังโครงขายโทรคมนาคม
ที่เชื่อมตอถึงกันไดโดยตรง ทั่วโลก ซึ่งเราเรียกเครือขายนี้วาอินเทอรเน็ต (Internet) อินเทอรเน็ตใช
มาตรฐานการเชื่อมตอทีเ่ปรียบเสมือนกับใยแมงมุม โดยจุดตัดของใยแมงมุมจะเสมือนเปนคอมพิว 
เตอร์แต่ละตัวที่โยงใยกันเปนเครือข่าย โดยใชมาตรฐานการเชื่อมตอเดียวกันทั่วโลก คือ TCP/IP 
(Transmission control protocol/ internet protocol) ซ่ึงเปนโพรโตคอล (Protocol) ที่ใชใน 
การสงผานขอมูลบนสายตาง ๆ เชน สายโทรศัพท สายวงจรพิเศษ และ Internet protocol ก็คือ
โพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต และดวยโพรโตคอล TCP/IP นี้เองท าใหอินเทอรเน็ตได
รับความนิยมอยางสูง เนื่องจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตทั้งโลกนี้พูดภาษาเดียวกันก็คือ 
TCP/IP เราอาจจ าค าวา Internet งาย ๆ โดยแยกค าเปน Inter หมายถึง ระหวาง หรือทามกลาง 
และค าวา Net มาจากค าวา Network หมายถึง เครือขาย เมื่อน ามารวมกัน จึงแปลวา การเชื่อมตอ 
กันระหวางเครือขาย 
 
ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

1. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาเรียนรูลักษณะของขอมูลมีทั้งลึกและกวางขอมูลสราง ปรับ
แกไขไดงาย 

2. เปนแหลงรับหรือสงขาวสารไดหลายรูปแบบเชนจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) กระ
ดานขาว (Web board) เปนตน 

3. เปนแหลงใหความบันเทิงเชน เกม เพลง ภาพยนตรขาว หรือหองสะสมภาพ เปนตน 
4. เปนชองทางส าหรับท าธุรกิจสะดวกท้ังผูซื้อและผูขาย เชน E-commerce หรือ บริการ

โอนเงิน เปนตน 
5. เปนชองทางส าหรับประชาสัมพันธสินคา บริการ หรือองคกร 
6. ไมจ ากัดเวลาในการศึกษาเรียนรู เราสามารถเขาไปศึกษาได้ ตลอดเวลา และสามารถ

ทบทวนได้ตลอดเวลา  
 
ค ำศัพททีเ่กี่ยวของกับอินเทอรเน็ต  

เว็บเพจ (Web page) คือ หนาเว็บแตละหนาที่ประกอบไปดวยขอมูล รูปภาพเสียง และ
วิดีโอ โดยเปนขอมูลแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ในเว็บไซตหนึ่งจะมีเว็บเพจหลายๆ หนา 
เปรียบเสมือนกับหนาหนังสือในหนึ่งเลมที่ถูกแบ่งเป็นหนา ๆ สวนจะมีกี่หนานั้นก็จะขึ้นอยูกับเนื้อหา
ของแตละเว็บไซตนั้น 

โฮมเพจ (Home page) คือ เว็บเพจหนาแรกสุดของขอมูลในเว็บไซตหนึ่ง 
เว็บไซต เมื่อเราเปดเว็บไซตขึ้นมาแลวก  ็จะปรากฎเปนหนาเว็บเพจ เว็บเพจหน้าแรกนี้ เราจะ 

เรียกวา โฮมเพจ โดยจะมีลิงคไปยังเวบเพจหน  ็ าตางๆ ทั้งในเว็บไซตเดียวกันและก็ตางเว็บไซต์ไดดวย 
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เว็บไซต (Web site) คือ เปนแหลงเก็บขอมูลเว็บเพจหลาย ๆ เว็บเพจแลวรวบรวมเว็บเพจ
เหลานี้เขาดวยกันเพ่ือจัดตั้งขึ้นเปนเว็บไซต โดยเว็บไซตนั้นจะตองมีรหัสหรือชื่อโดเมน (Domain 
name) ที่ใชในการติดตอสื่อสารเพ่ือการเชื่อมโยงเข้าหาเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail หรือ Electronic mail) เปนการบริการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโดยการพิมพจดหมายในคอมพิวเตอรแลวสงผานสายโทรศัพท (Dial-up line) หรือสาย 
LAN (Local area network) ในองคกรไปใหเพ่ือนได้งาย โดยไมใชแสตมปและสวนใหญ่จะถึงผูรับใน
เกือบทันที สามารถสงไดภาพเสียง ตลอดจนงานพิมพตาง ๆ ในการรับและสง E-mail นิยมใช
Browser เชน Internet explorer: IE, Netscape หรือ Opera เปนตน หรืออาจใชโปรแกรมชวยก็
ไดเชน Outlook เปนตน 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส (E - commerce) วิธีการหนึ่งที่เอ้ือใหการคาขายเกิดขึ้นเปนการใช
ประโยชนจากอิเล็กทรอนิกสเพ่ือท าใหบรรลุเปาหมายขององคกรเปนกิจกรรมทุกรูปแบบที่เก่ียวของ
กับกิจกรรมเชิงพาณิชยทั้งในระดับองคกรและส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการน าเสนอขอมูล การ
ประมวลผลและการสงขอมูลดิจิตอล ที่มีท้ังขอมูลอักษร ภาพ และเสียง 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking) ปจจุบันการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ที่ให้บริการโดยธนาคาร เริ่มเปดชองทางอ่ืน นอกจากการไปติดตอดวยตนเองที่ธนาคาร
หรือการท ารายการจากตู ATM ในแบบเดิม ทุกวันนี้ทานสามารถใชโทรศัพท์มือถือติดตอเขาไปช าระ 
คาสินคาและบริการ หลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงิน ระหวางบัญชีผานอินเทอรเน็ต 

เกมออนไลน์ (Game online) ปจจุบันเกมถูกพัฒนาไปมาก ไมจ าเป็นต้องไปซื้อโปรแกรม
เกมจากราน มาติดตั้งในเครื่องอีกตอไปเพราะสามารถเลือกเกม เลนผานระบบอินเทอรเน็ตไดทันที
และมีเว็บที่ให้บริการอยู่มากมาย แตถาเลนคนเดียวแลวเบื่อ ก็สามารถเลนแบบเปนกลุมกับผูใชอิน 
เทอรเน็ตทานอื่น ที่ติดตอเขามาในระบบได ในสวนของเกมออนไลนนี้มีหลายลักษณะทั้งที่เพ่ือความ
บันเทิงและการศึกษา 
4. การเรียนรูผานสื่ออิเลกทรอนิกส หรือ E - Learning (Electronic learning) 

หมายถึง การใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเขามาเสริมการเรียนการสอน ใหเกิด
ประสิทธิผล ค าวา E นั้นยอมาจาก Electronic สวนค าวา learning มีความหมายตรงตัวว่า การเรียน
รู เมื่อน ามารวมกัน หมายถึง การเรียนรูโดยใช electronic หรือ internet เปนสื่อองคประกอบของ 
E-learning คือ 

1) ระบบจัดการการศึกษา (Management education system) ไมวาระบบใดก็ตองมีการ
จัดการ เพื่อท าหนาที่ควบคุม และประสานงาน ใหระบบด าเนินไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
องคประกอบนี้ส าคัญที่สุด เพราะท าหนาที่ในการวางแผน ก าหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนดาน 
บุคลากร แผนงานบริการ แผนดานงบประมาณ แผนอุปกรณเครือขาย แผนประเมินผล การ
ด าเนินงาน และท าใหแผนทั้งหมด ด าเนินไปอยางถูกตอง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบ
กระบวนการตาง ๆ ในระบบ และน าหาแนวทางแกไข เพ่ือใหระบบด าเนินตอไปดวยดีและไม
หยุดชะงัก 

2) เนื้อหารายวิชาเปนบท และเปนขั้นตอน (Contents) หนาที่ของผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผู้สอนคือ การเขียนค าอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ใหเหมาะสมกับเวลา ตรง
กับความตองการของสังคม สรางสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเปนบท มีการมอบหมายงาน
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เมื่อจบบทเรียน และท าสรุปเนื้อหาไวตอนทายของแตละบท พรอมแนะน าแหลงอางอิงเพ่ิมเติมใหไป
ศึกษาคนควา 

3) สามารถสื่อสารระหวางผูเรียน และผูสอน หรือระหวางผูเรียนด้วยกัน (Communication) 
ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดตอสื่อสารกัน เพ่ือหาขอมูล ชวยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ตอบขอซักถาม เพ่ือใหการศึกษาได้ประสิทธผลสูงสุด สื่อที่ใชอาจเปน E-mail, โทรศัพท์, Chat 
board, web board เปนตน ผูสอนสามารถตรวจงานของผูเรียนพรอมแสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพ
งานอยางสม่ าเสมอ และเปดเผยผลการตรวจงาน เพ่ือใหทุกคนทราบวา งานแตละแบบมีจุดบกพร่อง
อยางไร เมื่อแตละคนทราบจุดบกพรองของตน จะสามารถพัฒนาตนเองและงานใหดีขึ้นได 

4) วัดผลการเรียน (Evaluation) งานหรือแบบฝกหัดที่ผูสอนมอบหมาย จะท าใหผูเรียนมี
ประสบการณและเขาใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถน าไปประยุกตแกปญหาในอนาคตไดแตการ
จะผานวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑมาตรฐาน เพ่ือวัดผลการเรียน ซึ่งเปนการรับรองวาผูเรียนผานเกณฑ
จากสถาบันใด ถาไมมีการสอบก็บอกไมไดวาผานหรือไม เพียงแตเขาเรียนอยางเดียว จะไมไดรับความ
เชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอยางเดียว ผูสอนอาจสอนดี สอนเกง สื่อการสอนยอดเยี่ยม แตผูเรียนคุย
กัน นั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไมสามารถรับรองวาการเขาเรียนนั้นไดมาตรฐาน เพราะผานการเรียนรู
มิใชผานเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบเพียงอยางเดียว การศึกษาบทเรียน E–learning ผูเรียนตอง
ปฏิบัติตามค าแนะน าที่ผูใหบริการก าหนดไว เชน การลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผูใช (login name) 
และรหัสผาน (password) หรือบางครั้งอาจตองเสียคาใชบริการ 
5. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) 

บทเรียนโปรแกรมอาศัยแนวคิดของนกการศึกษา เกี่ยวกับการให้ผูเรียนไดเรียนรู้ดวยตนเอง 
ซึ่งเริ่มใชกันมานานแลว บทเรียนโปรแกรมอาจเรียกไดแตกตางกันไปตามลักษณะของการน าไปใช  
เชน บทเรียนส าเร็จรูป โปรแกรมการสอน และหนังสือที่เรียนดวยตนเอง เปนตน การสอนโดยใช
บทเรียนโปรแกรม เปนวิธีการสอนที่มีหลักการเพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
อาจจะน าไปใช้เป็นหลักการในการสอนวิธีตาง ๆ ได เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต 
หรือการสอนแบบกิจกรรมกลุม เปนตน 
หลักการของบทเรียนโปรแกรม คือ 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม (Active participation) การที่ผเูรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมยิ่งมาก ยิ่งสงเสริมใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 

2. ใหทราบผลการเรียนของตนเองอยางทันทีทันใด (Immediate feed back) เปนการให้ 
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนทันทีวาสิ่งที่ผูเรียนท านั้นถูกหรือผิด 

3. ประสบการณแหงความส าเร็จ (Success experience) เมื่อเรียนจบแตละขั้นตอนที่ส าคัญ
ครูควรใหการเสริมแรง (Reinforcement) แกผูเรียน เพราะจะเปนการกระตุนใหผูเรียนรูสึกภูมิใจ
และตองการเรียนตอไป 

4. การประมาณทีละนอย (Gradual approximation) เปนการจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหา
ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน ไมใหถี่หรือหางเกินไป 
ลักษณะส าคญของบทเรียนโปรแกรม มีดังนี้ 

1. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนกลาวคือ พฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียนจะตองก าหนดลงไปเพ่ือให
ผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
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2. เนื้อหาของบทเรียนโปรแกรมแบงออกเปนหนวยเล็ก ๆ เรียงล าดับไวตามความสนใจของผู
เรียนซึ่งแตละหนวยเรียกวา กรอบ (Frame)  

3. ผเูรียนตองแสดงการตอบสนองความรูในแตละกรอบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยาง 
ตอเนื่อง 

4. การตอบสนองของผู้เรียนจะได้เสริมแรงโดยใหทราบผลการตอบทันที 
5. ผเูรียนคอย ๆ เรียนเพ่ิมขึ้นทีละข้ันจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูใหมซึ่งบทเรียนจัดล าดับให 
6. ยึดผูเรียนไวเปนศูนยกลางเปดโอกาสเรียนดวยตนเองเวลาที่ใชเรียนจะมากหรือนอยขึ้นอยู

กับความสามารถของแตละคน 
7. เนื้อหาบทเรียนไดผานการทดลองใชแลวและน าขอมูลมาปรับปรุงโดยผูเขียนบทเรียน 

 

ประเภทของบทเรียนโปรแกรม แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1. บทเรียนแบบเสนตรง (Linear programming) เป็นบทเรียนที่เสนอเนื้อหาทีละนอยบรรจุ

ลงในกรอบตอเนื่องกันตามล าดับจากกรอบที่หนึ่งถึงกรอบสุดทายโดยเรียงล าดับเนื้อหาจากงายไปหา
ยาก สิ่งที่เรียนจากหนวยแรกหรือกรอบแรก ๆ จะเปนพื้นฐานส าหรับกรอบ ถัดไปในแต่ละกรอบจะมี 
เนื้อหา ค าถามให้ตอบและมีที่วางไว้ให ตอบโดยอาจจะอยู่ ในกรอบเดียวกันหรือคนละกรอบก็ไดสวน
เฉลยค าตอบนั้นอาจจะอยู่ในกรอบถัดไปหรืออยูในกรอบเดียวกันก็ได้ 

2. บทเรียนแบบกิ่งหรือแบบสาขา (Branching programming) เปนวิธีการเขียนบทเรียน
แบบสับล าดับ ทั้งนี้มีการเรียงล าดับขอความยอยโดยอาศัยค าตอบผูเรียนเป็นเกณฑ ถาผูเรียนตอบ
ค าถามของขอความงาย ๆ ที่เปนหลักของบทเรียนไมถูกตอง ก็อาจไดรับค าสั่งใหเรียนเนื้อหายอย ๆ  
ตาง ๆ เพิ่มเติมกอนที่จะไปศึกษาหนวยยอย หรือกรอบในบทเรียนอื่นตอไป บทเรียนโปรแกรมแบบ
สาขามี 2 ชนิด คือ 

2.1 กรอบยืน เปนกรอบที่อธิบายเนื้อหาวิชาและมีค าถามแบบเลือกตอบอยู่หลาย
ค าตอบใหผูเรียนเลือก 

2.2 กรอบสาขาเปนกรอบที่ชวยแกไขความบกพรองหรือผิดพลาดของผูเรียนเพ่ือให้
ผูเรียนตอบค าถามนั้นไดถูกตอง เชน 

แบบสาขาชนิด อธิบายค าตอบที่ผิด แล้วย้อนกลับไปเรียนกรอบเดิมซ้ า 
แบบสาขาชนิด แกไขขอบกพรองของผูเรียนที่ไมเข้าใจในสิ่งที่ผานไปแลว 
แบบสาขาชนิด ที่ชวยใหผูเรียนที่มีพ้ืนฐานดีเรียนไปไดอยางรวดเร็ว 
3. บทเรียนแบบไมแยกกรอบ (Adjunct auto instruction) เปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหาที

ละนอยตามล าดับ มีค าถามและเฉลย หรือแนวในการตอบค าถามไว้ให ตรวจสอบทันที เสนอเนื้อหาที่
เปนล าดับที่ตอเนื่องกัน เชนเดียวกับการเขียนบทความ หรือต ารา แตกตางกนัเพียงวาบทเรียน
ประเภทนี้จะตองมีค าตอบหรือแนวคิดตอบไว ใหผูเรียนเพ่ือเปนขอมูลปอนกลับผูเรียน วาค าตอบของ
คนถูกหรือผิดซึ่งเปนการเสริมแรงแกผูเรียน หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทเก่ียวของกับบทเรียน
โปรแกรมการสรางบทเรยนโปรแกรมมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทัศนคติที่ดีตอการ
เรียน ดังนั้น การสรางบทเรียนจ าเป็นตองอาศัยหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูดวย พื้นฐานทาง
จิตวิทยาที่น ามาใชในการสรางบทเรียนโปรแกรม คือทฤษฎีทางจิตวิทยาของสกินเนอร (Skinner) 
และธอรนไดค (Thorndike) ทฤษฎีของสกินเนอรคือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขโดยอาศัยการสริมแรง
(Reinforcement) และการตอบสนอง (Operant conditioning) สวนทฤษฎีของ ธอรนไดค คือ กฎ
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แหงผล (Law of effect) กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise) และกฎแหงความพรอม (Law of 
readiness)  
 
กำรสรำงบทเรียนโปรแกรมนั้น มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมการไดแก การศึกษาหลักสตรในระดับชนที่ตองการสรางบทเรียนโดยพิจารณา
ตัดสินใจวาจะเลือกสรางบทเรียนแบบใด เรื่องใด แลวจึงศึกษาจุดมงุหมาย ทั่วไป จุดมุงหมายเฉพาะ 
ศึกษาเนื้อหารายละเอียด เพ่ือสรางบทเรียนและแบบทดสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติงานลงมือเขียนกรอบ หรือหนวยยอยของบทเรียน โดยยึดจุดประสงคการเรียนรู
และผลของการวิเคราะหงานที่ใหผูเรียนปฏิบัติเปนแนวทาง ซึ่งในขณะที่เขียนบทเรียนนั้น ผูสรางจะ 
ตองพยายามปรับปรุงงาน เพื่อใหไดบทเรียนที่สามารถสนองตอผูเรียนทางดานตาง ๆ อยางครอบคลุม 

3. ขั้นทดลองและแกไข ตรวจแกไขในเรื่องตาง ๆ ไดแก ทางดานภาษา เทคนิค และ
ความถูกตองตามหลักวิชาในการเขียนบทเรียนโปรแกรม และเม่ือแก้ไขเสร็จเรียบรอยแลว น าบทเรียน
นี้ไปทดลองใชกับผูเรียน โดยทดลองเปนรายบุคคล แลวน าไปทดลองเปนกลุมยอยประมาณ 10 - 15 
คน และทดลองภาคสนาม เปนตน 

4. ขั้นตรวจสอบคุณภาพเปนขั้นตอนสุดทายของการสรางบทเรียนโปรแกรม โดยน าไป
ทดลองกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียน โดยทั่วไปแลวใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 หรือ 
80/80 ตามความเหมาะสม 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนแบบรายบคคล  ุ ที่น าเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมหรือ
บทเรียนส าเร็จรูป และเครื่องช่วยสอนอื่น ๆ มาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเรียน 
 
ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 

1. สรางแรงจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน 
2. ดึงดูดความสนใจโดยใชเทคนิคการน าเสนอดวยกราฟกภาพเคลื่อนไหว แสงสีเสียงใหภาพ

สวยงานเหมือนจริง 
3. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจงาย 
4. ผเูรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรชวยสอนมีโอกาสเลือกตัดสินใจและไดรับการเสริมแรง

จากการไดรับขอมูลยอนกลับทันที 
5. ท าใหมีความคงทนในการเรียนรูสูงเพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองซึ่งผูเรียนรู้ 

จากงายไปยากตามล าดับ 
6. ผเูรยนสามารถเรียนรูได้ตามล าดบความสนใจ และความสามารถของตนเองบทเรียนมี

ความยืดหยุน ผูเรียนสามารถเรียนซ้ าไดตามตองการ 
7. สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูเรียนตองควบคุมการเรียนดวยตนเอง มี

การแกปญหาและฝกใหไดคิดอยางมีเหตุผล 
8. สรางความพึงพอใจแกผูเรียน ผูเรียนจะเรียนไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับระดับสติปญญาและ

ความสามารถของตนเองท าใหผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 
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9. ผเูรียนสามารถรับรูผลสมฤทธ์ทางการเรียนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เปนการเสริมแรง 
หรือทาทายกับผูเรียนที่จะเรียนรูบทเรียนเพิ่มขึ้น 

10. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหผูสอนมีเวลามากข้ึนที่จะ
สัมพันธกับผูเรียนและชวยเหลือผูเรียนแต่ละคน 

11. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจ าเปนที่จะ 
ตองใชครูผูสอนที่มีประสบการณหรือเครื่องมือที่มีราคาแพงและอันตราย 
 
คอมพิวเตอรชวยสอนแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ 

1. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร คือ บทเรยนคอมพิวเตอรซึ่งน าเสนอเนื้อหาแกผู
เรียนไมวาจะเปนเนื้อหาใหมหรือทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม สวนใหญคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติว
เตอรจะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยูดวย อยางไรก็ตาม ผู
เรียนมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจวาจะท าแบบทดสอบ หรือท าแบบฝกหัดหรือไม/อยางไรหรือจะเลือก
เนื้อหาสวนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ผูเรียนจะ
สามารถควบคุม การเรียนของตนไดตามความตองการของตนเอง 

2. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรซึ่งมุงเนนใหผูใช
ท าแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเนื้อหา ในบทเรียนนั้น ๆ ไดคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบ 
ฝกหัดเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทที่ไดรับความนิยมมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนออน หรือเรียนไมทันคนอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสท าความเขาใจ
บทเรียนส าคัญ ๆ ไดโดยที่ครูผูสอน ไมตองเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเนื้อหาเดิมซ้ าแลวซ้ าอีก 

3. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่การน าเสนอ
บทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (Simulation) โดยการจ าลองสถานการณที่เหมือนจริงขึ้นและ
บังคับใหผูเรียนตองตัดสินใจแกปญหา (Problem - solving) ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน าเพื่อชวยใน
การตัดสินใจของผูเรียน และแสดงผลลัพธในการตัดสินใจนั้น ๆ ขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทการจ าลอง คือ การลดค้าใช้จ่ายและการลดอันตรายอันเกิดขึ้นไดจากการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนใน
สถานการณจริง 

4. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่ท าใหผูใชมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน จนลืมไปวาก าลังเรียนอยู เกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทที่ส าคญประเภทหนึ่ง เนื่องจากเปนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กระตุนใหเกิดความสนใจใน
การเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้ นิยมใชกับเด็กตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใชกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเปนการปูทาง
ใหผูเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอรไดอีกดวย 

5. คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสราง 
แบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจใหคะแนน การค านวณ ผลสอบ ขอดีของการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการที่ผูเรียนไดรบัผลปอนกลับโดยทันที (Immediate 
feedback) ซ่ึงเปนขอจ ากัดของการทดสอบที่ใชกันอยู่ทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการค านวณผลสอบก็ยังมีความแมนย าและรวดเร็วอีกดวย 
อยางไรก็ตาม การแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนประเภทตาง ๆ นี้เปนการแบง ตาม
ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดน ของแตละประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน ไมไดหมายความวา 
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คอมพิวเตอรชวยสอนทุกโปรแกรมที่ไดรับการพัฒนาออกมานั้นจะตองเปนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอไป คอมพิวเตอรชวยสอนหลายโปรแกรมดวยกัน เริ่มดวยลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ชวยสอนประเภทติวเตอรและตามด้วยการน าลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทฝกปฏิบัติเขามาใช นอกจากนี้ยังมีการน าลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมมา
ผสมผสานเพื่อท าให้การฝึกปฏิบัติมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 

ดังนั้น การแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนออกเปนประเภทต่าง ๆ จึงเปนเสมือน
แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับผูที่ตองการจะพัฒนา และออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ไดยึดถือเปนเกณฑในการแบงเทานั้น ไมไดมุงหวังใหเปนเกณฑตายตัวแตอยางใด 

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

 
 
 
 
 

สรุป  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนมีความส าคัญตอการจัดการศึกษาในสังคมยุค

โลกาภิวัตนเปนอยางมาก เนื่องจากโลกในปจจุบันไดกาวเขาสูยุคที่มีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรการจัดการ
เรียนรูก็เปลี่ยนเปนใชสื่อที่หลากหลายขึ้น ทั้งสื่อประสม สื่อคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
คอมพิวเตอรชวยสอน หองสมุดอัตโนมัติ (Online) เปนตน ผูสอนจึงควรเลือกใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการสอนใหเหมาะสมกับผเรียน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูและ
ค้นหา 
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ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 

  

เรื่องที่ 4.1 กำรผลิตสื่อกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำร
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ภำษำไทยและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 - 23 และหมวด 9 
มาตรา 63 - 64 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาที่
เน้นถึงบทบาทและความส าคัญการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของผู้เรียนและผู้สอนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกรจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีดังนี้ 
 
สื่อกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
สื่อการเรียนหรือสื่อการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือที่ครูก าหนดขึ้นเพื่อใช้ท าหน้าที่ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเนื้อหาประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือใช้เป็น
เครื่องมือการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
 
ควำมส ำคัญของสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 การเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดเห็น 
ตลอดจนเจตนคติ ซึ่งอาจจะท าได้หลายวิธี และอาจใช้เครื่องมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย 
โดยที่การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนมีทั้งความรู้และคุณธรรม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา ดังนั้น การสอนโดยการบรรยายหรือการใช้หนังสือเพียงเล่มเดียว ไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายตามที่คาดหวังไว้ เพราะในสังคมปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้สมัยใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แผ่ขยายกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด 
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ให้มีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้แหล่งความรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย กล่าวคือ 
การเรียนการสอนจ าเป็นต้องเลือกสรรสื่อการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาส
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบที่จะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 หน้า 93 - 103) 
 
ประเภทของสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 สื่อการเรียนการสอนจ าแนกตามลักษณะของสื่อที่น าไปใช้มี 5 ประเภท คือ 
  1. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ใช้ระบบการพิมพ์ เช่นหนังสือเรียน คู่มือหนังสือ เสริม
ประสบการณ์ ใบความรู้ ใบงาน แผ่นพับ แผ่นภาพ แบบฝึก วารสารวิชาการ นิตยสาร จุลสาร ฯลฯ 



T E P E  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษา 

________________________________________________________________________ 

37 | ห น้ า  

  2. สื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นสื่อสิ่งของต่างๆ เช่น ของจริง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนที่ 
ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ 
  3. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นสื่อที่น าเสนอด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ภาพเลื่อน 
(Slide) แถบเสียง แถบบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์ อาทิ คอมพิวเตอร์ช่วยสอด อิเล็คทรอนิคส์ และ
สื่อผสมอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  4. สื่อกิจกรรม เป็นสื่อประเภทวิธีการที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ซึ่งต้องใช้
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น เกม เพลง 
บทบาทสมมุติ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง การแสดงละคร การจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
ทัศนศึกษา การท าโครงงาน ฯลฯ 
  5. สื่อบริบท เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ สภาพแวดล้อม และ
สภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิ 
บุคคล ห้องสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
 
กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

สื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป สื่อการเรียนการสอน
ประเภทหนึ่งๆ อาจเหมาะสมกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่อง หรืออาจจ าไปใช้ในการเรียน
การสอนทั่วไป นอกจากนี้สื่อการสอนบางอย่างจัดท าข้ึนเพ่ือใช้เฉพาะตามความต้องการของผู้สอนใน
ท้องถิ่น หรือมีสื่อการเรียนการสอนส าเร็จรูปที่ผลิตจ าหน่าย ผู้สอนจึงควรรู้จักเลือกใช้สื่อการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 การใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้สอนอาจใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมหรือสร้างสื่อ แต่การใช้เวลาดังกล่าวนั้นเป็นการให้ประโยชน์
ที่คุ้มค่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ดังนั้นการใช้สื่อจึง
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ สื่อต้องมีความ
เที่ยงตรงในเนื้อหา ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เรียนสร้างง่าย ประหยัดเวลา ราคาไม่แพง 
 
แนวทำงในกำรสร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน สามารถด าเนินการดังนี้ 
 1. ก าหนดจุดประสงค์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิด การ
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ด้านใดบ้างจากบทเรียนนั้น เพ่ือจะได้สร้างสื่อหรือเลือกใช้สื่อ การ
เรียนรู้ให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 2. ศึกษาผู้เรียน โดยพิจารณาถึงวัย ระดับชั้น ความรู้ประสบการณ์และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 3. ศึกษาธรรมชาติของเนื้อหา / สาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แต่ละเรื่องอาจมี
ลักษณะเฉพาะ บางเรื่องต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงหรือเรียนรู้จากสภาพจริงดูการสาธิต และ บาง
เรื่องต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลจาก การฟัง การดูและการอ่าน 
 4. พิจารณาประโยชน์และความคุ้มค่าของสื่อการเรียนการสอน สื่อแต่ละชนิดสามารถ เร้า
ความสนใจ สื่อความหมายและประสบการณ์ การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถานการณ์ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ควรค านึงถึงข้อจ ากัดด้าน



T E P E  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษา 

________________________________________________________________________ 

38 | ห น้ า  

ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการใช้ ซึ่งอาจเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ประเภทอ่ืนแทน เช่น ภาพ สไลด์
หรอืวีดีทัศน์แทน เป็นต้น 
 5. หาประสิทธิภาพของสื่อโดยปรับปรุงและพัฒนาสื่อที่จัดท าไว้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ของสื่อว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง 
 
กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ 
 การจัดการเรียนการสอนแม้ผู้เรียนจะสร้างและพัฒนาสื่อ ตลอดจนการเลือกใช้สื่ออย่าง
หลากหลายแล้วก็ตาม บางครั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนก็ยังไม่สบผลเป็นที่น่าพอใจ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอนใช้สื่อดังกล่าวไม่ถูกข้ันตอนหรือไม่เป็นระบบ เพื่อให้การใช้สื่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนควรได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระในสื่อการเรียนรู้ที่ได้คัดเลือกไว้ เพื่อตรวจสอบดูว่าเนื้อหามี ความ
สมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์จะได้จัดหาหรือจัดท าสื่อชนิดอ่ืนเพ่ิมเติม 
 2. ทดลองใช้สื่อบางประเภท ซึ่งอาจมีความยุ่งยากในการใช้หรือต้องทดสอบขั้นตอนการใช้
ของสื่อชนิดนั้นๆ เช่น ล าดับขั้นตอนการน าเสนอสร้างความเข้าใจหรือต้องทดสอบผู้เรียนเพียงพอ
หรือไม่ เหมาะสมกับเวลาเรียนเพียงใด มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลาในขณะที่ใช้เพราะ 
การใช้เวลานานเกินไปในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ จะมีผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
น้อยลง นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่สภาพที่พร้อมจะใช้งานด้วย 
 4. เตรียมตัวผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนรู้บางอย่างจ าเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เรียนรู้วัตถุประสงค์
หรือผลการเรียนรู้การศึกษาโดยใช้สื่อนั้นๆ เป็นการให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย หากไม่มี การ
ชี้แจงให้รู้ ผู้เรียนอาจได้เพียงความเพลิดเพลินหรือเรียนรู้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ย่อมเป็นการใช้สื่อที่ไม่
คุ้มค่าและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
 5. ใช้สื่อการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ขณะที่ใช้สื่อใดๆ 
ก็ตาม จะต้องพิจารณาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจ ตั้งใจและ
กระตือรือร้นหรือไม่ ปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้สามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า สื่อการ
เรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียนเพียงใด 
 6. ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นการท าข้อมูลที่ได้จากการใช้สื่อมาวิเคราะห์ให้เกิด ความ
ชัดเจนว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในระดับใด โดยจะต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพของสื่อ
และสาระไปยังผู้เรียน บางครั้งสื่อการเรียนรู้ที่น ามาใช้นั้นอาจมีความเหมาะสมด้านกายภาพ แต่
คุณค่าในด้านสาระยังไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย การประเมินจะช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อๆ ไป หรือพัฒนาโดยการ
ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข จัดท าเพ่ิมเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
แหล่งกำรเรียนรู้ 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทยจ าเป็นต้องจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมในลักษณะของ
แหล่งรวมวิทยาการ ดังนั้น การจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งรวมวิทยากรที่สังคมยอมรับ
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และถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าของประชาชน ถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่ง
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
 
ควำมหมำยของแหล่งกำรเรียนรู้ 
 แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการและ
ประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
ควำมส ำคัญของแหล่งกำรเรียนรู้ 

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

 
ประเภทของแหล่งกำรเรียนรู้ 

แหล่งการเรียนรู้จัดไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ท่ีผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้จากสภาพจริง อาทิ อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา ทะเล แม่น้ า ล าคลอง 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่นฝนดาวตก น้ าท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ที่จัดหรือสร้างขึ้น ซึ่งมีทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพื่อใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
  2.1 แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องศูนย์วิชาการ 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ สวนวิทยาศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนธรรมะ สนาม
กีฬา ฯลฯ 
  2.2 แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ สถาบัน
ค้นคว้าวิจัย สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ แหล่งบริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หอศิลป์ 
ห้องสมุดประชาชน เรือห้องสมุด รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์กีฬา ศูนย์การค้า เครือข่ายสารสนเทศ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาทาง
ภาษา เพลงพื้นบ้าน พิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ศิลปินแห่งชาติ บุคคลตัวอย่างด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม 
 แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภทล้วนเป็นส่วนเติมเต็มให้กับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนทั้ง
ในการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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สื่อหนังสือเสริมประสบกำรณ์ 
หนังสือ คือ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 

 การอ่านเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งเน้นการ
พัฒนา การอ่าน โดยใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือเสริมประสบการณ์ 
หรือหนังสืออ่านนอกเวลาเป็นสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในชั้นมัธยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหนังสือให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียนโดยถือว่ากิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับ
หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร กรมวิชาการพิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมให้โรงเรียน
มีหนังสืออ่านนอกเวลาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีประสิทธิภาพทางการอ่าน
สูงขึ้น ส าหรับชั้นประถมศึกษาไม่ได้ก าหนดรายชื่อหนังสือให้อ่าน แต่ให้ผู้สอนพิจารณาหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม  

หนังสือเสริมประสบการณ์ คือ หนังสือที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นสื่อที่ช่วย
เพ่ิมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา เสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการ
อ่าน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ ตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น อาจเป็นหนังสืออ่าน
ประกอบ ใช้อ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและ
ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หรือเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะ
ในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน อาจเป็นหนังสือสารคดี นวนิยาย นิทาน ฯลฯ ที่มี
ลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีและศีลธรรมอันดี ให้ความรู้ มีคติและมีสารประโยชน์ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544หน้า 114 - 115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
การผลิตสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและแหล่ง

การเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ครูก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ท าหน้าที่ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการและ สร้างเสริมความรู้สึกนึกคิดจนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ประเภทใด ล้วนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อกิจกรรม 
ฯลฯ 
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เรื่องที่ 4.2 สื่อประเภทข้อมูลสำรสนเทศ 

 
 ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ครูเป็นผู้มี
บทบาทในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการแก่นักเรียน ช่วยชี้แนะ
แนวทางในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้นักเรียน ตลอดจนจัดสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหวังของหลักสูตร สังคม และ
ประเทศชาติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ดังนั้นครูต้องหมั่นสะสม แสวงหาและพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอด้วยการศึกษาจากหนังสือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 หนังสือจึงเป็นสื่อส าคัญท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมีราคาถูกท่ีสุดที่ครูยุค
ปัจจุบันจ าเป็นต้องอ่านให้มากข้ึน ในการนี้ได้จัดท าบรรณนิทัศน์หนังสือที่ครูภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรอ่านเพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ด้านภาษาไทยโดยสังเขป 
ดังนี้ 
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. กำรใช้ภำษำไทย.กรงุเทพฯ:โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์2542, 196 หน้า. 

ภาพประกอบ. ราคา 120 บาท. 
ให้ความรู้เรื่อง การใช้ภาษาไทย มีรายละเอียดเนื้อหา 5 บท คือ ความส าคัญของภาษาไทยใน

ฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร การฟัง และการฝึกทักษะการฟัง การพูดและการฝึกทักษะการพูด การ
อ่านและการฝึกทักษะการอ่าน การเขียนและการฝึกทักษะการเขียน มีค าถามและกิจกรรมท้ายบท
เพ่ือฝึกปฏิบัติและทดสอบความเข้าใจ 
เกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัย. ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร. กรุงเทพ: เท็กซ์แอน-เจอร์นัลพัลลิเคชั่น. 

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

การสื่อสาร ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผล ค า เสียงของค า หลักการเขียนค า การสื่อความหมาย 
ประโยคเพื่อการสื่อสาร ความคิดการใช้ภาษาไทย ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ มีกิจกรรมท้ายบท เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจทุกบท  
ดวงใจ ไทยอุบุญ. ทักษะกำรเขียนภำษำไทย กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย,2543.304 หน้า. 

ราคา 150 บาท. 
ให้ความรู้เรื่องการใช้ทักษะการเขียนภาษาไทย เนื้อหามี 8 บท คือ ปัญหาการใช้ภาษาในการ

เขียน หลักการเขียนเบื้องต้น การสะสม ประสบการณ์เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การใช้โวหาร 
ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย และการเขียนประเภทต่าง ๆ ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย 
นววรรณ พันธุเมธา. ไวยำกรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 2527,250 

หน้า. 
ให้ความรู้เรื่องไวยากรณ์ไทยอย่างละเอียด ว่าด้วยเรื่องภาษาสื่อ ความหมาย การจ าแนกค า 

ค าหลัก ค าแทน ค าขยาย ค าเชื่อม ค าเสริม และค าเรียกร้อง นามวลีและกริยาวลี หน่วยประโยค 
ประธานและกรรม ประโยคความเดียวและประโยคความซ้อน ประโยคความรวม ล าดับค าในประโยค 
การละค าในประโยค การแปลงเป็นหน่วยนาม การใช้ประโยคแสดงเจตนา การเรียงความคิดเป็น
ประโยค ประโยคสัมพันธ์ ประโยคสนทนา และไวยากรณ์กับความหมาย 
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นิตยา กาญจนะวรรณ. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษำไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย รามค าแหง. 
2542,261 หน้า. ราคา 46 บาท. 
เป็นต าราที่ที่ใช้ในการสอนวิชา โครงสร้างของภาษาไทย มีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์

โครงสร้างภาษาไทยตามทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบด้วย 10 บท คือ ไวยากรณ์คืออะไร ไวยากรณ์ต่าง
ทฤษฏี การศึกษาภาษาไทยแบบเดิม ไวยากรณ์ไทยแบบดั้งเดิม ไวยากรณ์ไทยแบบพรรณนา สยาม
ไวยากรณ์ ลักษณะภาษาไทย ไวยากรณ์ไทยตามทฤษฏีโครงสร้าง ไวยากรณ์ไทยตามทฤษฏีปริวรรต 
และบทสรุป มีภาคผนวกที่เป็นนามานุกรม อธิบายศัพท์ ประมวลศัพท์ การเปรียบ สระ พยัญชนะ 
และชนิดค า 
บุญเหลือ เทพสุวรรณ, ม.ล. วิเครำะห์รสวรรณคดีไทย.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2522. 226 หน้า. ราคา 40 บาท. 
มีเนื้อหาว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีวิจารณ์ ได้แก่ ความเข้าใจทั่วไปเรื่องวรรณคด ี

ระเบียบวิธีของวรรณคดีวิจารณ์ วิธีการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง และลักษณะนิสัยของตัวละคร วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อเรื่องและลักษณะนิสัยของตัวละคร วิธีการวิเคราะห์กลวิธีของวรรณคดี พร้อมนี้ได้ให้แนว
ทางการวิเคราะห์งานประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ กัน ได้แก่ วรรณคดี เรื่องยาว วรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องส าคัญ ๆ ของไทย เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย ราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น 
ประภาศรี สีหอ าไพ. กำรเขียนแบบสร้ำงสรรค์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2513, 135 หน้า . 

ราคา 40 บาท. 
หนังสือเล่มนี้เป็นต าราที่เน้นการใช้ภาษาไทยส าหรับครู เนื้อหาประกอบด้วยวิธีเขียนแบบ

สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะการเขียน แบบสร้างประเภทของการ
เขียนแบบสร้างสรรค์ และอลังการศาสตร์ 
ปรียา หิรัญประดิษฐ์. กำรใช้ภำษำไทยในวงรำชกำร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์. 

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

ติดต่อสื่อสารในราชการ การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร การรับสารด้วยการฟัง การส่งสารด้วย
การพูด การพูดในการปฏิบัติราชการ การรับสารด้วยการอ่าน การส่งสารด้วยการเขียน การเขียน
หนังสือราชการ หนังสือภายนอแก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
เปรม ชนะวงศ์. ภำษำศำสตร์ส ำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 3. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครู

นครศรีธรรมราช. 2528, 341 หน้า. ภาพประกอบ 
 เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูเนื้อหาแบ่งเป็น 9 บท คือ 

ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ประวัติการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
และขบวนการออกเสียง ลักษณะของเสียงและสัทอักษร เสียงและระบบเสียง หน่วยเสียงในภาษาไทย 
พยางค์และโครงสร้างพยางค์ของค าไทย ค า และหน่วยค า การเรียงค าและประโยค และภาษาศาสตร์
กับการเรียนการสอนภาษา พร้อมภาพประกอบที่จัดเจน 
แววมยุรา เหมือนนิล . กำรอ่ำนจับใจควำม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส์น. 2531. 151 

หน้า . ราคา 100 บาท . 
 เป็นหนังสือส่งเสริมและพัฒนาการอ่านจับใจความที่มีประสิทธิภาพเนื้อหามี 8 หน่วย คือ 

พ้ืนฐานการอ่านจับใจความ กลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ การอ่านจับใจความต ารา การอ่านจับ
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ใจความข่าว การอ่านจับใจความบทความ การอ่านจับใจความสารคดี การอ่านจับใจความร้อยกรอง
ไทยปัจจุบัน การอ่านจับใจความเรื่องสั้นและนวนิยาย ท้ายหน่วยมีแบบฝึกหัดทบทวน 

 
นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยในปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต 
 1. โทรทัศน์ เป็นสื่อการสอนที่สามารถน าใช้ได้อย่างสะดวกสบายและแพร่หลาย เช่น 
โทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และโทรทัศน์การสอนของมหาวิทยาลับสุโขทัยธรร
มาธิราช ที่เผยแพร่รายการส่งเสริมด้านการศึกษา การเรียนการสอน วิชาการต่าง ๆ และวัฒนธรรม 
ทั้งในระบบวงจรเปิดและวงจรปิด ซึ่งนักเรียนจะอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้ 
 2. วีดิทัศน์ เป็นสื่อการสอนที่สามารถบันทึกบทเรียนหรือการสอนไว้ได้ และน ามารใช้ได้อีก
หลายครั้ง สามารถเลือกดูภาพตามที่ต้องการได้ และตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการหรือเพ่ิมเติมส่วนใหม่ลง
ไปได้ในแผ่นวีดิทัศน์ สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท ารายการวีดิทัศน์ 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปไว้ เช่น วีดทิัศน์รายการ
พูดจาประสาคนไทย , ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ครูท าได้ และภาษากับวัฒนธรรม เป็นต้น 
 3. ซีดี – รอม เป็นสื่อบันทึกประเภทสื่อ แสง ที่บันทึก และอ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ได้
หลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ ปัจจุบัน ซีดี – รอม เป็นสื่อที่
สะดวก ประหยัด และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวงการทั่วโลก 
 4. อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เกิดจากการเชื่อมต่อม
เครือข่ายย่อยจ านวนมากท่ีเชื่อมโยงการสื่อสาระหว่างกันในระบบเวิลด์ไว เว็บ (WWW.) 
 ปัจจุบันครู และนักเรียนทั่วโลกก าลังเรียนรู้ที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทั้งการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า 
 
ตัวอย่ำงแหล่งกำรเรียนรู้ทำงอินเทอร์เน็ต 
 http://www.yahoo.com Yahoo เป็นเครื่องมือสืบค้นแบบนามานุกรม (Dictionary) และ
สามารถค้นด้วยภาษาไทยได้ นอกจากนี้ยังมีบริการเว็บท่า (Portal) ข่าวสาร อีเมล์ ฯลฯ 
 http://www.sanook.com Sanook เป็นเว็บท่าและเครื่องมือสืบค้นภาษาไทยที่สามารถ
สืบค้นเว็บไซด์ได้ทั้งเว็บไทยและทั่วโลก มีการจัดอันดับ หมวดหมู่เว็บประเภทต่าง ๆ ของไทย 
นอกจากนี้ยังมีบริการดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ และบริการเสริมอ่ืน ๆ 
 http://geocities.com/Athens/Delphi/7225 “Happy Classroom” เป็นเว็บไซด์ 
แนะน าการใช้ภาษาไทย เช่น ภาษาไทยวันละค า หลักการใช้ภาษาไทย นิทานยุวกวี ตลอดจนสื่อการ
สอน 
 http://www.coolstation.com/wannasilp/ “ร้อยฝันวรรณศิลป์” เว็บไซด์ที่ส่งเสริม
วรรณศิลป์ที่เป็นงานเขียนตลอดจนเป็นแหล่งเชื่อมโยงที่น่าสนใจ 

http:// 203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6.htmเว็บไซด์รวบรวมพระ
ราชนิพนธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนที่ปลุกใจให้รักชาติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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สรุป  
สื่อประเภทข้อมูลสารสนเทศ เป็นสื่อส าคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกและมี

ราคาถูกที่สุดที่ครูยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องอ่านให้มากขึ้น นอกจากหนังสือแล้ว สื่อเทคโนโลยีก็มี
ความส าคัญ เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ซีดี – รอม และ
อินเทอร์เน็ต 
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ตอนท่ี 5 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา 

เรื่องที่ 5.1 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

 
 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 จะด าเนินการดังนี้ 

1. ประเมินโดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย 
2. ประเมินโดยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
3. ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกข้อ 
4. การผ่านเกณฑก์ารประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีผลการประเมินผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าทุกข้อ 
5. จัดซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และประเมินหลังการซ่อมเสริม 
6. ผู้เรียนต้องเรียนซ้ าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการซ่อมเสริมและไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดได้เป็น 3 ระดับ คือ 
1. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
2. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
3. การวัดและประเมินผลระดับชาติ 

1. กำรวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผลในระดับนี้ เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระหว่างเรียน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ค่านิยม อันพึงประสงค์จาก
การร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมต่าง ๆ ผลจากการประเมินใน
ระดบันี ้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้และใช้ประกอบในการ
ตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ประกอบด้วย 

1.1 กำรประเมินก่อนเรียน 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการสนเทศของผู้เรียนส าหรับน าไปจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพ้ืนฐานและคุณลักษณะของผู้เรียน มี 2 ลักษณะ คือ 

 (1) การประเมินความพร้อมพ้ืนฐานของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ ความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ที่จะเรียน โดยใช้วิธีที่เหมาะสม และน าผลมาใช้ปรับปรุง 
ส่งเสริมหรือเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะเรียน มีแนวด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และพ้ืนฐานของเรื่องที่จะเรียน 
2. เลือกวิธีการ/จัดท าเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
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3. ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน 
4. น าผลการประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

 (2) การประเมินความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะประเมิน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในเรื่องที่จะ
เรียนมากน้อยเพียงใด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละคน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ความรู้ ทักษะของเรื่องที่ผู้เรียนต้องรู้หรือที่จะสอน 
๒. เลือกวิธการ และเครื่องมือประเมิน 
๓. ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ก าหนดกิ่นจัดการเรียนรู้ 

 
 1.2 กำรประเมินระหว่ำงเรียน  

เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่า บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งอาจน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสรุปผลการเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติในการประเมินระหว่า
เรียนอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

 (1) วางแผนการสอนและการประเมินระหว่าเรียนให้สอดคล้อง แผนการจัดการ
เรียนรู้ระบุภาระงานที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 (2) เลือกวิธีประเมินที่สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรมหลักที่ก าหนดให้
ผู้เรียนปฏิบัติ วิธีการที่เหมาะสมในการประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ กระประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนได้
แสดงให้เห็นว่า มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์อันผลจากการเรียนรู้
ตามท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการที่สามารถเลือกใช้ได้ เช่น การประเมินจากการสื่อสารส่วน
บุคคล โดยการสนทนาเพ่ือประเมินความรู้ การอ่านบันทึกเหตุการณ์ของผู้เรียน การประเมินจากการ
ปฏิบัติ การประเมินจากกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย ซึ่งจะต้องก าหนดภาระงานและเกณฑ์การให้
คะแนนอย่างชัดเจน การประเมินจากสภาพจริง การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  

(3) ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียนกับการประเมินผลกลางภาคและ
ปลายภาคโดยควรก าหนดให้น าหลักความส าคัญการประเมินระหว่างเรียนมากกว่ากลางภาค และ
ปลายภาค เนื่องจาการประเมินระหว่างเรียนสามารถน าผลมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทันท่วงทีและต้องน าผลระหว่างเรียนไปใช้ในการตัดสินผลปลายภาคหรือปลายปี
ด้วย ทั้งนี้จะเป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ก าหนด 

(4) จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลการประเมินหรือสารสนเทศของผู้เรียนระหว่างเรียน
อย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการปรับปรุง ส่งเสริมผู้เรียน และใช้เป็นหลักฐานในการ
สื่อสาร ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 1.3 กำรประเมินสรุปผลกำรเรียนหลังเรียน 
การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนเมื่อจบเรื่องที่เรียน เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือน าไปเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน เป็นการศึกษา
พัฒนาการหรือความก้าวหน้าของผู้เรียน แล้วน ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
แนวทางของการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน แนวปฏิบัติในการประเมินผลหลังเรียนอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
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(1) วางแผนการประเมิน โดยก าหนดเป้าหมายในการตรวจสอบ วิธีการ และ
เครื่องมือที่จะใช้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินก่อนเรียน 

 (2) ประเมินผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือจุดประสงค์ของการเรียน 

 (3) ปรับปรุง แก้ไข วิธีเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (4) ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
2. กำรวัดและประเมินผลระดับสถำนศึกษำ 

การประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายช่วงชั้น สถานศึกษาจะน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และน าไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนรู้ราย
กลุ่มสาระ และตัดสินการเลื่อนช่วงชั้นของผู้เรียน การด าเนินการประเมินผลระดับสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีของกลุ่มสาระตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดเจน 
 2.2 ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินประเมินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นรายข้อ โดยเน้น
เชิงคุณภาพ 
 2.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปี 
 2.4 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน (การประเมินระดับชั้นเรียน) เพ่ือสะสมผลการเรียน
ส่วนหนึ่งส าหรับประกอบการสรุปผลในระดับสถานศึกษา 
 2.5 ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 2.6 ประเมินสรุปผลการเรียนรู้รายปี และการผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
3. กำรวัดและประเมินผลระดับชำติ 
การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนทุกคนในปีสุดท้ายของแต่ละ
ช่วงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่6 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดให้มรการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความ
จ าเป็น เป็นรายปี ข้อมูลจากการประเมินจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความจ าเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะทางภาษา จึงเป็นกลุ่มสาระพ้ืนฐานที่จะได้รับการประเมินทุกปี ส าหรับแนว
ปฏิบัติในการประเมินระดับนี้ สถานศึกษา ต้องจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงความสารถในการประเมินอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือจะได้ข้อมูลทางคุณภาพที่เป็นจริง และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง 



T E P E  – 00202 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: ภาษาไทย ส าหรับชัน้มัธยมศึกษา 

________________________________________________________________________ 

48 | ห น้ า  

 

ตัวอย่ำงแบบประเมิน 
แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียงร้อยกรอง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้:……………………................ 
รายวิชา ……………… 
สอนโดย……………………………………………………….. ภาคเรียนที่……………. 
****************************************************************************** 
ค ำชี้แจง สังเกตการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามเกณฑ์การประเมินแล้วบันทึกผลลงในแบบสังเกต 
 
เลขที่  

ชื่อ – สกุล 
อ่านถูกต้อง อ่านคล่อง ข้อควรปฏิบัติ

ในการอ่าน
ออกเสียง 

สรุป หมาย
เหตุ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 3 อ่านถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอน ใช้น้ าเสียวได้ถูกต้อง ไพเราะ อ่าน
ค าถูกต้อง ชัดเจน เสียงดังเหมาะสม นั่งหรือยืนเรียบร้อย จับหนังสือหรือแผนข้อความได้ถูกต้อง ไม่
ส่ายหน้าไปตามตัวอักษร 

ระดับ 2 อ่านถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอน แต่ใช้น าเสียงไม่ถูกต้อง บางตอน
อ่านค าผิดบ้างประมาณ 1 - 2 ค า เสียงดังพอสมควร นั่งหรือยืนอ่านเรียบร้อย จับหนังสือ หรือแผ่น
ข้อความที่อ่านถูกต้อง ส่ายหน้าตามตัวอักษร 

ระดับ 1 อ่านถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอนและใช้น้ าเสียงไม่ถูกต้อง อ่านค าผิด 3 - 5 
ค า อ่านไม่ค่อยดัง นั่งหรือยืนไม่เรียบร้อย จับหนังสือหรือแผ่นข้อความที่อ่านไม่ถูกต้อง ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร 
ระดับ 0 อ่านไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ มีจังหวะวรรคตอนและใช้น้ าเสียงไม่ถูกต้อง อ่านค าผิด
มากกว่า 5 ค าเสียงเบา นั่งหรือยืนไม่เรียบร้อย จับหนังสือหรือแผ่นข้อความที่อ่านไม่ถูกต้อง ส่านหน้า
ตามตัวอักษร 
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สรุป  
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ค่านิยม อันพึงประสงค์จากการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
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เรื่องที่ 5.2 แบบประเมินผลตำมสภำพจริง 
 ตัวอย่างแบบประเมินตามสภาพจริง ในที่นี้จะยกตัวอย่างในกลุ่มสาระที่ 1 คือ การอ่าน 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

สำระที ่1 กำรอ่ำน     
ควำมเข้ำใจกำรอ่ำน สรุปใจความส าคญัของเรื่องที่อ่าน

โดยการเขียนหรือพูดได้ถูกต้อง 
ชัดเจน หรือตอบค าถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องได้ถูกต้องทุกข้อ 

สรุปใจความส าคญัของเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียนหรือพูด แต่ยังไม่
ถูกต้องชัดเจน หรือตอบค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่

สรุปใจความส าคญัของเรื่องที่อ่าน
โดยการเขียนหรือพูดได้ แต่ครู
ต้องแนะช่วยเหลือเล็กน้อย หรือ
ตอบค าถามเกี่ยวกบัเนื้อเรื่องได้
บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้อง 

สรุปใจความส าคญัของเรื่องไมไ่ด้ 
หรือตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ไม่ได้ ครตู้องแนะน าช่วยเหลือ 

กำรค้นคว้ำค ำศัพท์ ใช้พจนานุกรมคล่องแคล่ว ค้นคว้า
ค าศัพท์ได้หลากหลาย รวบรวม
อย่างเป็นระบบ และอธิบาย
ความหมายถูกต้อง ชัดเจน 

ใช้พจนานุกรมไดด้ี ค้นคว้าค าได้
หลายค า แต่ยังรวบรวมไมเ่ป็น
ระบบเท่าท่ีควร การอธิบาย
ความหมายถูกต้อง 

ใช้พจนานุกรรมได้ แต่ค้นคว้า
ศัพท์ได้เพียงไม่กี่ค า การรวบรวม
ยังไม่เป็นระบบ และอธิบายไม่

ชัดเจน 

มีข้อบกพร่องในการใช้พจนานุกรม 
ค้นคว้าได้ช้าและไม่สามารถ
ค้นคว้าค าตามที่ก าหนดได้ ครตู้อง
ช่วยเหลือจึงค้นคว้าได้บ้าง 

กำรอ่ำนอย่ำงประเมินค่ำ ประเมินค่าเรื่องที่อ่านอย่าง
ถูกต้อง  
ชัดเจน และมีเหตผุล สามารถ
อธิบายเพิ่มเตมิหรือตอบค าถามได ้

ใช้พจนานุกรมไดด้ี ค้นคว้าค าได้
หลายค า แต่ยังรวบรวมไมเ่ป็น
ระบบเท่าท่ีควร การอธิบาย
ความหมายถูกต้อง 

ใช้พจนานุกรรมได้ แต่ค้นคว้า
ศัพท์ได้เพียงไม่กี่ค า การรวบรวม
ยังไม่เป็นระบบ และอธิบายไม่

ชัดเจน 

มีข้อบกพร่องในการใช้พจนานุกรม 
ค้นคว้าได้ช้าและไม่สามารถ
ค้นคว้าค าตามที่ก าหนดได้ ครตู้อง
ช่วยเหลือจึงค้นคว้าได้บ้าง 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
กำรพิจำรณำค ำประพันธ์ พิจารณาคัดเลือกค าประพันธ์ที่

ไพเราะและมีความหมายไดด้้วย
ตนเอง ระบุเหตุผลได้ชัดเจน และ
แสดงการน าไปสื่อสารอ้างอิงได้ดี
มาก สามารถท่องจ าได้คล่อง 
แคล่วถูกต้องตามฉันทลักษณ ์

พิจารณาคัดเลือกค าประพันธ์ที่
ไพเราะและมีความหมาย แตค่รูตอ้ง
แนะน าเพิ่มเติม สามารถท่องจ าได้
คล่องแคล่วถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
แสดงแนวทางการน าไปใช้สื่อสาร 
อ้างอิงได้ 

พิจารณาคัดเลือกค าประพันธ์ได้ แต่
ครูต้องแนะน าเพิ่มเตมิ สามารถ
ท่องจ าได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
แสดงแนวทางการน าไปใช้สื่อสาร
อ้างอิงได้ แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 

คัดเลือกค าประพันธไ์ม่ได้ แสดง
แนวทางการน าไปใช้สื่อสารอ้างอิง
ไม่ได้ ครตู้องแนะน าเพิ่มเติม 

กำรเลือกอ่ำนหนังสือและสื่อ
สำรสนเทศ 

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
อย่างหลากหลาย สามารถสรุป
สาระส าคญัจาการอ่านไดด้ีมาก 

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
หลากหลาย สามารถสรุป
สาระส าคญัจากการอ่านไดด้ ี

เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ
อย่างหลากหลาย แตไ่ม่สามารถ
สรุปสาระส าคญัจากการอ่านได ้

ไม่สนในในการอ่าน ครูต้องแนะน า
ให้อ่านจึงสนใจที่จะอ่านบ้าง 
แต่ไมส่ามารถสรุปสาระส าคญัจาก
การอ่านได ้

นิสัยรักกำรอ่ำน สนใจการอ่านอย่างสม่ าเสมอ ชอบ
สนทนากับครูหรือเพื่อนที่อ่าน
เรื่องราวเดยีวกัน 

สนในการอ่านแตไ่ม่ค่อยสม่ าเสมอ 
ชอบสนทนากับครูหรือเพื่อนท่ีอ่าน
เรื่องเดียวกัน 

สนใจการอ่าน แต่ครูต้องแนะน าให้
อ่าน 

ไม่สนในใจการอ่าน ครูต้องกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญของการอ่านและ
ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

มำรยำทในกำรอ่ำน มีสมาธิในการอ่านดีมาก ไม่รบกวน
ผู้อื่นในระหว่างการอ่านและใช้ 
เวลาในการอ่านได้ตามที่ก าหนด 

มีสมาธิในการอ่านดี ไม่รบกวนผู้อืน่
ในระหว่างการอ่าน แต่ยังใช้เวลาใน
การอ่านเกินกว่าท่ีก าหนด 

มีสมาธิในการอ่านในช่วงเวลาสั้นๆ 
แสดงพฤติกรรมรบกวนผู้อื่นใน
ระหว่างการอ่านบ้างแตไ่มม่ากนัก 
และมักใช้เวลาในการอ่านเกินกว่าที่
ก าหนด 

ไม่มสีมาธิในการอ่าน ไมส่นใจใน
การอ่าน ชอบรบกวนผู้อื่นใน
ระหว่างอื่นอยู่เสมอ ครูต้อง
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 

หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 

ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 
หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถระบุเหตผุลได้ 

ใช้วิจารณญาณแปลความ ตีความ 
หรือขยายความเรื่องที่อ่านตาม
ประเด็นที่ก าหนดได้แตย่ังไม่ถูกต้อง
ชัดเจนเท่าท่ีควร และไม่สามารถ
ระบุเหตุผลได ้

ไม่ใช้วิจารณญาณในการอ่าน ครู
ต้องแนะน าช่วยเหลือ 

การพินิจภาษา พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งใน
ด้านการสร้างค า การสรรค า และ
การใช้โวหารภาพพจน์ สามารถ
อธิบายไดล้ะเอียด ชัดเจน และ
ยกตัวอย่างไดด้ ี

พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งในด้าน
การสร้างค า การสรรค า และการใช้
โวหารภาพพจน์ ยกตัวอย่างได้ แต่
ไม่สามารถอธิบายไดล้ะเอียด ชัดเจน
เท่าที่ควร 

พิจารณาการใช้ภาษาในวรรณคดี
หรือวรรณกรรมได้ถูกต้อง ทั้งในด้าน
การสร้างค า การสรรค า และการใช้
โวหารภาพพจน์ แต่ไมส่ามารถ
ยกตัวอย่างได้ และไม่สามารถ
อธิบายไดล้ะเอียด ชัดเจนเท่าท่ีควร 

พิจารณาไม่ถูกต้อง อธิบายและ
ยกตัวอย่างไมไ่ด้ ครูต้องอธิบาย
ช่วยเหลือ 

การอ่านท านองเสนาะ 
หรือท านองอื่นๆ 

อ่านท านองเสนาะหรือท านองอื่นๆ 
ได้ถูกต้องตามลักษณะท่วงท านอง  
มีน้ าเสยีงไพเราะ สื่ออรรถรสหรือ
จินตภาพได้ชัดเจน 

อ่านท านองเสนาะหรือท านองอื่นๆ 
ได้ถูกต้องตามลักษณะท่วงท านอง  
แต่ยังมีข้อบกพร่องในการใช้มี
น้ าเสียง เพื่อสื่ออรรถรสหรือ 
จินตภาพ 

อ่านท านองเสนาะหรือท านองอื่นๆ  
ได้ แต่ยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร และยัง
มีข้อบกพร่องในการใช้น้ าเสียง 
เพื่อสื่ออรรถรสหรือจินตภาพ 

ไม่มีความพยายามในการฝึก จึง
อ่านได้ไม่ดี และมีข้อบกพร่องใน
การอ่านมาก 

 
 
 
 

สรุป  
แบบประเมินผลตามสภาพจริง ได้ยกตัวอย่างมา 1 หน่วยสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจและเห็น

ภาพว่า ควรตั้งเกณฑ์การประเมินอย่างไร และระดับการให้คะแนนในแต่ละระดับ มีการก าหนดขอบเขต
คะแนนอย่างไรบ้าง 
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ใบงำนที่ 1 
 

ชื่อหลักสูตร TEPE-202: สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย: ภำษำไทยส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนที่ 1 สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
ค ำสั่ง  ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
  

1. ให้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการอ่าน มาตรฐาน ท 
1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน 
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ใบงำนที่ 2 

 
ชื่อหลักสูตร  TEPE-202: สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย: ภำษำไทย ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนที่ 2  หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
ค ำสั่ง  ให้ผู้เข้ำอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
  

จงยกตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวอย่างการสร้างหน่วย
การเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ใบงำนที่ 3 

 
ชื่อหลักสูตร  TEPE-202: สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย: ภำษำไทย ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนที่ 3  นวัตกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
ค ำสั่ง  ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 
 1. นวัตกรรมมีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนอยางไรจงอธิบาย 

2. หลักเกณฑในการพิจารณานวัตกรรมมีอะไรบาง 
 3. เทคโนโลยทางการสอนมีประโยชนอยางไร 

4. คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีประโยชนในการจัดการเรียนรูอยางไร 
5. บทเรียนโปรแกรม (Programmed Lesson) มีก่ีประเภท อะไรบาง 
6. การออกแบบ คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีข้ันตอนอยางไร 
7. ในปจจุบันการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ E – Learning มีความส าคัญหรือไม 

จงอธิบาย 
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ใบงำนที่ 4 
 
ชื่อหลักสูตร  TEPE-202: สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย: ภำษำไทย ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนที่ 4  สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
ค ำสั่ง  ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

1. จงยกตัวอย่างสื่อการสอน ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ 
จงยกตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่มีการน าสื่อการสอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องรางในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ใบงำนที่ 5 

 
ชื่อหลักสูตร  TEPE-202: สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย: ภำษำไทย ส ำหรับชั้นมัธยมศึกษำ 
ตอนที่ 5  กำรวัดและประเมินผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำ 
ค ำสั่ง  ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมตอบค ำถำมดังต่อไปนี้ 
  

1. หากท่านจะสอน “การอ่านจับใจความ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่านจะวิเคราะห
จุดประสงค์การเรียนรู้และออกแบบการวัดประเมินผลอย่างไร 

ท่านคิดว่าการก าหนดค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน (Rubric) มีผลดีต่อการวัด และ
ประเมินผลของท่านอย่างไร 
 


