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คำ�นำ�

 “สื่อและวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ ส�าหรับผู้เรียนท่ีใช้ภาษาท้องถ่ิน” จัดท�าข้ึน 

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและยกระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอน

ภาษาไทย ส�าหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาท่ีมีความหลากหลายของการใช้ภาษาท้องถ่ินต่าง ๆ  

ของผู้เรียนที่จ�าเป็นต้องอาศัยสื่อการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ีกระตุ้นและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยได้รวบรวมรวบนวัตกรรมสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ ซึ่งได้ทดลอง

ใช้จากประสบการณ์จริง จนเกิดผลส�าเร็จในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อครูและศึกษานิเทศก์และผู ้ที่สนใจสามารถศึกษาและเลือกใช้รูปแบบวิธีการสอนและสื่อการสอน 

ที่หลากหลาย สามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

จากภาษาไทย และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพบริบทของผู้เรียนในโรงเรียน 

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอขอบคุณครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และคณะท�างาน

ทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะและผลงานประกอบการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ จนท�าให้ประสบผลส�าเร็จด้วยดี  

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจะน�าเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน

และส่ือการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียน 

ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสารในชีวิตประจ�าวันให้เกิดการพัฒนาทักษะการฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ให้สามารถ

เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและสามารถเรียนรู้ต่อยอดในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเป็นประชากรที่ดีมีความรู้ของประเทศชาติ

ต่อไป
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำ

 ประเทศไทยมีบริเวณพื้นที่แนวชายแดนทั้งในภาคเหนือ ตะวันตก ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และแนวชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ มีเด็กและ

เยาวชนจ�านวนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใช้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างจากภาษาไทย เมื่อถึงวัยเรียนท�าให้เกิด

ปัญหาการสื่อสารในโรงเรียน นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ไม่สามารถเรียนรู้ภาษาไทย

ได้เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนไทยทั่วไปที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน  

ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนฐานทางภาษาและสังคมวัฒนธรรมของประชากรไทยชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

ตามแนวชายแดนและในพื้นที่พิเศษของประเทศ ต้องมีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างจากพื้นที่ปกติ โดยเฉพาะ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนาสติปัญญา ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ อันจะน�าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, PISA) และความพร้อมในการเป็นประชากรไทย

ที่มีคุณภาพต่อไป

  จากผลส�ารวจข้อมูลการใช้ภาษาท้องถิ่นของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อปี ๒๕๕๔ พบว่า มีโรงเรียนจ�านวนมากที่มีนักเรียนส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทย 

โดยบางโรงเรียนมีนักเรียนทุกคนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาท้องถ่ินนั้น ๆ และบางโรงเรียนมีนักเรียนกลุ่ม 

ชาติพันธุ์ปะปนกัน และจากการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สูงในพื้นที่จังหวัดชายแดน โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องใช ้

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าโรงเรียนในพื้นที่ปกติ มีปัจจัยที่ส�าคัญคือ

 ๑. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรก�าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม

ทุกระดับชั้น ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนในพื้นท่ีชายแดนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาท้องถ่ิน 

ในชีวิตประจ�าวัน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เตรียม

ความพร้อมด้านภาษาก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ๑) ฝ่ายบริหารส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส�าคัญของภาษาไทย 

ขาดการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และ ๒) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนมีตั้งอยู่บน

พื้นที่สูง ทุรกันดาร การคมนาคมยากล�าบาก บุคลากรครูและผู้บริหารย้ายบ่อย ท�าให้การจัดการเรียนการสอน

ไม่ต่อเนื่อง

 ๓. ด้านผู้เรียน พบว่า ๑) โรงเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจ�านวนมากมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดเรียนบ่อย เนื่องมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่

ผู้ปกครองเป็นแรงงานย้ายถิ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ๒) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่น 

ในชีวิตประจ�าวัน และ ๓) นักเรียนอีกจ�านวนหนึ่งมีปัญหาป่วยเรื้อรัง หรือมีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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 จากปัจจัยข้างต้น ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญ  

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่

พิเศษ ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้ด�าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย   

เพื่อด�าเนินการก�าหนดแนวทางวิธีการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณ การนิเทศ 

ติดตาม และการประเมินผล พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้   

ที่หลากหลาย ส�าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถ่ินสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน หรือใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 

ตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นอนุบาลเป็นต้นไป นอกจากน้ี มีการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร   

ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องดังกล่าว 

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่าหนังสือ “สื่อและวิธีการสอนภาษาไทย 

ที่ประสบผลส�าเร็จ ส�าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น” จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่ศึกษา 

ในการน�าไปประยุกต์ใช้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสภาพปัญหา

และบริบทเดียวกันให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ เรียนรู้ภาษาไทยอย่างเข้าใจ มีทักษะพร้อมทั้งการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน และทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ในสาระวิชาอื่น ๆ ได้ในระดับที่สูงขึ้น

ต่อไป 

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์น�าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย ส�าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน โรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่

พิเศษ

 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสาร   

ในชีวิตประจ�าวัน ในโรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ ที่มีโรงเรียนที่มีนักเรียนสื่อสารภาษาท้องถิ่น

ในชีวิตประจ�าวัน

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๑.  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน  

ที่ประสบผลส�าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 

ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

 ๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษามีสื่อการเรียนรู้ต้นแบบที่เน้นการแก้ไขตามสภาพปัญหา  

ของผู้เรียน ซึ่งสามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามบริบท

ของโรงเรียน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อจากผู้เรียนและชุมชน

 ๓. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน�าแนวทางนิเทศการเรียนการสอนภาษาไทย  

ที่ประสบผลส�าเร็จไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนในพ้ืนที่ที่ผู้เรียนภาษาท้องถิ่น

สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
สามารถประกอบอาชีพ และศึกษาตลอดชีวิต โดยมีสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู ้ 
ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างฐานการคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
และเป็นรากฐานการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพอันดี เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภาษายังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญา 
ของบรรพบุรุษสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันล�้าค่าของชนชาติไทย การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยจึงต้องมีการฝึกฝนทั้งการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน ตามหลักการใช้ภาษาไทย 

กำรจัดกำรเรียนรู้

  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 
ให ้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส�าคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส�าหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชนผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
เรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ  อันเป็นสมรรถนะส�าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยยึด
หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญซึ่งยึดประโยชน์ที่จะเกิด
กับผู้เรียน จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส�าคัญ 
ทั้งความรู้ และคุณธรรม ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน�าพาตนเอง
ไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท�าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  
และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
 ดังน้ัน ผู้สอนจึงต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ช้ีวัดสมรรถนะ 
ของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิค การสอน/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุมาตรฐาน การเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก�าหนด
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บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียนควรมี

บทบาท ดังนี้๑

บทบาทของผู้สอน
l ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน�าข้อมูลมาใช ้

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
l ก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้

และทักษะ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
l	 ออกแบบการเรียนรู ้และจัดการเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
l		 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ให้เกิดการเรียนรู้
l		 จัดเตรียมและเลือกใช ้สื่อให ้ เหมาะสมกับกิจกรรม  

น�าภูมิป ัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ 
ในการสอน

l	 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน และน�าผลการประเมินมาใช้ซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน

 
บทบาทของผู้เรียน
l	 ก�าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู ้

ของตนเอง
l		 เสาะแสวงหาความรู ้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู ้ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค�าถาม คิดหาค�าตอบหรือแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 

l		 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้ด้วยตนเอง และน�า 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

l		 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ๑กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓).  หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
หน้า ๒๖-๒๗.
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สื่อกำรเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้
มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท�าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้ 
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อน�ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรด�าเนินการ ดังนี้
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู ้ ศูนย์สื่อการเรียนรู ้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู ้และเครือข่าย 
การเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
 ๒. จัดท�าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู ้สอน  
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
 ๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธี
การเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 ๖. จัดให้มีการก�ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อและการใช้สื่อ 
การเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม�่าเสมอ

 ในการจัดท�า การเลือกใช้ ติดตาม ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ควรค�านึงถึง
หลักการส�าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการน�าเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบธรรมชำติหรือแบบองค์รวม
(Integrated Whole Language Curriculum)

  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือแบบองค์รวมมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีงานวิจัยและการปฏิบัติผ่านการเรียนการสอน (Goodman, ๑๙๘๙ ; 
Pearson, ๑๙๙๐; Wells, ๑๙๘๖) โดยเกิดจากความพยายามของนักการศึกษา
และนักภาษาศาสตร์ อาทิ ดิวอี้ (Dewey, ๑๙๓๘) เพียเจท์ (Piaget, ๑๙๗๒) 
ไวก็อตสกี้ (Vygotsky, ๑๙๖๒) เป็นต้น การมองเห็นปัญหาการเรียนรู้ภาษา
ของเด็กที่เกิดจากการสอนที่ครูมุ่งเน้นสาระทางภาษาเป็นหลัก ท�าให้การเรียน
การสอนไม่น่าสนใจและไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กล่าวคือ ไม่เหมาะสมกับวัย 
ความสนใจและความสามารถของเด็ก นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาถึงการใช้

ภาษาในชีวิตประจ�าวันของเด็กก็พบว่า การสอนแบบเดิม (traditional approaches) ไม่เน้นความส�าคัญ
ของประสบการณ์และภาษาที่เด็กใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาแนวใหม่ข้ึน 
เพื่อน�าแนวทางนี้ไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน (ภรณี คุรุรัตนะ, ๒๕๔๒) นักการศึกษาในแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติมีความเชื่อร่วมกันว่า๒

 ๑. มนุษย์เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (holistic) ในสภาพการณ์จริงและ มีความหมายต่อตนเอง 
เรียนรู้การพูดโดยผ่านการฟังและการเรียนรู้การอ่าน โดยผ่านงานเขียนทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง
 ๒. การเรียนรู้ภาษายืดหยุ่นได้  การที่เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ก่อนหรือช้ากว่าเมื่อขึ้น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถือว่าเป็นเรื่องไม่ผิดปกติแต่อย่างใด
  ๓. การเรียนรู้ภาษาเป็นกระบวนการทางสังคม เรียนรู้ภาษาจากการสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบข้าง
 ๔. การเรียนรู้ภาษาของเด็กเป็นพัฒนาการท่ีต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วัยทารก เด็กจะเรียนรู้ภาษาและค�าต่าง ๆ ขณะที่ผู้ใหญ ่
เล่าเรื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กเรียนรู้ภาษาก่อนการเข้าโรงเรียน 
เช่น เด็กวัย ๓ ขวบ มาโรงเรียนพร้อมกับทักษะต่าง ๆ ทางภาษา 
  ๕.  เด็กเรียนรู ้ภาษาโดยการสร้างความเข้าใจของ
ตนเองเกี่ยวกับภาษา  เช่น การมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษา  
โดยผ่านการอ่าน การฟัง และการเขียนจะช่วยให้เด็กได้ส�ารวจและท�าความเข้าใจกับภาษามากขึ้น 
  ๖. ผู้ปกครองและครูมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก โดยการเป็น
แม่แบบที่ดีทางภาษา 
 ๗.  การเรียนรู้ภาษา  เด็กจะเรียนรู้หน้าที่หรือความหมายของภาษาก่อนเรียนรู้การสะกดค�า 
ไวยากรณ์และเสียง

 ๒ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๑). รายงานการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.  หน้า ๒๘-๓๐.
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยอำศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ

 ชาตรี ส�าราญ (๒๕๔๔) ได้น�าเสนอหลักการเรียนการสอนภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ 
ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้๓

 ๑. ขั้นก�าหนดบทเรียน  หลักส�าคัญ คือ ผู ้สอนจะต้องมีความเคยชินกับผู ้เรียน ผู ้เรียน 
มีความไว้วางใจผู้สอน ท�าให้ผู ้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกจึงต้องให้ผู ้เรียนต้องเป็นผู้ก�าหนดบทเรียน 
ด้วยตนเอง เพื่อ..สอนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนมากกว่าสอนในสิ่งที่ครูอยากสอน ... 
  ๒.  ขั้นการสอนจริง พาเด็กไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมข้างนอก ไปดูดอกไม้ ต้นไม้
  ๓.  ขั้นส�ารวจพื้นฐานความรู ้ เดิม ขณะที่ 
ผู้เรียนเริ่มสัมผัสกับสื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สอนจะต้องสังเกต
พื้นฐานความรู ้ เดิมของผู ้ เรียนว่า มีความรู ้ เกี่ยวกับ
กิจกรรมและสื่อเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด เรื่องใดที่ผู้เรียน
มีความรู้มาก อย่างเพียงพอแล้ว ก็ไม่ต้องน�ามาสอนอีก  
ที่ส�าคัญ คือ ต้องส�ารวจพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อจะได้สอน
เฉพาะสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะรู้เท่านั้น
  ๔. ขั้นสอนความรู้ใหม่ หลักส�าคัญคือ ช่วยให้
เด็กป้อนความรู้ใหม่สู ่กันและกัน ผู ้สอนเพียงแต่คอย
อ�านวยการ ให้การเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง
  ๕. ขั้นเสริมทักษะ หลักส�าคัญ คือ การเสริมแรง
ให้ผู ้เรียนท�าแบบฝึกหัด  ท่องจ�าหรือเล่นเกม เด็ก ๆ  
ผลดักนัออกมาอ่านค�าบนกระดานด�าทีเ่ขยีนไว้ อ่านบัตรค�า 
แล้วน�ามาเรียงประโยคที่ต้องการ ลอกค�าหรือข้อความ 
ลงในสมุด วันรุ่งขึ้น ก็ด�าเนินการใหม่ต้ังแต่ขั้นแรก คือ 
ทบทวนค�าเดิม อ่านข้อความที่เขียนเพิ่มเติมค�าใหม่ เพื่อเป็นการเรียนรู้ค�าและข้อความที่เพิ่มมากขึ้นที่ส�าคัญ
คือ ครูต้องบันทึกค�าที่เด็กอ่านได้และเขียน ตัวโต ๆ ปิดไว้ข้างฝาผนัง เด็ก ๆ หรือกลุ่มจะอ่านทบทวนด้วย
ตนเองได้ ส่วนข้อความที่เป็นเร่ืองราวเขียนไว้ในหนังสือเล่มใหญ่และลอกข้อความท�าเป็นหนังสือเล่มเล็ก 
ให้เด็กอ่านเพื่อจะช่วยให้เด็กรักการอ่านและถือว่าตนเองอ่านหนังสือได้
  ๖. ขั้นแจกลูกผสมค�า ธรรมชาติของเด็กชอบเรียนค�าใหญ่ ๆ หรือเป็นชุด ไม่ชอบเรียนค�าปลีกย่อย 
ขั้นแรก ครูควรสอนเป็นชุดเป็นเรื่องราวก่อน แล้วจึงจะสอนเป็นค�า ๆ และแจกลูกสะกดค�าทีหลังสอนแจก
ลูกผสมค�า สอนให้ง่ายให้สนุก
 ๗. ขั้นขยายประสบการณ์การเรียนรู้  ขั้นนี้ต้องการขยายผลการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนมีทักษะกับ
ความรู้ใหม่ ที่ได้รับพอสมควรแล้ว จะต้องขยายประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยเน้นการบูรณาการเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 ๓ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๑). รายงานการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.  หน้า ๔๐-๔๑.



8

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำแบบมุ่งประสบกำรณ์ภำษำ 

 การสอนภาษาแบบมุ่งประสบการณ์เป็นการบูรณาการทักษะทางภาษา ทั้งทางด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน โดยใช้การอ่านเป็นกิจกรรมน�าในการฝึกทักษะ เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของผู้เรียน 
ล�าดับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักการพัฒนาภาษาของผู้เรียนในการรับรู ้และเรียนรู ้ธรรมชาต ิ
โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างระดับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสติปัญญาของผู้เรียน  
วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามี ๓ รูปแบบ ดังนี้๔

 ๑.  วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๑ (การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒)
        ผู้เรียนสามารถฟังเร่ืองราวง่าย ๆ ซึ่งเป็นภาษาท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเข้าใจ 
สามารถจ�าสัญลักษณ์ ของค�าและเข้าใจความหมายของค�าในประโยคต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของตนเองได้ 
มีขั้นตอนการสอน คือ
  ๑. ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟัง
  ๒. นักเรียนเล่าเรื่องกลับ ล�าดับเรื่องสนทนา 
อภิปรายอ่านเรื่องแสดงบทบาทสมมุติ
  ๓. นักเรียนเขียนเรื่องร่วมกันกับครู
  ๔. นักเรียนท�าหนังสือเล่มใหญ่
  ๕. ท�ากิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา เช่น เล่นเกม 
และกิจกรรม การอ่าน การเขียนการฟัง และการพูดเพิ่มเติม
  ๒.  วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๒ เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔
        เมื่อนักเรียนได้ประสบการณ์ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในรูปแบบที่ ๑ แล้วใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ นักเรียนจะเริ่มฝึกอ่านและเขียนเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะการเขียนที่หลากหลาย 
พร้อมทั้งใช้ความสามารถในการคิดแต่งความด้วยตนเองมากขึ้น อาศัยการเลียนแบบหรืออิงแบบจากบทเรียน 
เช่น หนังสือ โคลงกลอน บทความ จดหมาย เอกสารต่าง ๆ หรือจากกิจกรรมท่ีผู้สอนเสนอแนะในช้ัน 
ในรูปแบบที่ ๒ นี้ มีการจัดกิจกรรมการสอนอยู่ ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑.  ให้นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปรายสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านร่วมกับครู/ท�าแผนภูมิ 
สรุปความ
  ๒.  ครูโยงเร่ืองที่อ่านเข้าสู ่เรื่องของนักเรียน
แล้วอภิปรายร่วมกัน
  ๓.  เขียนเรื่องร่วมกันกับครูในกลุ่ม/เขียนเรื่อง
ของนักเรียนเองเป็นกลุ่มย่อยหรือตามล�าพัง
  ๔. อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์อรรถลักษณะ
ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องในเนื้อความที่นักเรียนเขียนขึ้นในขั้นที่ ๓
  ๕. ท�ากิจกรรมทางภาษาเพ่ือทบทวนฝ ึก 
ความแม่นย�า และเสริมทักษะทางภาษา

 ๔เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. (๒๕๓๓). การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  เล่ม ๑.  
หน้า ๒๒.
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  ๓.  วิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๓ เป็นการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖
  เน้นความหลากหลายของการอ่านการใช้ภาษาต่าง ๆ ตามความสนใจ และเน้นความหลากหลาย
ของการประมวลผลประสบการณ์ต่าง ๆ ฝึกไปให้นักเรียนรู้จัก ค้นคว้าหาข้อมูล จากแหล่งสื่อด้วยตนเอง     
เร่ิมให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์เร่ืองที่อ่าน มีการคิดรูปแบบการเขียนร่วมกันก่อนท่ีจะแยกเขียนอย่างอิสระ     
โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน�า ซึ่งการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในรูปแบบนี้มีอยู่ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑.  ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห์ความหมายเรื่องที่ผ่าน โดยการเดา/สรุป/ล�าดับความ
  ๒.  สะท้อนความคิดเรื่องที่อ่านไปสู่การก�าหนดเป้าหมาย หรือการวางแผนการเรียน
  ๓.  บันทึกย่อสาระของเรื่องตามเป้าหมายหรือแผนการเรียน
  ๔.  สังเคราะห์สาระของเรื่องและเขียนเรื่องนั้นในขั้นร่าง
  ๕.  ทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไขงานเขียน
  ๖.  เขียนเรื่องในขั้นสุดท้ายและท�ากิจกรรมเสริมทักษะภาษา

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำแบบ ทีพีอำร์ 
(TPR -Total Physical Response) 

 ผู้คิดค้นโดย ดร.เจมส์ แอชเชอร์ (Asher J. James : ๑๙๘๒) และต่อมา ดร.ซูซาน และ  
ดร.เดนนิส มาโลน (Dr. Susan and Dennis Malone) เป็นผู้น�ากระบวนการสอนภาษาที่สองแบบ ทีพีอาร์ 
มาใช้ในโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย - ท้องถิ่น ในประเทศไทย ใช้กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
เป็นภาษาที่ ๒ เน้นเรียนรู้ความหมายจากการฟังและการปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ  
ฝึกจากสิ่งใกล้ตัวออกไปสู่สิ่งไกลตัวหรือนามธรรม สร้างความพร้อมจากทักษะการฟัง - พูด ก่อนการฝึกทักษะ
อ่าน - เขียน ฝึกท�าซ�้า ๆ ชุดค�าศัพท์ละ ๓ ค�า และทบทวน ในวันต่อไป เด็ก ๆ จะเข้าใจความหมายและ 
จดจ�าได้ไม่ลืม๕ 
 การสอนแบบทีพีอาร์ เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับสมอง
และระบบประสาทในการรับรู้ภาษา เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการเรียน
ภาษาที่สอง ซ่ึงเป็นระบบที่มีล�าดับการพัฒนาทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ
มากที่สุด เด็กเล็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ภาษาจนมีความคล่องแคล่วแม่นย�า 
เรียนรู้จากการฟังและผู้ฟังแสดงออกถึงความเข้าใจสาระนั้น ๆ โดยการปฏิบัติ
หรอืแสดงออกทางท่าทาง เริม่จากการเรยีนและฝึกฝนการใช้ค�าเพยีงหนึง่ค�า 
แล้วเพิ่มเป็นกลุ่มค�า เป็นประโยคสั้น ๆ ประโยคยาวขึ้น ประโยคซ้อน 
จนถึงเป็นประโยคต่อเนื่องหรือเรื่องราวที่มีความหมาย จะไม่บังคับให้ผู้เรียน
พูดเมื่อยังไม่พร้อม แต่จะเรียนรู้และทบทวนฝึกฝนทุก ๆ วัน
อย่างต่อเน่ือง จนผู ้เรียนมีความมั่นใจในความหมาย 
และการใช้ค�าศัพท์ที่เรียนในบริบทต่าง ๆ พอถึงช่วงเวลา
เหมาะสม ผู้เรียนก็จะอยากพูดภาษาใหม่นั้นด้วยตนเอง 

 ๕ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๖). แนวทาง  กลวิธีและสื่อการเรียนการสอนส�าหรับ 
นักเรียนที่พูดภาษาท้องถิ่นประจ�าวันการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิภาษา (ภาษาไทย - ท้องถิ่น.  หน้า ๙๒.
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ขั้นตอนการสอนภาษาไทยที่เน้นทักษะการฟัง - พูด แบบทีพีอาร์

๑. ขั้นทบทวนค�าศัพท์

   ทบทวนค�าศัพท์ที่เรียนมาแล้วทุกครั้ง

๒. ขั้นการสอนค�าศัพท์ใหม่

    ครูพูดค�าศัพท์ใหม่และสาธิตตามความหมายหลังจากที่พูด/ปฏิบัติจ�านวน ๓ ครั้ง

๔. การทดสอบการปฏิบัติ

 ครูทดสอบผู้เรียนทีละคน เมื่อปฏิบัติได้         

ให้สลับค�าสั่งจาก ๑ ๒ ๓ เป็นค�าสั่ง ๒ ๓ ๑ หรือ 

๑ ๓ ๒ เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจตามค�าสั่ง        

อย่างแท้จริง

๕. ขั้นขยายและประเมินผล

 การน�าค�าศัพท์ท่ีเรียนไปผสมกับค�าศัพท์ใหม่

ให้เป็นชุดค�าศัพท์ที่มีความหมายซ้อน แล้วสั่งให้

ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น ยืน นั่ง ยืน กระโดด นั่ง ยืน 

ยืน กระโดด นั่ง ยืน กระโดด เดินไป เป็นต้น 

๓. ขั้นปฏิบัติ

๑)  ครูชวนอาสาสมัครนักเรียนออกมาเพื่อปฏิบัติพร้อมกัน 

๒)  ครูพูดค�าศัพท์เดิม และสาธิตกริยานั้นพร้อมอาสาสมัคร  ๓ รอบ

๓)  ครูพูดค�าศัพท์เดิมทีละค�าสั่ง และให้อาสาสมัครปฏิบัติ ๓ รอบ 

๔)  ครูพูดให้เด็กทั้งห้องปฏิบัติพร้อมกัน ๓ รอบ

10
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กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของสมอง 

 พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร (๒๕๕๐) ได้อธิบายหลักการส�าคัญ เกี่ยวกับการเรียนรู้
ด้วยสมอง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
 ๑.  สมองเกิดมาเพื่อเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้และรู้วิธีเรียน
 ๒.  เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองฝึกฝน และจากการได้แก้ไขความผิดพลาด
 ๓.  เด็กเรียนรู้สิ่งที่ฝึกปฏิบัติจากทุกประสาทสัมผัส
 ๔.  การเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลา และการใช้เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน
 ๕.  หากเด็กไม่ได้ใช้สมอง ก็จะสูญเสียเซลล์ส่วนนั้นไป
 ๖.  อารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ การคิดและการจ�าของสมอง
 ๗.  เด็กทุกคนย่อมเกิดมาเพื่อเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติเหมือนกัน

กระบวนการเบื้องต้นที่ส�าคัญของการสอน
กระบวนการการผ่อนคลาย (Relaxed Alertness) 
 การสร้างอารมณ์ บรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดีที่สุด  
มีลักษณะผ่อนคลาย ท้าทาย ให้มีความรู้สึกสามารถเรียนรู้ได้ 
อย่างมั่นใจ อยากจะเรียน จัดสิ่งแวดล้อม โอกาสประสบการณ ์
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนร่วมได้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ตามเป้าหมายของแต่ละคนที่สนใจ 

กระบวนการสร้างความตระหนัก  จดจ่อ  (Orchestrated  
Immersion) 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องสัมพันธ์กับความรู้สกึ 
ตระหนัก จดจ่อที่จะเรียนของผู้เรียนโดยผ่านการได้เห็น ได้ยิน ได้ดม 
สัมผัส ได้ชิมรส และได้เคลื่อนไหวร่างกายได้เชื่อมโยงความรู้เดิม
มาใช้กับการเรียนรู ้สิ่งใหม่ มีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา 
ที่เข้ามาเผชิญหน้าฝึกปฏิบัติค้นหาค�าตอบ 

หลักการจัดประสบการณ์ที่เป็นกระบวนการอย่างกระตือรือร้น 
(Active Processing of Experience) 
 การจัดประสบการณ์ที่สร้างสรรค์น�าไปสู่ความแข็งแกร่งในการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่มีความหมาย 
ครูใช้ค�าถามเพ่ือให้นักเรียนพิจารณา หรือค้นหาค�าตอบ ข้อมูลสารสนเทศอย่างกระตือรือร้น และ  
feed back ของนักเรียน อย่างสม�่าเสมอ เพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด หาทางพิสูจน์หรือค้นหาค�าตอบ 
วิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของพวกเขาได้ ฝึกทักษะการตัดสินใจในช่วงวิกฤติ และสื่อสารบนความเข้าใจ
ของตนเอง
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สนามเด็กเล่น

ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง

พลิกกระบวนการเรียนรู้

หนังสือเรียนและใบงาน

สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

 เปลี่ยนสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองน้อย และไขสันหลังให้
แข็งแกร่ง ถ้าเด็กได้ออกก�าลังกายร่างกายจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง
มากขึ้น ท�าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เปลี่ยนห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็ก สิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ 
มีความเข้มข้น มีสีสันช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้และจดจ�า
เนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น

 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองของนักเรียน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นสมองน้อย สมองสองซีก และสมอง 
ทั้งสี่ส่วนเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 ใช้หนังสือและใบงานที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ 
การท�างานของสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิด
ทีละขั้นตอน และน�าทักษะและความรู้ในแต่ละขั้น มาประกอบกัน          
เป็นความเข้าใจ (concept) ในที่สุด     

 ใช้สื่อและนวัตกรรมที่แปลกใหม่น่าตื่นเต้น และมีสีสัน และมี
จ�านวนเพียงพอ ส�าหรับนักเรียนทุกคน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วย 
ในการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจ
ที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน
    

๑

๒

๓

๔

๕

วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ด้วยกุญแจ ๕ ดอก๖

12

 ๖พรพิไล เลิศวิชา. (๒๕๕๘). Roadmap...การพลิกโฉม ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี. หน้า ๑๒, 
๒๐, ๒๖, ๓๘ และ ๔๒.
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยที่มีประสิทธิผล

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด�าเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย 
มีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน เร่งรัดพัฒนาการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ของผู้เรียน โดยมีมาตรการให้ทั้งส่วนกลาง ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาร่วมกันเร่งรัด
พัฒนา การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้๗

กำรบริหำรจัดกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 ๑) ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยก�าหนดเป็นกลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน ที่ต่อเนื่องชัดเจน  
ให้สถานศึกษามุ่งส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้ภาษไทยของนักเรียน
ที่ต ่อเนื่องชัดเจน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงาน 
อย่างเพียงพอเช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 ๒) สร ้างความเข้มแข็งทางวิชาการภาษาไทย เช ่น  
จัดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นระยะ ๆ ส่งเสริมพัฒนาครูภาษาไทย
และครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื่น ๆ ประเมินผลความรู ้ภาษาไทย  
สร้างหรือจัดหาเครื่องมือช่วยครูมีแบบฝึกอ่าน ฝึกเขียน หนังสือเพิ่มเติม
ความรู้ส�าหรับครู เป็นต้น สนับสนุนการผลิตสื่อของสถานศึกษาและ
ของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและแพร่หลาย
  ๓) สร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาษาไทยต้นแบบ และสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมีปัญหา
ขาดแคลนครู
  ๔) ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย
  ๕)  ก�ากับติดตามและพัฒนาการด�าเนินงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  ๖) ส่งเสริมสถานศึกษาที่มีนักเรียนจ�านวนมากใช้ภาษาท้องถิ่น ในชีวิตประจ�าวัน หรือในพื้นที่พิเศษ 
โดยสร้างสภาพแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมท้ังครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้วย เช่น อบรมความรู้ 
ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กวัยเร่ิมเรียน 
และลดการใช้ภาษาท้องถิ่นตามสภาพการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทย

 ๗ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (ม.ป.ป.). ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้.  หน้า ๒๒ - ๒๕.
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กำรจัดและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยของสถำนศึกษำ

  ๑) สร้างความตระหนักแก่ครูทุกคนให้เห็นความส�าคัญ

ของภาษาไทย แม้ครูที่สอนสาระการเรียนรู้อื่น โดยเป็นแบบอย่างที่ดี

และร่วมกันส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน

  ๒) คัดเลือกครูที่ดีมีประสิทธิภาพให้สอนภาษาไทย 

เช่น เข้าใจเด็ก อดทน และเสียสละเวลา ให้ความส�าคัญแก่เด็กที่มี

ปัญหาการเรียน รู้จักชื่นชมความดีความสามารถของเด็กให้ปรากฏ 

สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้  

มีตัวอย่างแสดงที่ชัดเจนว่า ครูที่จบการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย 

สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้  

ถ้ามีความตั้งใจจริง เข้าใจเลือกสรรวิธีสอน และสามารถสร้างสื่อ

การสอนที่เหมาะสมแก่นักเรียน

  ๓) วิ เคราะห์และจัดอัตราเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 

ในการสอนภาษาไทย  แต่ละช่วงชั้น จัดเวลาส�าหรับซ่อมเสริม  

และพัฒนาความสามารถของนักเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล

 ๔) ส่งเสริมให้ครูเลือกสรรวิธีสอนและวัดผลประเมินผล

รูปแบบต่าง  ๆ  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 

ทางภาษาทุกด้านอย่างปกติ มิใช่เน้นการท�าข้อทดสอบ และเน้น

นักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมภาษาไทยเฉพาะรายเท่านั้น

 ๕)  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนและการเรียน

สาระการเรียนรู้อื่นอย่างเหมาะสม สร้างความรับผิดชอบ

ร่วมกันของครูและบุคลากรในสถานศึกษา

  ๖) สนับสนุนครูให้จัดท�าสื่อเสริมต่าง  ๆ 

ส�าหรับนักเรียน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ พัฒนาสื่อ

ที่มีในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและแพร่หลาย รวมทั้ง 

ส่งเสริมนักเรียนให้สามารถผลิตส่ือได้เองด้วย เช่น  

การแต่งเรื่องประกอบภาพ การจัดท�าหนังสือท�ามือ 

เป็นต้น

  ๗)  นิ เทศภายในสถานศึกษาและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ
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สื่อกำรเรียนรู้และวิธีสอนที่ดี

 สื่อการเรียนรู้ที่ดี สื่อการเรียนการสอนที่จัดท�าขึ้นต้องค�านึง

ถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อจะท�าให้สื่อนั้นมีคุณภาพสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน

ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 

ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดี
 ๑. เหมาะสมกับวัย และความสามารถของผู้เรียน

 ๒. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเป็นขั้นตอนจากง่าย ไปหายาก

 ๓. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและประหยัดเวลา

 ๔. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้และประเมินผลสื่อ

 ๕. เร้าความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถตอบสนองได้ทันที

 ๖. ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาที่สอน

 ๗. มีความประณีต ขนาดเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีจะใช้ประกอบกิจกรรมระหว่างเรียน และเหมาะสม

กับการสอนของครู เช่น ขนาด รูปร่าง สีเร้าความสนใจ และมีความชัดเจน

 ๘. มีความคุ้มค่าทั้งเวลา และแรงงาน

 ๙. สื่อที่ดีควรผ่านการทดลองใช้ และแก้ไขปรับปรุงก่อนน�าไปใช้จริง 
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วิธีการสอนที่ดีของครู
 ๑.  แสดงให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญของ

การอ่านการเขียน โดยครูเป็นแบบอย่างที่ดี มิใช่เป็นเพียง 

ผู้แนะน�าเท่านั้น ต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟังบ้าง ต้องเขียนหนังสือ

ให้เด็กอ่านบ้าง ให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่าง งานเขียนของผู้เขียน

คนอื่น ๆ อย่างหลากหลาย และสม�่าเสมอ

 ๒. กระตือรือร้น ตั้งใจจริง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู

ในโรงเรียนและผู้ปกครองที่จะร่วมแก้ปัญหายกระดับการเรียน

การสอนภาษาไทย

 ๓.  เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน และเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน สร้างความ

กระตือรือร้น ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

ใช้แรงจูงใจภายนอกรู้จักสร้างอารมณ์ให้นักเรียนรู้สึกต้องการ

ที่จะอ่านและต้องการที่จะเขียน

 ๔.  รอบรู้สื่อการอ่านประเภทต่าง ๆ รู้แหล่งท่ีมาของสื่อ สามารถสร้างส่ือและเลือกใช้สื่อได้ตรง

กับความสนใจของนักเรียน

 ๕. รู้จักเลือกวิธีการสอนอ่าน สอนเขียนแบบต่าง ๆ  ที่ได้ผลและเหมาะสมแก่นักเรียน ทั้งเป็นกลุ่ม

และรายบุคคล จัดกิจกรรมให้นักเรียนอ่านหนังสือหรืองานเขียนต่าง ๆ  เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ บูรณาการ

การอ่านและการเขียน สัมพันธ์ทักษะฟังและพูดอย่างเหมาะสม สาธิตการอ่าน การใช้พจนานุกรม ฝึกปฏิบัติ

การเขียนเป็นประจ�าและต่อเนื่องให้นักเรียนมีผลงานการเขียนที่ชัดเจน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน

และช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วง

 ๖. ประเมินความก้าวหน้าการอ่านการเขียนของนักเรียนสม�่าเสมอ และประเมินการสอนของครู         

โดยประเมินตนเอง และให้นักเรียนร่วมประเมินด้วย
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สุคนธรัตน์ ชูเชิด
หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการอ่าน

ภาษาไทย - กวย

จินดา ก่อบุญ
หนังสือเล่มเล็กพัฒนาการอ่าน

ภาษาไทย - กวย

ศิริดา ยานะสิทธิ์
นวัตกรรมพจนานุกรม

ไทย - ลาหู่

วาสนา บัวศรี
หนังสือเล่มยักษ์การพัฒนาการอ่าน - เขียน

ภาษาไทย

อนุชิต สุวรรณผูก
ทีพีอาร์พัฒนาการฟัง - พูด

ภาษาไทย - ม้ง

กาญจนา ปราศรัย
หนังสือรูปภาพสู่การพัฒนาการฟัง - พูด

ภาษาไทย - ม้ง

ภคพร สันธิ
แบบเรียนเชื่อมโยง

สู่การอ่าน - เขียนภาษาไทย

17
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เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) อาศัยอยู่ราว ๑.๕ แสนคน ชาวลาหู่มีภาษาที่ใช ้

ในการสื่อสารเป็นของตนเอง โรงเรียนดอยเวียงวิทยาเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีนักเรียนเป็นชนเผ่าลาหู่ร้อยละ ๘๐ 

และชนเผ่าลีซอร้อยละ ๒๐ แต่ทั้งสองชนเผ่าใช้ภาษาลาหู่ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันเหมือนกัน  

จึงท�าให้เกิดปัญหาเร่ือง การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก เพราะภาษาลาหู่เป็นภาษาท้องถ่ินท่ีแตกต่าง 

จากภาษาไทยโดยสิ้นเชิง การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนจึงเป็นไปได้ช้ากว่านักเรียนปกติเพราะนักเรียน 

ไม่เข้าใจความหมายของค�าในภาษาไทย ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

ตามไปด้วย ครูผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ดังนั้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผู้น�าเสนอจึงได้เริ่มคิดค้นนวัตกรรม ที่จะน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการไม่รู้ความหมาย

ของค�าในภาษาไทยของนักเรียน นวัตกรรมนั้นคือ พจนานุกรมไทย - ลาหู่ (ฉบับใช้ในชีวิตประจ�าวัน)  

และพัฒนานวัตกรรมจนเป็นนวัตกรรมชุดล่าสุด คือ พจนานุกรมไทย  -  ลาหู่  สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตรา

ภาษาไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมประเภทชุดฝึกทักษะ

วัตถุประสงค์

 ๑) เ พ่ือให ้นักเรียนสามารถบอกความหมายของค�า 

ตามมาตราภาษาไทยได้ถูกต้อง

 ๒) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนค�าตามมาตรา

ภาษาไทยของนักเรียน

กลุ่มเป้ำหมำย

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นวัตกรรมพจนำนุกรมไทย - ลำหู่
สู่กำรเรียนรู้ค�ำตำมมำตรำภำษำไทย

“ชนเผ่ำลำหู่”

โดย: ศิริดา ยานะสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป.เชียงราย เขต ๒
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ในแต่ละชุดฝึกประกอบด้วย 

ชุดฝึกที่ ๑.๑  ศึกษาพจนานุกรมไทย - ลาหู่ 

ชุดฝึกที่ ๑.๒  ใบความรู้เรื่อง มาตราภาษาไทย

ชุดฝึกที่ ๑.๓  การอ่านแจกลูกและอ่านสะกดค�า

  ตามมาตราภาษาไทย 

ชุดฝึกที่ ๑.๔  ท�าแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนค�า

  ตามมาตราภาษาไทย 

  จ�านวน ๑๐ แบบฝึก

วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

วิธีการจัดท�านวัตกรรม 

  วิธีการจัดท�าพจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ๑. สร้างพจนานุกรมไทย  -  ลาหู่ ชุดค�าตามมาตราภาษาไทย จ�านวน ๑ เล่ม ซึ่งได้คัดเลือกค�า 

ตามมาตราภาษาไทย จากบัญชีค�าพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ท่ีสามารถสื่อความเป็นรูปภาพ มาจัดท�า 

โดยแบ่งออกเป็น ๙ หมวด (คัดเลือกค�าที่จะใช้ หมวดละ ๔๐ ค�า) ตามมาตราภาษาไทย โดยผ่านการตรวจ

สอบความถูกต้องจากเจ้าของภาษาซึ่งเป็นผู้น�าชุมชน

  ๒. การจัดท�าชุดฝึกทักษะ  พจนานุกรมไทย-ลาหู ่  สู ่การเรียนรู ้ค�าตามมาตราภาษาไทย  

แบ่งออกเป็น ๙ ชุด ดังนี้

  ชุดที่ ๑ มาตราแม่ ก กา   

  ชุดที่ ๒ มาตราตัวสะกดแม่ กง 

  ชุดที่ ๓ มาตราตัวสะกดแม่ กน  

  ชุดที่ ๔ มาตราตัวสะกดแม่ กม 

  ชุดที่ ๕ มาตราตัวสะกดแม่ เกย  

  ชุดที่ ๖ มาตราตัวสะกดแม่ เกอว 

  ชุดที่ ๗ มาตราตัวสะกดแม่ กก  

  ชุดที่ ๘ มาตราตัวสะกดแม่ กด 

  ชุดที่ ๙ มาตราตัวสะกดแม่ กบ 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้เวลำ ๒๐ ชั่วโมง 

๑. ขั้นน�า

 ๑) นักเรียนและครูสนทนากันถึงเรื่อง ความส�าคัญของการเรียนรู้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย

ให้ถูกต้อง

  ๒) นักเรียนฟังครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ๓) นักเรียนวางแผนการเรียนรู้เรื่องมาตราภาษาไทยร่วมกัน
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๒. ขั้นสอน

 ๑) ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน มีจ�านวน ๒๑ ข้อ ๓๐ คะแนน

 ๒) ให้นักเรียนฝึกทักษะตามพจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทยทีละชุด

เรียงตามล�าดับตั้งแต่ชุดที่ ๑ - ๙ โดยมีวิธีการฝึกทักษะในแต่ละชุดดังนี้ 

  ๒.๑)  นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดฝึกที่ ๑ จ�านวน ๑๐ ข้อ

  ๒.๒)  นักเรียนเรียนรู ้ความหมายของค�าตามมาตราภาษาไทยจากชุดฝึกที่ ๑.๑ ศึกษา

พจนานุกรม ไทย - ลาหู่ โดยให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วพูดออกเสียงค�าในมาตราภาษาไทย เป็นภาษาลาหู่  

และแปลเป็นภาษาไทยพร้อม ๆ กัน

  ๒.๓)  นักเรียนเรียนรู้เรื่องความหมายของมาตราภาษาไทยจากชุดฝึกที่ ๑.๒ ใบความรู ้

เรื่องมาตราภาษาไทย 

  ๒.๔)  นักเรียนฝึกอ่านแจกลูก และอ่านสะกดค�า ตามชุดฝึกที่ ๑.๓ การอ่านแจกลูกและ 

อ่านสะกดค�าตามมาตราภาษาไทย

  ๒.๕)  นักเรียนฝึกทักษะการอ่านและเขียนค�าตามมาตราภาษาไทยจากการท�าชุดฝึกที่ ๑.๔ 

ซึ่งเป็นแบบฝึกทักษะ มีทั้งหมด ๑๐ แบบฝึก

  ๒.๖)  นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดฝึก จ�านวน ๑๐ ข้อ 

  ๒.๗)  เมื่อเรียนรู้ชุดฝึกที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ก็ต่อด้วยชุดฝึกที่ ๒ - ๙ ตามล�าดับ โดยมีขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกับการเรียนรู้ในชุดท่ี ๑ (ครูผู้สอน อาจสอดแทรกการเล่นเกม

ต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม ก่อนที่จะให้นักเรียนเรียนชุดฝึกเล่มใหม่)

๓. ขั้นสรุป

 นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง มาตราภาษาไทย โดยเขียนเป็นแผนที่ความคิด และให้นักเรียน 

ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) มีจ�านวน ๒๑ ข้อ ๓๐ คะแนน และน�าผลการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนที่นักเรียนเคยท�าไว้ มาเปรียบเทียบกับผลทดสอบหลังเรียน เพื่อด ู

ความก้าวหน้า ทางการเรียนของนักเรียน ในเรื่องการอ่านและการเขียนค�าตามมาตราภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน 

 ๑) พจนานุกรมไทย - ลาหู ่ (ฉบับเรียงตามบัญชีค�าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ชุดค�า 

ตามมาตราภาษาไทย) จ�านวน ๑ เล่ม 

 ๒)  พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย จ�านวน ๙ เล่ม

 ๓)  บัตรภาพและบัตรค�า
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กำรวัดและประเมินผล

 ๑) การท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จ�านวน ๒๑ ข้อ ๓๐ คะแนน

 ๒) การท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละชุดฝึก ชุดฝึกละ ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน

 ๓) การท�าแบบฝึก 

 ๔) การสังเกตพฤติกรรม ในด้านนักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

นักเรียนมีมารยาทในการเขียน และ นักเรียนมีจิตส�านึกรักษ์ถิ่น โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม

ภำพสื่อ/นวัตกรรม
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ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

  ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖  (จากการน�า

นวัตกรรม พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทยมาเป็นเครื่องมือของงานวิจัย)

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน  การเขียนค�าตามมาตราภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๔ คะแนน

ทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๙ ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนความก้าวหน้า

คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๕ โดยคะแนนร้อยละหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก�าหนด ซ่ึงโรงเรียนก�าหนดไว้

ร้อยละ ๗๐  

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 -  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๖๓ 

 -  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๔๓ 

 ผลจากการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๘๓ 

๒. ด้านครูผู้สอน 

วัน/เดือน/ปี รางวัลที่ได้รับ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ รางวัลครูดีเด่น จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒

๑ กันยายน ๒๕๕๔ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมอันดับท่ี ๔ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๒ จากเรื่อง พจนานุกรมลาหู่ - ไทย (เพื่อใช้พัฒนาทักษะทางภาษาไทย

ของนักเรียนชนเผ่าลาหู่)

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมอันดับท่ี ๒ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๒ จากเรื่อง ชุดการเรียนรู้สองภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนชนเผ่าลาหู่ 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าของผลงาน ชุดการเรียนรู ้สองภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนชนเผ ่าลาหู ่

พจนานุกรมไทย - ลาหู ่  ตามหนังสือรับรองการแจ้งข ้อมูลลิขสิทธิ์ของ 

ส�านักลิขสิทธิ์ เลขที่ ว. ๓๐๘๗๗
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วัน/เดือน/ปี รางวัลที่ได้รับ

๒ กันยายน ๒๕๕๖ รางวัลนวัตกรรมยอดเย่ียมอันดับท่ี ๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๒ จากเรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนค�าตามมาตราภาษาไทย 

จากบัญชีค�าพื้นฐานชั้น ป.๒ ส�าหรับนักเรียนชนเผ่าลาหู่

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รางวัลครูดีเด่น สายงานการสอนระดับดี กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ รางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญทองจากการประกวดกิจกรรมคลินิกครู ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จังหวัด

เพชรบูรณ์ ชื่อนวัตกรรม พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะ ช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยนวัตกรรมท่ีชื่อ พจนานุกรมไทย - ลาหู่  

สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย

๓. โรงเรียน/ชุมชน

 ๑) ครูผู้สอนภายในโรงเรียนให้การยอมรับ และน�านวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียนของตนเอง 

 ๒) ผู้บริหารโรงเรียนให้ค�าปรึกษาและให้การสนับสนุนในการจัดท�านวัตกรรม

 ๓) ชุมชนมีความภาคภูมิใจในนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีส่วนส�าคัญในการช่วยให้

นักเรียนชนเผ่าลาหู่ได้เรียนรู้ความหมายของค�าในภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน

   ๑)  ผู้จัดท�านวัตกรรมได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และน�าไปใช้ และปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์ 

   ๒)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่คุณครูประจ�าชั้นยืมไปใช ้

ให้ข้อเสนอแนะและค�าติชม 

   ๓)  คณะครูภายในโรงเรียนที่ให้ความช่วยเหลือ ติชม และข้อแนะน�าในการจัดท�านวัตกรรม

   ๔)  ผู้บริหารโรงเรียนให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการจัดท�านวัตกรรม พจนานุกรมไทย - ลาหู่ 

สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

  ๒. ภายนอก

   ๑)  ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย และการจัดท�าผลงานวิชาการ  

ได้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการจัดท�านวัตกรรม 
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   ๒) ผู้น�าและผู้มีความรู้เรื่องภาษาลาหู่เป็นอย่างดีของชุมชน เป็นผู้ตรวจทานและให้ค�าแนะน�า 

   ๓)  คณะครูโรงเรียนอื่น ๆ ได้รับการเผยแพร่นวัตกรรม ให้ค�าติชม และข้อแนะน�า 

  ๔)  คณะกรรมการการประเมินในการประกวดนวัตกรรม ให้ค�าติชมและข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 ๑. การเริ่มต้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรอธิบาย และชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้

ชุดฝึกอย่างละเอียด

 ๒. สามารถน�ารูปแบบของพจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้ เช่น พจนานุกรม

ไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้เรื่องค�าควบกล�้า พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้เรื่องค�าที่มีอักษรน�า เป็นต้น

 ๓. ส�าเนียงของภาษาลาหู่แต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป สามารถน�านวัตกรรมไปปรับใช้ 

กับนักเรียนชนเผ่าลาหู่กลุ่มอื่น ๆ ได้

 ๔. สามารถน�ารูปแบบของพจนานุกรมไทย - ลาหู ่ สู ่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย  

ไปบูรณาการกับภาษาอื่นได้ เช่น พจนานุกรมไทย - อาข่า สู่การเรียนรู้เรื่องมาตราภาษาไทย เป็นต้น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ...../.........

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย   เวลา ๒๐ ชั่วโมง

แผนการเรียนที่ ๒ มาตราแม่ ก กา  เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ........... เดือน ................ พ.ศ. ...............
_____________________________________________________________________________

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
   สาระที่ ๑ : การอ่าน

  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

  สาระที่ ๒ : การเขียน

  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว 

ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  สาระที่ ๔ : หลักการใช้ภาษาไทย

  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
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๒. สาระส�าคัญ
 มาตราแม่ ก กา คือ ค�าหรือพยางค์ที่ประสมกับสระต่าง ๆ โดยไม่มีตัวสะกด อยู่ข้างท้าย การอ่าน
และการเขียนค�าตามมาตราแม่ ก กา ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา จะส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน  
การเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป

๓. ตัวชี้วัด
 ท ๑.๑ ป.๒/๑ อ่านออกเสียงค�า ค�าคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
 ท ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน
 ท ๑.๑ ป.๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน
 ท ๒.๑ ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน
 ท ๔.๑ ป.๒/๕ เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ด้านความรู้
 ๑) นักเรียนสามารถบอกค�าที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา ได้ถูกต้อง
 ๒)  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค�าในมาตราแม่ ก กา ได้ถูกต้อง
  ด้านทักษะกระบวนการ
 ๓)  นักเรียนสามารถอ่านแจกลูกและอ่านเป็นค�าตามมาตราแม่ ก กา ได้ถูกต้อง
  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๔)  นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
  ๕)  นักเรียนมีจิตส�านึกรักษ์ถิ่น
  ๖)  นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน 
 ๗)  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน

๕. สาระการเรียนรู้ 
 ๑) การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของค�าในมาตราแม่ ก กา
 ๒) การแจกลูก และการอ่านเป็นค�าในมาตราแม่ ก กา
 ๓) ภาษาไทยมาตรฐาน
 ๔) ภาษาท้องถิ่น (ภาษาลาหู่)

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นน�า
 ๑) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง
มาตราแม่ ก กา 

 ๒)  แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม เท่า ๆ กัน และให้นักเรียนเล่นเกมกระซิบ 
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 ขั้นสอน

  ๑) แบ่งกลุ่มนักเรียน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพจนานุกรมไทย - ลาหู่ จากชุดฝึกที่ ๑.๑ 

โดยให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วพูดออกเสียงค�าในมาตราแม่ ก กา เป็นภาษาลาหู่และแปลเป็นภาษาไทย 

พร้อม ๆ กัน หากค�าไหนนักเรียนแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ ครูให้ค�าแนะน�า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค�าและ

ความหมายของค�าในมาตราภาษาไทยจากรูปภาพและค�าเทียบที่เป็นภาษาลาหู่ 

 ๒) ให้นักเรียนทุกคนศึกษาชุดฝึกที่ ๑.๒ ใบความรู้เรื่อง มาตราแม่ ก กา 

 ๓)  จากนั้นครูยกตัวอย่างวิธีการอ่านแจกลูกสะกดค�าในมาตราแม่ ก กา

 ๔)  นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านแจกลูกและอ่านสะกดค�าในชุดฝึกที่ ๑.๓ เรื่อง การอ่านแจกลูกและ

อ่านสะกดค�าตามมาตราแม่ ก กา 

 ๕) ให้นักเรียนเริ่มท�าชุดฝึกที่ ๑.๔ โดยเริ่มจาก แบบฝึกที่ ๑.๔.๑ - แบบฝึกที่ ๑.๔.๓ 

 ๖) ให้นักเรียนมาทดสอบการอ่านแจกลูกกับครูทีละคน ตามแบบฝึกที่ ๑.๔.๔

 ขั้นสรุป

  ๑) นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับความหมายของมาตราแม่ ก กา และค�าที่อยู่ในมาตราแม่ ก กา

  ๒) นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเก่ียวกับการอ่านแจกลูกและอ่านสะกดค�าตามมาตราแม่ ก กา 

เพื่อประโยชน์ในการอ่าน และการเขียนให้ถูกต้องต่อไป

  ๓) มอบหมายให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องการฝึกอ่านแจกลูกและอ่านสะกดค�าตามมาตรา แม่ ก กา 

เพื่อฝึกทักษะการอ่านให้คล่อง 

 

๗. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
  ๑)  แถบประโยค

 ๒)  บัตรค�า

 ๓)  พจนานุกรมไทย - ลาหู่ สู่การเรียนรู้ค�าตามมาตราภาษาไทย ชุดที่ ๑ มาตราแม่ ก กา

๘. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 ๑)  จากการท�าแบบฝึกทักษะ

 ๒)  จากการทดสอบการอ่านรายบุคคล

 ๓)  จากการสังเกตพฤติกรรม

๙. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
 ๑)  แบบบันทึกคะแนนตามแบบฝึกทักษะ

 ๒)  แบบบันทึกการอ่านรายบุคคล

 ๓)  แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแล้วพบปัญหาท่ีเกิดกับผู้เรียนหลายด้าน 
ได้แก่ ด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และด้านความหมาย ซ่ึงการใช้ภาษาท้องถ่ินของผู้เรียน 
ก่อให้เกิดปัญหา ที่สับสนและยุ ่งยาก ในการจัดการเรียนรู ้ ผู ้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนบ้านบะนกทา เห็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการที่พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทั้ง ๕ ทักษะ  
คือการฟัง ดู พูด อ่านและเขียนไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการสื่อสารและใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 
 ในฐานะที่เป็นคุณครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จึงได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการใช้
ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น จึงต้องการพัฒนาทักษะ การฟัง ดู พูดและการอ่านการเขียน อันเป็น 
กระบวนการที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้และเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนให้เกิดความคล่องแคล่วไปสู่การอ่าน 
เรื่องราวและ เกิดกระบวนการคิด เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดท�า
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบูรณาการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและแผ่นภาพภาษาไทย - ท้องถิ่นขึ้น  
เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
 การจัดท�าหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๔ เล่ม ได้แก่ ๑) เรารัก
เมืองไทย ๒) ฝนช่วยชีวิต ๓) กิ้งก่าได้ทอง ๔) ภูมิปัญญาควรรู้สู่ความเป็นไทย เพื่อพัฒนาทักษะฟัง ดูพูด  
อ่านเขียน ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นหนังสือประกอบภาพประเภทบูรณาการแบบสหวิชา แต่งโดยใช้ลักษณะ  
ค�าประพันธ์ กลอนแปด

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้รู้และเข้าใจค�าศัพท์ ระหว่างภาษาไทย กับภาษาท้องถิ่นได้ถูกต้อง
 ๒. เพื่อให้ออกเสียงค�าได้ถูกต้องชัดเจน
 ๓. เพื่อให้อ่านเรื่องราวเข้าใจและถูกต้องและรู้ความหมาย

กลุ่มเป้ำหมำย

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

            หนังสืออ่ำนเพิ่มเติม
     ชุดบูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง   
                            “ชนเผ่ำ ลำวอิสำน”

โดย: จินดา ก่อบุญ ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา สพป.สกลนคร เขต ๓                 
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แผนภูมิกระบวนการ/กรอบแนวคิด

 

วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

๑. ขั้นน�า

 ๑. ครูเตรียมความพร้อมด้วยการซักถามสนทนาเป็นภาษาท้องถิ่น (ลาว) เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเองว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร เห็นได้จากอะไร นักเรียนช่วยกันตอบ
  ๒. ครูตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นการคิด เช่น “เราจะช่วยกันน�าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างไร” “เราจะช่วยกันอนุรักษ์ได้อย่างไรบ้าง” ช่วยกันยกตัวอย่าง

๒. ขั้นสอน

  ๓. ครูน�าหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เรารักเมืองไทย มาเปิดให้
นักเรียนดูภาพทีละหน้าตั้งแต่หน้าแรก จนถึงหน้าสุดท้าย
 ๔. ครูเล่าเรื่องเป็นภาษาท้องถิ่น (ลาว) ให้นักเรียนฟังตามภาพทีละหน้า และพูดให้นักเรียนฟัง 
เป็นภาษาไทย
 ๕. ครูน�าแผ่นภาพภาษาไทย - ท้องถิ่น ที่ถอดมาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาแนะน�าให้นักเรียน
ท�าความรู้จัก และอ่านทีละภาพ
 ๖.  นักเรียนอ่านเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล จนคล่อง
 ๗.  ครูใช้ค�าถามสร้างกระบวนการคิด เช่น ผลไม้อะไรเอ่ย มีตารอบตัว รสชาติเปรี้ยวอมหวาน 
ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “หมากนัด” ให้นักเรียนพูดเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร ฯลฯ
 ๘.  เฉลยปริศนาค�าทาย ด้วยแผ่นภาพสองภาษา และร่วมกันพูดสลับกันระหว่างภาษาไทย 
กับภาษาท้องถิ่น โดยนักเรียนชายพูดไทย นักเรียนหญิงพูดภาษาท้องถิ่น จนเกิดความเข้าใจ
 ๙.  ครูน�า BIG BOOK แล้วเล่าเรื่องไปพร้อม ๆ กันกับนักเรียนทีละแผ่น จนนักเรียนเริ่มอ่าน 
และ มีความเข้าใจเรื่องราวของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดบูรณาการ “เรารักเมืองไทย”
 ๑๐.  ครูแนะน�าหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน และให้ศึกษาเป็นกลุ่ม
 ๑๑.  ตัวแทนนักเรียนชาย ๑ คน และนักเรียนหญิง ๑ คน ออกมาเล่าเรื่อง “เรารักเมืองไทย”  
หน้าห้องให้เพื่อนฟัง โดยมีครูคอยเสริมและเพิ่มเติม

๑.  แผ่นภาพสองภาษา

๒.  อ่าน - เขียน 

๓.  ท�าความเข้าใจ 

๔.  อ่านเรื่องราว

๕.  เขียนเชิงสร้างสรรค์

ทักษะการฟัง ดู พูด

ทักษะอ่านและเขียน

เข้าใจเรื่องราว/สื่อสาร

เขียนสื่อความเชิงสร้างสรรค์ 

ต่อยอด

ด้วยการส่งเสริม

๑. การเขียนเรียงความ

๒. การเขียนเชิงสร้างสรรค์
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๓. ขั้นสรุป

 ๑๒. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความส�าคัญให้นักเรียนฟัง คือ ภาษาไทย เป็นภาษาประจ�าชาติ 

เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล�้าค่าที่ควรเรียนรู้อย่างถ่องแท้และใช้สื่อสารอย่างถูกต้อง ควบคู่กับภาษาท้องถิ่น  

ซึ่งต้องเข้าใจความหมายให้ตรงกัน จะท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ น�าไปเชื่อมโยงการอ่านเป็นเรื่องราว 

จากหนังสือ อย่างสร้างสรรค์

สื่อกำรเรียนกำรสอน

 ๑)  หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒)  แผ่นภาพสองภาษา

 ๓)  พจนานุกรม 

กำรวัดและประเมินผล

 ๑)  แบบประเมินการอ่านเขียน

 ๒)  แบบสังเกตพฤติกรรม
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ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

  รางวัล/ผลงานนักเรียน

  ๑)  รางวัลชนะเลิศการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑ - ๓/รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ 

ระดับชั้น ป.๔ - ๖/รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การคัดลายมือ ระดับชั้นป.๔ - ๖ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

  - รางวัลยอดเยี่ยม การแต่งค�าประพันธ์กลอนสักวา ระดับ สพฐ. ในโครงการค่ายศิลปะการเขียน

เชิงสร้างสรรค์ ในโครงการค่ายการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   -  รางวัล การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ ระดับ สพฐ. โครงการรักษ์ภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

  -  รางวัลเหรียญเงิน การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ 

ที่เมืองทองธานี

   -  รางวัล Top twenty การเขียนเรียงความระดับช้ัน ป.๔ - ๖ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 

 ๒) ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านการอ่านบทร้อยแก้ว และร้อยกรอง การใช้ภาษา หลักภาษา 

วรรณคดี วรรณกรรม

 ๓) ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้านการน้อมน�าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตามวิถีชีวิต 

ในชนบทที่ตนอาศัยอยู่ สร้างการส�านึกรักบ้านเกิดและเห็นคุณค่าในเมืองไทย ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

 ๔) ผลการสอบ NT อยู่ในระดับสูงกว่าประเทศ คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 

ฯลฯ

๒. ด้านครูผู้สอน

  รางวัลเกียรติยศ/ผลงานระดับชาติ

 ๑)  รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒)  รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

 ๓)  รางวัลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ ระดับ สพฐ.

  ๔) รางวัลยอดเยี่ยม ผู้ฝึกซ้อมการแต่งค�าประพันธ์กลอนสักวา ระดับ สพฐ. ในโครงการค่ายศิลปะ

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ในโครงการค่ายการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ๕)  การพัฒนาการเรียนการสอนที่ประสบผลส�าเร็จ ระดับ สพฐ.

 ๖) ผู้ฝึกซ้อมการเขียนเรื่องจากภาพ Top twenty ระดับช้ัน ป.๑ - ๓ ระดับ สพฐ. โครงการ 

รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

  ๗)  รางวัลครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๕
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  ๘) ได้รับคัดเลือกให้พิจารณาหนังสือต้นฉบับแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที วรรณคดีล�าน�า 

ระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖ ระดับ สพฐ.

 ๙) คณะกรรมการการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ค�าสั่งแต่งตั้ง จาก สพฐ.

  ๑๐) รางวัลเหรียญเงินระดับชาติครูผู้ฝึกซ้อมการเขียนเรียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ 

งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๓. โรงเรียน/ชุมชน

  ชุมชนให้ความร่วมมือด้านการอ่านการเขียนโดยการบริจาคทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา และ

บริจาคปัจจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑. ภายใน 

   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและค�าแนะน�าจากผู้อ�านวยการ คณะครู ในการด�าเนินงาน 

แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการพัฒนา 

เป็นอย่างดี

   ๒.  ภายนอก

   โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอยู่ในชุมชน

การท่องเที่ยว มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น ศูนย์คชศึกษา และทางโรงเรียนยังได้รับ 

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุน ในการพัฒนาผู้เรียนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 ๑.  ควรน�านวัตกรรมมาประยุกต์การเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิชา

 ๒.  ควรเผยแพร่วิธีการสอน รูปแบบและสื่อ/นวัตกรรมทางวิชาการ

 ๓.  ควรสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
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แผนการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ป่านี้มีคุณ  เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการฟัง ดู พูด อ่าน เขียนค�าควบกล้า ร 

โดยใช้แผ่นภาพสองภาษาและหนังสืออ่านเพิ่มเติม   เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ...... เดือน ......... พ.ศ. ........ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
_____________________________________________________________________________

สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑.๑   :  สามารถอ่านได้ถูกต้องหลักการอ่าน อ่านได้คล่องและเร็ว เข้าใจความหมาย 

  ของค�าและข้อความที่อ่าน

สาระที่ ๓  : การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท. ๓.๑. ๑  :  สามารถจับใจความส�าคัญ สิ่งที่ได้ฟัง ได้ดูและเข้าใจเนื้อเรื่องถ้อยค�า การใช้น�้าเสียง 

  และกิริยา ท่าทางของผู้พูดและแสดงทรรศนะเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 

 : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ้ ความคิด  

  ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

๑. สาระส�าคัญ
  ค�าควบกล�้า ร เป็นค�าควบกล�้าที่ออกเสียงกล�้ากันระหว่างพยัญชนะสองตัว พยัญชนะตัวหลังเป็น ร 

ประสมสระเดียวกัน ออกเสียงกล�้ากันสนิท 

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๒.๑  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนออกเสียงค�าควบกล�้า ร ได้ถูกต้องชัดเจน

 ๒.๒  มีทักษะในการอ่าน เขียนค�าควบกล�้า ร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.๓  นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรม

๓. สาระการเรียนรู้
 การอ่านค�าควบกล�้า ร จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม และแผ่นภาพภาษาไทย - ท้องถิ่น 

 

๔. กระบวนการเรียนรู้
 ๔.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเร่ืองราวในภาพ โดยร่วมกันสร้างความเข้าใจระหว่างภาษาไทย

และภาษาท้องถิ่นจากแผ่นภาพสองภาษา

  ๔.๑.๑  ครูใช้ค�าถามว่า ค�าควบกล�้าที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

  ๔.๑.๒ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเรื่องการอ่านค�าควบกล�้าที่ถูกต้องว่ามีลักษณะ

การอ่านอย่างไรและร่วมกันศึกษาใบความรู้คนละ ๑ ชุด 
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  ๔.๑.๒  ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะหรือหลักเกณฑ์การออกเสียง 

ค�าควบกล�้า ร ที่ถูกต้องร่วมกันคือ พร้อมกับยกตัวอย่างปากเปล่าโดยการสุ่มนักเรียนประมาณ ๓ - ๕ คน  

ให้ออกเสียงตามแผนภูมิที่ครูน�าค�าควบกล�้าจากแผ่นภาพสองภาษามาให้ศึกษาร่วมกัน 

 ๔.๒  นักเรียนอ่านแผนภูมิค�าควบกล�้า ร ร่วมกันทั้งชั้นอีกครั้ง โดยมีครูคอยสังเกตการอ่าน  

ให้ถูกต้องและออกเสียงชัดเจน 

 ๔.๓ ครูแนะน�าและช้ีแจงการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เรารักเมืองไทย ซึ่งเป็นหนังสือ 

ภาพประกอบประเภทกลอนแปด มาให้นักเรียนอ่านจ�านวน ๑ เล่มพร้อม ๆ  กัน ซึ่งฝึกการอ่านตั้งแต่หน้าแรก 

จนถึงหน้าสุดท้าย โดยการอ่านอิสระเป็นรายบุคคล

 ๔.๔ ครูแนะน�านักเรียนและฝึกอ่านเป็นกลุ่มและฝึกออกเสียงค�าท่ีควบกล�้า ร ร่วมกันอีกครั้ง 

ได้แก่ ค�าว่า ครอบครัว  ประโยชน์  ประทัง  ปรีดิ์เปรม  สมุนไพร  ไพรวัลย์  โครงการ  ประชา  ไพร่ฟ้า  

พระเจริญ  รักใคร่  เช้าตรู่  กระรอก  กระแต ซึ่งค�าเหล่านี้เป็นค�าท่ีอยู่ในหนังสืออ่านเพ่ิมเติม จนนักเรียน 

อ่านคล่อง 

 ๔.๕  นักเรียนศึกษาอภิธานศัพท์ และท�าแบบฝึกหัดท้ายหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยมีครูคอยดูแล

อย่างใกล้ชิด

 ๔.๖  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องค�าควบกล�้า ร อีกครั้ง

๕. สื่อการเรียนการสอน 
 ๕.๑  ใบความรู้

 ๕.๒  แผนภูมิค�าควบกล�้า

 ๕.๓  แผ่นภาพภาษาไทย - ท้องถิ่น 

 ๕.๔  หนังสือชุดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง เรารักเมืองไทย 

๖. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

๑. สังเกตการอ่าน ออกเสียงรายบุคคล

๒. ตรวจผลงาน 

๑. แบบสังเกตการอ่าน 

 ออกเสียงรายบุคคล

๒. ผลงานนักเรียน

- ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

 อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐
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๗. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหาร
      ดี   พอใช้   ปรับปรุง

 ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้   

 ๒. แผนเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ    

 ๓. แผนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   

 ๔. แผนสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม สื่อ    

 ๕. แผนสอดคล้องกับจุดประสงค์   

 ๖. แผนสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล   

 ๗. แผนใช้ประกอบการสอนได้   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  - 

(....................................................) 

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านบะนกทา

......../............../.......... 

 

๘. บันทึกผลหลังการสอน
  ๘.๑  ผลการสอน

  ๘.๑.๑ จากกิจกรรมการอ่านโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม แผนภาพภาษาไทย - ท้องถิ่น 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ได้คือ นักเรียนสนใจใฝ่เรียนและมีความเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือที่มี 

ภาพประกอบและค�ากลอนประเภทกลอนแปด เป็นอย่างดี

  ๘.๑.๒  นักเรียนทุกคนสามารถอ่านค�าควบกล�้า ร ได้แก่ ค�าว่า 

   ครอบครัว ประโยชน์ ประทัง ปรีดิ์เปรม สมุนไพร ไพรวัลย์ โครงการ ประชา ไพร่ฟ้า 

      พระเจริญ รักใคร่ เช้าตรู่ กระรอก กระแต 

   ซึ่งเป็นค�าควบกล�้าจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา

และออกเสียงกล�้ากันได้ถูกต้องทุกค�า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๘.๑.๓ นักเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุขเรียนรู้จากการได้อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เนื้อเรื่องและสนใจแผ่นภาพทุกคน 

  ๘.๒  ปัญหาและอุปสรรค

    -

  ๘.๓  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

   -   

ลงชื่อ.........................................ผู้สอน

(นางจินดา ก่อบุญ)
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แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านบะนกทา

เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการประเมิน ต้องได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

เลขที่ ชื่อ-สกุล

กา
รอ

่าน
ถูก

ต้อ
งช

ัดเ
จน

กา
รเ
ขีย

นถ
ูกต

้อง
ตา

มอ
ักข

รว
ิธี

ปร
ะเ
มิน

สภ
าพ

จร
ิง

รวม
สรุปผล

การประเมิน

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๑๐ ๘ ๙ ๒๗ /

๒ ๙ ๑๐ ๑๐ ๒๙ /

๓ ๙ ๙ ๑๐ ๒๘

๔ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐

๕ ๙ ๑๐ ๑๐ ๒๙

๖ ๙ ๙ ๑๐ ๒๘

๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐

๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๒๙

๙ ๙ ๙ ๑๐ ๒๘

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน
(นางจินดา ก่อบุญ)

ภาคผนวก

ใบความรู้
เรื่องค�าควบกล�้า ร

ค�าควบกล�้า ร คือค�าควบกล�้าแท้ ที่ออกเสียงพยัญชนะสองตัวกล�้ากัน อ่านออกเสียงพร้อมกัน เช่น
ครอบครัว  ประโยชน์   ประทัง
ปรีดิ์เปรม   สมุนไพร   ไพรวัลย์
โครงการ   ประชา   เช้าตรู่
ไพร่ฟ้า   พระเจริญ   รักใคร่
กระรอก   กระแต
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แผ่นภาพสองภาษาและหนังสืออ่านเพิ่มเติม

แผ่นภาพสองภาษาและหนังสืออ่านเพิ่มเติม

แผนภูมิค�าควบกล�้า

แผ่นภาพสองภาษาและหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ควบ   กร 
ได้แก่   กราบ   ฝึกอ่าน = กะรอ ➝	กรอ  กะรา ➝	กรา  กรา ➝	บ = กราบ
  เกรง   ฝึกอ่าน = กะ เร ➝	เกร ➝	เกร ➝	ง = เกรง 
ควบ   พร   ได้แก่ 
  พริก   ฝึกอ่าน   พรอ อิ ➝	ก ➝	พริก 
  พร�า   ฝึกอ่าน   พรอ ➝	อ�า ➝	พร�า 
ควบ   คร 
 ครัว   ฝึกอ่าน   ครอ ➝ ัั ว = ครัว
 ใคร   ฝึกอ่าน   ครอ ➝	ไอ = ใคร
ควบ   ตร 
  ตรอง   ฝึกอ่าน   ตรอ ➝	ออ ➝	ง ➝	ตรอง
 เตรียม  ฝึกอ่าน    ตรอ ➝	เอีย ➝	ม ➝	เตรียม 
 



37

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 โรงเรียนบ้านตากลาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์
เขต ๒ ตั้งอยู่ในชุมชนการท่องเที่ยว (หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น (กวย) 
สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงช้างและอาชีพเสริมในแหล่งท่องเท่ียว มีเวลาดูแล
เอาใจใส่ในการศึกษาของบุตรไม่เต็มที่ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากผลการทดสอบระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง จ�านวน ๓ คน พบว่า ความสามารถด้านภาษา 
ต�่ากว่าเกณฑ์ตามพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 
 ๑.  บอกความหมายของค�าและประโยคจากเรื่องที่ฟังและดู
 ๒.  อ่านเรื่องแล้วตอบค�าถามจากเรื่องที่ฟังและดู 
 ๓.  บอกหรือเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟังและดู 
 ๔.  อ่านอย่างง่าย ๆ คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟังและดู 
 ๕.  อ่านและสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดูและอ่าน 
และจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน ในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ จ�านวน ๓ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๓ คน 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถือว่าเป็นสภาพปัญหาเร่งด่วน ทางโรงเรียนจึงประชุมหารือผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน หาวิธีการ
ร่วมกันแก้ปัญหา โดยออกแบบสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กสองภาษา ไทย - กวย 
โดยเนื้อหาในเล่ม จะเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้จริงในชุมชนของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น (กวย) สื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีความบกพร่อง
ด้านการอ่านภาษาไทย

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

พัฒนำกำรอ่ำนภำษำไทย 
ด้วยหนังสือเล่มเล็กสองภำษำ (ไทย - กวย)

“ชนเผ่ำ กูย, กวย, ส่วย”

โดย: สุคนธรัตน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนบ้านตากลาง สพป.สุรินทร์ เขต ๒
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วิธีกำรจัดกิจกรรม

 ๑. ครูแนะน�าเรื่องที่อ่าน โดยให้ผู้เรียนดูภาพหน้าปก และสนทนาเกี่ยวกับภาพ พร้อมตั้งค�าถาม 
ผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น ครูจะสอน เรื่องศาลปะก�าในหนังสือเล่มเล็กสองภาษา 
(ไทย - กวย) เรื่อง ซุอาเจียง ครูสามารถถามนักเรียนว่า ผู้เรียนรู้จักศาลปะก�าหรือไม่ บ้านใครมีบ้าง 
  ๒. ครูให้ผู้เรียนดูภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือเล่มเล็กสองภาษา (ไทย - กวย) ครูอ่าน
เรื่อง ศาลปะก�าฉบับภาษาไทยให้ผู้เรียนฟังทีละหน้าจนจบ โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนพูดเกี่ยวกับรูปภาพ จากนั้น
ให้ผู้เรียนเล่าเรื่องกลับ โดยใช้ภาษาตามความเข้าใจของตนและครูต้ังค�าถามเก่ียวกับเรื่อง เช่น ชอบเรื่องนี้
หรือไม่ ท�าไม ...........
  ๓.  ครูอ่านเรื่องฉบับที่เป็นภาษาไทยพร้อมผู้เรียนหรืออาสาสมัคร
  ๔. สุ่มเลือกผู้เรียนออกมาอ่านเป็นภาษาท้องถิ่น (กูย กวย หรือส่วย) 
โดยเลือกอ่านหน้าใดก็ได้ แล้วให้เพื่อนอ่านตามพร้อมกับสนทนาถึงความหมาย
ของภาษาท้องถิ่น 
 ๕. ครูและผู ้เรียนทั้งหมดอ่านพร้อมกันทีละภาษาจนจบทั้งสองเล่ม 
สองภาษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเข้าใจในความหมายของเรื่องที่อ่าน 
  ๖.  ครูพาผู้เรียนไปศึกษาเรื่องที่อ่านจากภูมิปัญญาในแหล่งเรียนรู้จริง
ในชุมชน
  ๗.  ครูแจกใบกิจกรรมผู้เรียนเขียนเรื่องราวหรือรูปภาพที่ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้จริง
  ๘. สุ่มผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องตามผลงานของตนให้เพื่อน ๆ ฟัง โดยการสนทนาแลกเปลี่ยน ครูสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผล เป็นรายคนโดยครูและผู้ปกครอง

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ๑.  วิเคราะห์สภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัดที่มีปัญหาจากคะแนน NT (จ�านวน ๓ คน) ต�่ากว่าเกณฑ ์
และนักเรียนบกพร่องด้านการอ่าน จากการคัดกรองในช้ันเรียน (ประถมศึกษาปีท่ี ๕ -๖ จ�านวน ๖ คน)  
รวมผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย ๙ คน
  ๒.  พานักเรียนส�ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น (ศูนย์คชศึกษา คชอาณาจักร สุสานช้าง วังทะลุ)
  ๓. จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ (ตามตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนา คือ สาระการอ่าน ฟัง ดู และพูด)
  ๔. ร่วมกันจัดท�าสื่อการเรียนรู้ (จัดท�าหนังสือ คณะครู ผู้เรียนประกอบการสอนเล่มเล็กสองภาษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับการเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์) ประกอบด้วย หนังสือเล่มเล็กสองภาษา (ไทย - กวย) 
จ�านวน ๓ เรื่อง (เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน) คือ ๑) ไซกะตวม ๒) ซุอาเจียง ๓) จียามนุกอน 
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สื่อกำรเรียนกำรสอน

 ๑.  หนังสือเล่มเล็กสองภาษาไทย - กวย จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ไซกะตวม ซุอาเจียง และ จียามนุกอน
 ๒.  ใบกิจกรรม 
 ๓.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

กำรวัดและประเมินผล

 ๑.  ประเมินการอ่านโดยใช้ แบบประเมินการอ่านออกเสียง
   ๑)  ความถูกต้องในการอ่าน
   ๒)  น�้าเสียง การเว้นวรรคตอนในการอ่าน
   ๓)  คุณลักษณะ (มีความมั่นใจในการอ่าน) 
  ๒. ทดสอบความสามารถด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาจากเกณฑ์
การสอบ NT (ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย)
   ๑)  บอกความหมายของค�าและประโยคจากเรื่องที่ฟัง - ดู - อ่าน
   ๒)  อ่านเรื่องแล้วตอบค�าถามจากเรื่องที่ฟัง - ดู - อ่าน
   ๓)  บอกหรือเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง - ดู - อ่าน
   ๔)  อ่านอย่างง่าย ๆ คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง - ดู - อ่าน 

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

  ๑) ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ๙ คน มีพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านออกเสียงจากการประเมิน
การอ่านครั้งที่ ๒ โดยตัวแทนผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
 ๒)  ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนได้มากขึ้น
 ๓)  ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนน O - net เมื่อเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จะเห็นว่า สูงขึ้น โดยภาพรวม ๑๒.๒๔ %

ปีการศึกษา ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ รวม เฉลี่ย

๒๕๕๘ ๔๙.๖๙ ๔๒.๕๐ ๔๗.๑๙ ๕๒.๒๕ ๓๒.๑๙ ๒๒๓.๘๒ ๔๔.๗๖

๒๕๕๗ ๓๗.๔๕ ๒๕.๙๑ ๓๓.๙๕ ๓๗.๐๙ ๒๖.๕๙  ๑๖๐.๙๙ ๓๒.๑๙

ผลต่าง ๑๒.๒๔ ๑๖.๕๙ ๑๓.๒๔ ๑๕.๑๖ ๕.๖๐  ๖๒.๘๓ ๑๒.๕๗
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๒. ด้านครูผู้สอน 

 ๑) ครูผู้สอนมีความภาคภูมิใจในความส�าเร็จ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒) ครูผู้สอนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

๓. โรงเรียน/ชุมชน 

 ๑) โรงเรียนได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นมัคคุเทศก์น้อย (Little Guide) โดยได้รับ
ความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในชุมชน (ศูนย์คชศึกษา) เป็นอย่างดี 
 ๒)  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน
   ครู บุคลากร ให้ความสนใจในรูปแบบการสอน การผลิตสื่อ การใช้เกม เพลง สอนให้นักเรียน 
เกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถอธิบายได้
  ๒. ภายนอก
  องค์กรอื่นให้การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาโรงเรียนและปัจจัยในการส่งเสริมการศึกษา เช่น 
กองทุนการศึกษามอบ (โครงการปิดทองหลังพระ) ด้านทุนการศึกษา อบต. ต�าบลในเขตที่รับผิดชอบ ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

 การน�าเรื่องราวใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนมาเป็นสื่อในการพัฒนาการอ่าน 
ในกรณี ที่ผู้เรียนเคยชินกับการใช้ภาษาท้องถิ่น จะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาไทยได้เร็วขึ้น ครูผู้สอนสามารถ
พัฒนาความสามารถในภาษาอื่น ๆ ได้
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงเรื่องในหนังสือสองภาษาไทย - กวย    เวลา ๑๐ ชั่วโมง
แผนที่ ๑ เรื่อง ศาลปะก�า   เวลา ๑ ชั่วโมง
สอนวันที่ ...........เดือน...................พ.ศ. ..........  ผู้สอน นางสุคนธรัตน์ ชูเชิด
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  
    ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
  ตัวชี้วัด  ป.๔/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง
    ป.๔/๕  สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
    และน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
  ตัวชี้วัด ป.๔/๒ อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริง

กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
 -  ภาษาไทย (สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม)
 -  สังคมศึกษา (ความเชื่อและการอนุรักษ์วัฒนธรรม)
 -  ศิลปะ (การแสดงในพิธีเซ่นไหว้)

ทักษะที่เกิดกับผู้เรียน
 -  ทักษะการสังเกต
 -  ทักษะการคิดวิเคราะห์
 -  ทักษะกระบวนการกลุ่ม
 -  ทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  การใฝ่เรียนรู้

จุดประสงค์
  ๑.  นักเรียนสามารถอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียนภาษาไทยจากเรื่องศาลปะก�า (กูย, กวย, ส่วย) ได้
  ๒.  นักเรียนบอกความหมายของค�าภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาไทยได้
  ๓. นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลินในการอ่าน ฟัง พูดและเขียนภาษาไทย จากเรื่อง ศาลปะก�า 
ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น (กวย) 
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กระบวนการเรียนรู้
   ๑. ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
   ๑.๑  ครูและนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงช้าง และสนทนาเกี่ยวกับอาหารของช้างในท้องถิ่น 
   ๑.๒  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารของช้าง คนละ ๑ ชื่อ ครูเขียนค�าตอบของนักเรียน 
บนกระดาน และ ชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่น (กวย, ส่วย) 
   ๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
   ๒.๑  ครูจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม ๒ กลุ่ม คละความสามารถและความถนัด และมีหัวหน้ากลุ่ม
   ๒.๒  ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญในชุมชนของเรา 
   ๒.๓ ครูแนะน�าเรื่องที่อ่าน โดยให้ผู้เรียนดูภาพหน้าปก และสนทนาเกี่ยวกับภาพ พร้อมตั้งค�าถาม
ผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น ครูจะสอน เรื่องศาลปะก�าในหนังสือเล่มเล็ก 
สองภาษาไทย - กวย เรื่อง ซุอาเจียง ครูสามารถถามนักเรียนว่า ผู้เรียนรู้จักศาลปะก�าหรือไม่ บ้านใครมีบ้าง 
   ๒.๔  ครูให้ผู้เรียนดูภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือเล่มเล็กสองภาษา (ไทย - กวย) 
หลังจากนั้น ครูอ่านเรื่อง ศาลปะก�าฉบับภาษาไทยให้ผู้เรียนฟังทีละหน้าจนจบ โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนพูดเกี่ยวกับ
รูปภาพ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนเล่าเรื่องกลับ โดยใช้ภาษาตามความเข้าใจของตนหรือครูต้ังค�าถาม เช่น  
ชอบเรื่องนี้หรือไม่ ท�าไม ...

  ๒.๕ ครูอ่านพร้อมผู้เรียนทั้งห้อง จนจบทั้งสองภาษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเข้าใจในความหมาย
ของเรื่องที่อ่าน
   ๒.๖  ครูพาผู้เรียนไปศึกษาเรื่องที่อ่านในแหล่งเรียนรู้จริงในชุมชน (คชอาณาจักร)
   ๒.๗  ครูแจกใบกิจกรรมผู้เรียนเขียนเรื่องราวเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพที่ศึกษามา
   ๒.๘  สุ่มผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องตามผลงานของตนให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง
   ๒.๙ ร่วมกันสรุป ข้อคิดและแนวปฏิบัติ จัดใส่แฟ้มผลงาน 
 ๓.  ขั้นสรุป
   ร่วมกันสรุป ข้อคิดและแนวปฏิบัติ จัดใส่แฟ้มผลงาน 
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กิจกรรมเสริม/การขยายผล 
 การจัดท�าหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�าวันในท้องถิ่น และถอดชนิดของชนิดต่าง ๆ เช่น ค�านาม ค�ากริยา  
ค�าวิเศษณ์ และค�าบุพบท จัดท�าเป็นสมุดเล่มเล็กประมวลค�าเป็นสื่อ 
ในการเรียนรู้ต่อไป 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
  ๑.  หนังสือเล่มเล็กสองภาษาไทย - กวย เรื่อง ซุอาเขียง 
  (ศาลปะก�า)
 ๒.  ใบกิจกรรม
 ๓.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีการเซ่นไหว้ศาลปะก�า
  ๔.  ศูนย์คชศึกษา (ศาลปะก�า)

การประเมินผล 

ตัวชี้วัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

๑. นักเรียนสามารถอ่าน ฟัง ดูและ
พูด ภาษาไทยจากเรื่อง ซุอาเจียง 
(ศาลปะก�า) ทั้งสองภาษาได้ (K)

แบบประเมินการอ่าน 
ฟัง ดู พูด และเขียน

ผ่าน นักเรียนสามารถอ่านฟัง ดู และพูด ภาษาไทย
จากภาษาท้องถิ่นได้
ไม่ผ่าน นักเรียนสามารถอ่าน ฟัง ดู และพูดภาษาไทย
จากภาษาท้องถิ่นได้ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๒. นักเรียนบอกความหมายของค�า
ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาไทยได้ (P)

ใบกิจกรรม ผ่าน นักเรียนสามารถบอกความหมายภาษาท้องถิ่น
จากเรื่องที่เรียนได้
ไม ่ผ ่าน นักเรียนไม ่สามารถบอกความหมาย 
ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาไทยได้

๓. นักเรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ในการฟัง พูด อ่านภาษาไทยจาก
เรื่อง ศาลปะก�า ภาษาท้องถิ่น (กูย, 
ส่วย) และภาษาไทย (A)

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้

ผ่าน นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม
ฟังพูดและอ่านเรื่องศาลปะก�าเป็นภาษาไทยและ
ภาษาท้องถิ่นได้
ไม่ผ่าน นักเรียนไม่ร่วมปฏิบัติกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

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

ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตากลาง
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บันทึกผลการสอน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.........................................
(นางสุคนธรัตน์ ชูเชิด)

ต�าแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๓ โรงรียนบ้านตากลาง

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ศาลปะก�า (จากภาษาท้องถิ่น เรื่อง ซุอาเจียง)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ค�าชี้แจง นักเรียนเข้ากลุ่มละ ๓ คน ไปศึกษา เรื่อง ศาลปะก�า ในแหล่งเรียนรู้ ศูนย์คชศึกษาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แล้ววาดภาพระบายสี และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 

เรื่อง ศาลปะก�า

ความส�าคัญ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
พิธีกรรม...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
แนวปฏิบัติ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ชื่อ กลุ่ม ...................................................... ชั้น ................ 
สมาชิกกลุ่ม
 ๑  ………………………………………………..………………………………..…….
            ๒   …………………………………………………………………………...…………..
           ๓   …………………………………………………………………...………...………..
           ๔  ……………………………………………………….…………….…………………
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เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เนื่องจากนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นนักเรียนชนเผ่าม้ง ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 

ในชีวิตประจ�าวัน นักเรียนจะมีปัญหาในเรื่องการฟัง การพูดภาษาไทย จึงท�าให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร

ระหว่างครูกับนักเรียน เพราะนักเรียนฟังเนื้อหา เรื่องราวท่ีครูสอนไม่เข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนภาษาไทยโดยใช้หนังสือรูปภาพเป็นการฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยอย่างเข้าใจ และส่งเสริม

ให้นักเรียนมั่นใจ ในการพูดภาษาไทย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างพื้นฐานด้านการฟัง การพูดภาษาไทย 

ให้กับนักเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนหนังสือรูปภาพจึงเป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ในด้านการฟัง การพูดภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในภาคเรียนท่ี ๑ ในกลุ่มสาระภาษาไทย  

ในกิจกรรมการเรียนการสอนหนังสือรูปภาพนั้นเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการฟังอย่างเข้าใจโดยใช้ประโยคง่าย ๆ 

และภาพที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นค�าพูดสั้น ๆ และน�าไปสู่การคิดเป็น ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น

วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

กลุ่มเป้ำหมำย 
 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
โดยใช้หนังสือรูปภำพ

“ชนเผ่ำม้ง”

โดย: กาญจนา ปราศรัย ครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต ๔
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนหนังสือรูปภาพ

 ๑. แนะน�าค�าศัพท์ภาษาไทย TPR (ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ)

 ๒. ครูน�าภาพมาให้นักเรียนดูทีละภาพให้นักเรียนสนทนากันว่า นักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้าง

 ๓.  นักเรียนสนทนาภาพที่นักเรียนเห็นจะเป็นค�า เป็นประโยคสั้น ๆ 

 ๔.  ครูพูดประโยคตามภาพให้นักเรียนฟัง จนจบเรื่อง ๑ รอบ

 ๕. ครูพูดประโยคตามภาพให้นักเรียนฟัง ๑ รอบแล้วตั้งค�าถามให้นักเรียนตอบเป็นค�าถามปลายปิด 

 ๖.  อาสาสมัครนักเรียนพูดพร้อมครู

 ๗.  อาสาสมัครนักเรียนพูดเอง

 ๘.  นักเรียนพูดพร้อมกันทั้งห้อง

 ๙.  อาสาสมัครนักเรียนออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง โดยให้นักเรียนเลือกภาพแล้วให้นักเรียน

เล่าประโยคตามภาพที่นักเรียนถือ

 ๑๐.  ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ

 ๑๑. นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่อง โดยให้นักเรียนที่ไม่ได้แสดงเป็นคนเล่า 

นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเป็นผู้แสดง

 ๑๒. นักเรียนวาดภาพระบายสีตามความเข้าใจ

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 หนังสือรูปภาพ

 
กำรวัดและประเมินผล

 วัดและประเมินทักษะการฟัง การพูดของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
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ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

 ๑)  นักเรียนฟังภาษาไทยด้วยความเข้าใจเพราะเป็นประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ และมีภาพประกอบ 

ที่สอดคล้องกับประโยค

  ๒)  นักเรียนมั่นใจในการตอบค�าถามเพราะเป็นค�าถามปลายปิด เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถ 

ที่จะพูดอธิบายค�าตอบที่ยาวโดยใช้ภาษาไทยได้ ถ้าครูจะให้นักเรียนตอบค�าถามโดยการอธิบายยาว ๆ นั้น 

นักเรียนจะไม่มั่นใจในการตอบค�าถาม

  ๓)  นักเรียนไม่อึดอัดในการฟัง และพูดภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนได้ฟังประโยคนั้นซ�้า ๆ และ

ท�าให้นักเรียนมั่นใจในการพูดเล่าเรื่องจากภาพ

  ๔)  นักเรียนสามารถจับใจความส�าคัญของเรื่องได้ และสามารถเล่าเรื่องย้อนกลับได้ พร้อมท้ัง

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งเป็นการต่อยอดของความคิด

๒. ด้านครูผู้สอน 

 ๑)  ครูได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานสมัชชาการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ ๓

 ๒)  ครูได้ร่วมเป็นวิทยากรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้

  ๓)  มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วม 

จัดการเรียนรู้

 

๓. โรงเรียน/ชุมชน

 ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมีความภูมิใจในการใช้หนังสือรูปภาพ เนื่องจากหนังสือรูปภาพเป็นภาพ 

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมด้านอาชีพ วัฒนธรรม

ด้านประเพณี ความเป็นอยู่ 
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ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑. ภายใน

   ๑)  ด้านโครงสร้างและนโยบาย มีการวางแผน ท�าให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าประสงค์ 

   ๒)  มีการพัฒนาบุคลากรครูอย่างสม�่าเสมอ ครูมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสอน

หนังสือรูปภาพ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถ 

   ๓)  ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการวางแผน

การปฏิบัติงาน แนวทางอย่างเป็นระบบ อย่างชัดเจน มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า 

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และน�ามาพัฒนาปรับปรุงเสมอ

  ๒.  ภายนอก

   ๑) องค์กรภายนอกให้การสนับสนุน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดท�าส่ือการจัดการเรียน

การสอนจากหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิศุภนิมิต ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อจ้างครูท้องถ่ินจากมูลนิธิ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

   ๒) การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจากศึกษานิเทศก์ และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

   ๓) ปัจจัยด้านชุมชน ที่สามารถเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ชุมชนเล็งเห็น 

ความส�าคัญของการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วม 

จัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
 

 ๑.  การผลิตหนังสือรูปภาพควรจัดท�าให้คงทนถาวร 

  ๒.  ภาพและสีสันควรมีความสวยงามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง หนังสือรูปภาพเรื่อง ไปตัดฟืน   เวลา ๑ ชั่วโมง

แผนที่ ๑ เรื่อง หนังสือรูปภาพเรื่อง ไปตัดฟืน  เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่ ...........เดือน...................พ.ศ. ..........  ผู้สอน นางกาญจนา ปราศรัย
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
  มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด  
    ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
 ตัวชี้วัด  ป. ๑/๒  ตอบค�าถามเล่าเรื่องที่ฟัง และดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
   ป. ๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
   ป. ๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์
   ป. ๑/๕  มีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด
สาระส�าคัญ
 หนังสือรูปภาพเป็นการฝึกทักษะการฟัง การพูดอย่างเข้าใจ และรู้ความหมายของค�า เป็นการฝึก
ทักษะการเรียบเรียงเรื่องราวอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ในการเรียงล�าดับภาพ พัฒนา
ความมั่นใจในการพูดของนักเรียน
สาระการเรียนรู้
 การฟังและการตอบค�าถามเรื่อง ดอกไม้กับผีเสื้อ 
จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๑. นักเรียนสามารถพูดเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นล�าดับต่อเนื่อง (ม)
 ๒. นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้ (ม,ต)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ๑. ใฝ่เรียนรู้
สมรรถนะที่ส�าคัญ
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
กิจกรรมการเรียนรู้
  ขั้นที่ ๑ ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน
 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปรุงอาหารว่านักเรียนใช้อะไรก่อไฟ
 ๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการก่อกองไฟเรามีวิธีขั้นตอนอย่างไร
 ๓. ครูน�าหนังสือรูปภาพเรื่องไปตัดฟืน เพื่อแนะน�าค�าศัพท์ตามวิธีการสอนแบบ TPR - P ได้แก่ 
ฟืน กระบุง มีด
  ขั้นที่ ๒ ขั้นสอน
 ๑. ครูเตรียมหนังสือรูปภาพเรื่องไปตัดฟืนให้นักเรียนดูตามกลุ่ม
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 ๒. ครูน�าภาพมาให้นักเรียนดูทีละภาพให้นักเรียนสนทนาภาพว่านักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้าง
 ๓. ครูแจกภาพให้นักเรียนได้เวียนกันดูครบทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและได้ดูรูปภาพทั่วกัน
นักเรียนสนทนาภาพที่นักเรียนเห็นจะเป็นค�า เป็นประโยคสั้น ๆ ก็ได้ นักเรียนช่วยกันบอกรายละเอียดของ
ภาพแต่ละภาพ จนครบทุกภาพ ว่านักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้าง
 ๔. ครูพูดประโยคตามภาพให้นักเรียนฟัง จนจบเรื่อง ๑ รอบ
  ๑)  มีกระบุงกับมีด
  ๒)  พี่แบกกระบุงและถือมีดไปตัดฟืน
  ๓)  พี่ก�าลังตัดฟืน
  ๔)  พี่เอาฟืนกลับบ้าน
  ๕)  พี่เอาฟืนมาหุงข้าว
 ๕. ครูพูดประโยคตามภาพให้นักเรียนฟัง ๑ รอบแล้วตั้งค�าถามให้นักเรียนตอบเป็นค�าถามปลายปิด 
ดังนี้ เช่น   
  ๑)  มีกระบุงกับมีด
    ค�าถาม
   ๑)  มีกระบุงกับมีดใช่หรือไม่
   ๒) มีกระบุงกับอะไร
   ๓) มีมีดกับอะไร
   ๔) มีจอบกับมีดใช่หรือไม่

      (ครูพูดและตั้งค�าถามจนจบเรื่อง)

มีกระบุงกับมีด

ค�าถาม

๑. มีกระบุงกับมีดใช่หรือไม่

๒. มีกระบุงกับอะไร

๓. มีมีดกับอะไร

๓. มีจอบกับมีดใช่หรือไม่

พี่แบกกระบุงและถือมีดไปตัดฟืน

ค�าถาม

๑. พี่แบกกระบุงและจอบไปตัดฟืนใช่หรือไม่

๒. พี่แบกกระบุงและถือฟืนใช่หรือไม่

๓. พี่แบกกระบุงและมีดไปตัดฟืนใช่หรือไม่

๔. พี่จะไปท�าอะไร

๕. พี่ไปตัดฟืนใช่หรือไม่
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พี่ก�าลังตัดฟืน

ค�าถาม

๑. พี่ก�าลังตัดฟืนใช่หรือไม่

๒. พี่ก�าลังตัดหญ้าใช่หรือไม่

๓. พี่ก�าลังตัดต้นไม้ใช่หรือไม่

๔. พี่ก�าลังท�าอะไร

พี่เอาฟืนมาหุงข้าว

ค�าถาม

๑. พี่เอาฟืนมาหุงข้าวใช่หรือไม่

๒. พี่เอาฟืนไปท�าอะไร

๓. พี่ใช้อะไรก่อไฟหุงข้าว

   ๕)  อาสาสมัครนักเรียนพูดพร้อมครู
   ๖) อาสาสมัครนักเรียนพูดเอง
   ๗) นักเรียนพูดพร้อมกันทั้งห้อง
   ๘) อาสาสมัครออกมาถือภาพและช่วยกันเรียงล�าดับภาพ ให้นักเรียนที่ไม่ได้ถือภาพ 
มาเรียงล�าดับเพื่อน ๆ ที่ถือภาพอยู่ 
   ๙) นักเรียนที่ถือภาพเป็นผู้เล่าเรื่องราวของภาพที่ตนเองถือเป็นล�าดับต่อกันจนจบ
   ๑๐)  ครูถามนักเรียนว่าใครอยากสลับภาพบ้าง ถ้ามีให้นักเรียนคนนั้นมาสลับภาพและ
เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังใหม่
   ๑๑)  ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติ
   ๑๒)  นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อเรื่อง โดยให้นักเรียนที่ไม่ได้แสดง 
เป็นคนเล่า นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเป็นผู้แสดง

   ๑๓)  นักเรียนวาดภาพระบายสีตามความเข้าใจ

  ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุป

 นักเรียนเล่าเรื่องดอกไม้กับผีเสื้อให้เพื่อนฟังโดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องผลัด คือ การเวียนกันเล่า

คนละประโยคจนจบเรื่อง และสนทนาซักถามนักเรียนว่านักเรียนอยากเปลี่ยนตอนจบของเรื่องหรือไม่  

ถ้านักเรียนอยากเปลี่ยนนักเรียนจะเปลี่ยนอย่างไรและเพราะอะไรถึงเปลี่ยน
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 หนังสือรูปภาพ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 จุดประสงค์การเรียนรู้

 ๑. สังเกตการพูดเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นล�าดับต่อเนื่องของนักเรียน

 ๒. ประเมินการตอบค�าถามของนักเรียน

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 สังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนจากความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม

 สมรรถนะที่ส�าคัญ

 สังเกตความสามารถในการสื่อสารจากการพูดเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นล�าดับต่อเนื่องของนักเรียน

เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
 ๑. แบบสังเกตการพูดเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นล�าดับต่อเนื่องของนักเรียน

 ๒. แบบประเมินการตอบค�าถามของนักเรียน

 ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

 ๔. แบบสังเกตความสามารถในการสื่อสาร

ภาคผนวก

 เกณฑ์การให้คะแนนการตอบค�าถามจากหนังสือรูปภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คะแนน เกณฑ์

คะแนน ๓ คะแนน นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้จ�านวน ๑๖ ค�าถามขึ้นไป

คะแนน ๒ คะแนน นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้จ�านวน ๑๒ - ๑๕ ค�าถาม

คะแนน ๑ คะแนน นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้จ�านวน ๑๐ - ๑๑ ค�าถาม

คะแนน ๐ คะแนน นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้น้อยกว่า ๑๐ ค�าถาม

 

 



53

กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน - เขียน
ภำษำไทยโดยใช้หนังสือเล่มยักษ์

“ชนเผ่ำ โทร� (โส้)”

โดย: วาสนา บัวศรี ครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอย สพป.สกลนคร เขต ๑

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดสะกอยเป็นชาติพันธุ์โทร� (โส้) ใช้ภาษาโทร� (โส้) พูดสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน 
ภาษาโทร� (โส้) มีความแตกต่างจากภาษาไทยทั้งค�าและความหมายของค�า ท�าให้ครู และนักเรียนสื่อความหมาย
ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยซ่ึงเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
ในการเรียนวิชาอื่น ๆ และเชื่อว่าถ้านักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยดี ผลการเรียนวิชาอื่น ๆ ก็จะดีขึ้น
ตามล�าดับพัฒนาการการเรียนรู้ฟัง พูด อ่าน เขียน โรงเรียนบ้านกุดสะกอยจึงน�าเอาภาษาโทร� (โส้)  
มาจัดท�าเป็นบทเรียนโดยใช้ระบบตัวเขียนภาษาโทร� (โส้) โดยใช้อักษรไทย เป็นตัวเขียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการคิดเป็นภาษาของตนเองคือภาษาโทร� (โส้) จนเกิดทักษะและเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้
สามารถน�าเอาความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวคือภาษาโทร� (โส้) 
ของตนเองเชื่อมโยงสู่ การเรียนรู้ภาษาไทย ท�าให้เกิดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  ๑.  นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง “กะลางนึ่ง กะแซ็ญ” และ “เหยี่ยวกับงู” ได้ถูกต้องและมีมารยาท
ในการอ่าน
  ๒.  นักเรียนอธิบายความหมายของ ค�า ประโยค ส�านวนท้ังภาษาโทร� (โส้) และ ภาษาไทย 
จากเรื่องที่อ่านได้
  ๓.  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องเป็นภาษาโทร�และภาษาไทยได้
  ๔.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและเชื่อมโยงภาษาไทยกับภาษาโทร� (โส้) ได้
  ๕.  นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
  ๖.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและเชื่อมโยงภาษาไทยกับภาษาโทร� (โส้) ได้ 

กลุ่มเป้ำหมำย

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
 
 สาระการเรียนรู้ นิทานเรื่อง กะลางนึง กะแซ็ญ
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้
   กิจกรรมการเรียนรู้/วิธีการสอนหนังสือเล่มยักษ์เรื่อง กะลางนึงกะแช็ญ
  ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมโดยใช้บทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันของนักเรียนเสร็จแล้วครูน�าหนังสือ
เล่มยักษ์ที่เตรียมมาให้นักเรียนดูโดยยกขึ้นอยู่ในระดับอกของครูพร้อมกับเปิดหนังสือเล่มยักษ์ให้นักเรียนดู
และถามนักเรียน ว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างบนหนังสือเล่มยักษ์นี้นักเรียนตอบค�าถามตามประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน อย่างอิสระทีละหน้าจนจบเรื่องเป็นภาษาโทร� (โส้) (ให้เริ่มอ่านจากปกจนจบเล่ม)
  ๒. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนอยากอ่านหนังสือเล่มยักษ์นี้หรือไม่ นักเรียนตอบ อยากอ่าน
หนังสือเล่มยักษ์ค่ะ/ครับ ครูจะอ่านให้ฟัง ครูอ่านหนังสือเล่มยักษ์ด้วยภาษาโทร� (โส้) จนจบ (ขณะท่ีอ่าน 
ครูชี้ค�าที่อ่านไปด้วยโดยการลากใต้ค�าอ่านไปเรื่อย ๆ จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง)
  ๓. ครูขออาสาสมัครหนึ่งคนออกมาอ่านหนังสือเล่มยักษ์ อ่านหนังสือเล่มยักษ์พร้อมครูจนจบ 
นักเรียนอ่านหนังสือเล่มยักษ์ด้วยตนเองอีกครั้งจนจบ (ชี้ค�าอ่านไปด้วยโดยการลากไปเรื่อย ๆ)
  ๔. ครูขออาสาสมัครเป็นกลุ่ม ๆ ๒ คน ๓ คน ๕ คน ออกมาอ่านหนังสือเล่มยักษ์พร้อมครู  
อาสาสมัครอ่านเองพร้อมกันจนจบ
  ๕. ครูและนักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้ง นักเรียนทั้งหมดอ่านเองพร้อมกันเสร็จแล้วครูสรุป 
เรื่องจากหนังสือเล่มยักษ์โดยการเปิดหนังสือเล่มยักษ์ประกอบ ครูสรุปเรื่องราวที่อ่านสั้น ๆ 
  ๖. ครูแจกบัตรค�า ค�าศัพท์จากหนังสือเล่มยักษ์ที่นักเรียนอ่านให้นักเรียนทุกคน
  ๗. ครูและนักเรียนอ่านหนังสือเล่มยักษ์พร้อมกันทีละหน้าโดยเมื่ออ่านจบหนึ่งหน้าให้หยุดอ่าน 
ครูถามนักเรียนว่านักเรียนคนใดมีบัตรค�าตรงกับค�าอ่านในหนังสือเล่มยักษ์ในหน้านี้บ้างให้นักเรียนยกมือขึ้น
และให้ออกมาอ่านค�านั้นโดยการยกบัตรค�าชูขึ้นในระดับอกเสร็จแล้วอ่านสามครั้ง
  ๘. น�าบัตรค�าท่ีอ่านวางทับลงไปบนค�าที่ตรงกันนักเรียนอ่านค�านั้นอีกครั้งสามครั้งเสร็จแล้วอ่าน
เร่ืองในหน้านั้นทั้งหมดอีกครั้ง ครูกล่าวชมเชยนักเรียนกลับไปนั่งท่ีเก้าอี้ของตนเองท�าตามข้ันตอนนี้ 
จนครบทุกหน้า 
  ๙. ครูและนักเรียนอ่านหนังสือเล่มยักษ์เรื่อง กะลางนึงกะแซ็ญอีกครั้งจนจบครูอ่านสรุปใจความส�าคัญ 
ให้นักเรียนฟังอีกครั้งพร้อมกับให้นักเรียนตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่านเป็นภาษาโทร� (โส้) นักเรียนอ่านหนังสือ
เล่มยักษ์พร้อมกันอีกครั้ง
  ๑๐. ครูอ ่านเชื่อมโยงหนังสือเล ่มยักษ์เรื่อง 
กะลางนึงกะแซ็ญเป็นภาษาไทยคือเร่ือง “งูกับเหย่ียว”  
ซ่ึงเป็นเน้ือเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษา (ค�าแปลนี้จะอยู่
ท้ายเล่มของหนังสือเล่มยักษ์) งูกับเหยี่ยวให้นักเรียนฟัง/ 
ครูอ่านเร่ืองพร้อมนักเรียน/นักเรียนอ่านพร้อมกัน/ครูและ
นักเรียนสรุปเรื่องพร้อมกันอีกครั้ง
  ๑๑. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านด้วย

ภาษาไทยอีกครั้ง
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สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ๑.  หนังสือเล่มยักษ์
  ๒.  บัตรค�าภาษาโทร� (โส้)

สื่อการเรียนการสอน (หนังสือเล่มยักษ์)

กำรวัดและประเมินผล

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ภาษาโทร�
  ๑. ให้นักเรียนเติมค�าภาษาไทยที่มีความหมายตรงกับภาษาโทร�
   ๑)  กะลาง คือ.................
   ๒)  กะแซ็ญ คือ....................
   ๓)  ปัร คือ .................
   ๔)  แปอะ คือ..............
   ๕)  เจีย คือ................
   ๖)  ปะไล อะล่วาง คือ.....................
   ๗)  ปะไล มะตูมกา คือ.......................
   ๘)  กะแซ็ญ ตู่ร คือ..............
   ๙)  มั่ดปลั่ก คือ ......................
   ๑๐) ปรุ่ยฮ แดอะ เวี่ยะ คือ...................
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เฉลย ๑. เหยี่ยว ๒. งู ๓. บิน ๔. ไป ๕. กิน ๖. ผลไม้ ๗. ผลมะตูมกา ๘. งูเห่า ๙. ตาฟาง ๑๐. พ่นพิษ

  ๒.  ให้นักเรียนเขียนค�าต่อไปนี้ให้ถูกต้องเป็นภาษาไทย

   เหยี่ยว งูเห่า งูสิงห์ดง มะตูมกา ผลไม้ พ่นพิษ ตาฟาง โฉบ น�้าลาย มองเห็น

  ๓.  ให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครตามหัวข้อที่ก�าหนด (๑๐ คะแนน)

   ๓.๑) ลักษณะนิสัยที่ดีของเหยี่ยว คือ.........................................................สามารถน�ามาเป็น

แบบอย่างได้คือ................................................................................................................................................

   ๓.๒) ลักษณะนิสัยของงูสิงห์ดงกับงูเห่าต่างกันอย่างไร……………………………..…………………….. 

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

สามารถน�ามาเป็นแบบอย่างได้คือ...................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑๐ ดีมาก

๘-๙ ดี

๖-๗ พอใช้

 
ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

 ๑) นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน

  ๒) นักเรียนกล้าแสดงออกและสามารถตั้งค�าถามตอบค�าถามได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

สามารถอ่านนิทานภาษาโทร� (โส้) ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีโรงเรียน

ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

  ๓)  นักเรียนสามารถอ่านเรื่อง “กะลางนึงกะแซ็ญ” และ “เหยี่ยวกับงู” ได้ และมีมารยาท 

ในการอ่าน

  ๔)  นักเรียนมีทักษะในการคิดและสามารถเชื่อมโยงภาษาโทร� (โส้) กับภาษาไทยได้

  ๕)  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถเขียนเรื่องได้

  ๖) ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น
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๒. ด้านครูผู้สอน 

 ๑) ครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอยได้รับรางวัลนักวิจัยเพื่อท้องถ่ินดีเด่นประเด็นการฟื้นฟูภาษา  

สาขาผู้ถ่ายทอดภาษาแม่เนื่องในโอกาสวันภาษาแม่สากลปลดล็อกปัญหาการศึกษาด้วยภาษาแม่ วันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จากศูนย์ศึกษาและฟื้นภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ นางวาสนา บัวศรี  

ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ นายไกร ฮาดคะดี ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพิเศษ และนางสาวอรอนงค์  

ฮาดทักษ์วงศ์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒)  ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓. โรงเรียน/ชุมชน 

 จากการที่ครูสามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงข้ึน  

จึงท�า ให้โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 ๑) รางวัลโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

 ๒) โรงเรียนบ้านกุดสะกอย เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และได้รับเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 

 ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดสะกอยรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑. ภายใน

   ๑)  ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนและมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นกัลยาณมิตร

   ๒)  ครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอย นายไกรสร ฮาดคะดี เป็นคนโทร� (โส้) เรียนภาษาศาสตร์ 

ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

   ๓)  ครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอย มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือกันในทุกด้าน

   ๔)  ครูโรงเรียนบ้านกุดสะกอย เป็นผู ้มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีครูท่ีพูด 

ภาษาโทร� (โส้) ได้

   ๕) โรงเรียนบ้านกุดสะกอย ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จากส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   

   ๒.  ภายนอก

   ๑)  ชุมชนบ้านกุดสะกอยเป็นชาวโทร� (โส้) ท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียน เป็นอย่างดี และการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

   ๒)  สพป.สกลนคร เขต ๑ ให้การสนับสนุน และก�ากับ ติดตาม นิเทศโรงเรียนบ้านกุดสะกอย 

เป็นอย่างดี 
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   ๓)  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

  ๔) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อเสนอแนะ

 ๑.  ครูควรมีความรู้และใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นอย่างดี

       ๒.  สามารถน�าวิธีการสอนไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้

       ๓.  น�าความรู้ที่ได้ไปจัดท�าหนังสือเล่มเล็ก และฉากภาพวัฒนธรรมได้

       ๔.  โรงเรียนที่มีบริบทคล้ายกันสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้

       ๕.  ครูผู้สอนมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้
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เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยน�าภาษาท้องถ่ินร่วมจัดการเรียนรู้ 

(ภาษาไทย - ท้องถิ่น) เนื่องจากนักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าม้งที่ใช้ภาษาท้องถ่ินในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน 

มักจะมีปัญหาในเรื่อง การสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะทักษะการฟัง 

พูด อ่านและเขียน เป็นหัวใจหลักในการสื่อสาร ในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง

ภาษาท้องถ่ิน มาสู่ภาษาไทย จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสร้างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในภาษาอย่างลึกซ้ึง 

และน�าไปสู่การสื่อสารได้ ส่งผลให้เกิดการคิดเป็น ท�าเป็นและแก้ปัญหาเป็น

วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทย

 ๒.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

กำรพัฒนำทักษะภำษำไทย
โดยใช้แบบเรียนเชื่อมโยง

“ชนเผ่ำ ม้ง”

โดย: ภคพร สันธิ ครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต ๒
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการอ่านแบบเรียนเชื่อมโยงตามแนวทางการสอน

ภาษาไทย - ท้องถิ่น

  ๑.  แนะน�าค�าศัพท์ทางวิชาการ ตัวอย่าง บทที่ ๒๔ โดยครูอ่าน ๓ ครั้ง

  ๒.  แนะน�าภาพ ๒ ครั้ง

  ๓.  สนทนาและดูภาพโดยครูถามว่าภาพอะไร

 ๔.  บอกค�าใต้ภาพ ว่าภาพนี้เขียนอย่างนี้เช่น ชานบ้าน

  ๕.  บอกนักเรียนว่า อ่านว่า ชานบ้าน

  ๖. แนะน�าค�าเรื่องที่ตนเองสอน เช่น (-น ) ตัวสะกดในมาตราแม่ กน

  -  โดยครูอ่านให้ฟัง ๓ ครั้ง

   -  นักเรียนอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านเอง ๓ ครั้ง

   -  อ่านพร้อมกันทั้งห้อง

  หมายเหตุ การอ่านต้องอ่านตั้งแต่แนะน�าค�าใหม่ 

 ๗.  แนะน�าการเขียน สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ที่สร้างใหม่โดยการเขียนบนอากาศ หรือกระดานด�า 

หรือ กระดานส่วนตัวของนักเรียนเอง

 ๘. อ่านค�าในกล่องค�า

   -  โดยครูอ่านให้ฟัง ๓ ครั้ง

   -  นักเรียนอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านเอง ๓ ครั้ง

   -  อ่านพร้อมกันทั้งห้อง

  ๙. อ่านค�าในกล่องพร้อม ๆ กันโดยการเรียงค�า หลังจากนั้นสลับที่อ่าน เช่น เฉียงซ้าย เฉียงขวา 

บนลงล่าง ล่างขึ้นบน

  ๑๐. เขียนค�าในกล่องค�า โดยให้นักเรียนเขียนหาค�าที่เหมือนกับภาพข้างบน หรือค�าข้างบน

  ๑๑. การเขียนควรให้นักเรียนชี้ค�าก่อนและอ่านให้ฟังก่อน ถึงจะเขียนได้

  ๑๒. ทบทวนโดยการให้นักเรียนอ่านค�าที่นักเรียนสร้างใหม่พร้อม ๆ กันอีกครั้ง

  ๑๓. ท�าแบบฝึกหัดโดยการท�าทีละข้อ

 ขั้นสรุป

 ให้นักเรียนเล่นเกมจับบัตรค�าคู่กับภาพให้มีความหมายตรงกันและให้นักเรียนวาดภาพจากค�าศัพท์

ที่นักเรียนมีอยู่ในมือ
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สื่อกำรเรียนกำรสอน

  ๑.  แบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทย (บทที่ ๒๔)
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กำรวัดและประเมินผล

 วัดและประเมินผลทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยที่เรียน

ด้วยแบบเรียนเชื่อมโยง

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

 ๑)  นักเรียนสามารถอ่านค�า อ่านประโยค และอ่านเรื่องราวบทความสั้น ๆ ได้

  ๒)  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายค�าศัพท์พูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนและมั่นใจ 

ในการพูดภาษาไทย สามารถพูดสื่อสารกับครูและการพูดเล่าเรื่องได้อย่างมั่นใจ

  ๓)  นักเรียนแยกแยะเสียงเหมือน เสียงต่างของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดได้ถูกต้อง

  ๔)  นักเรียนเขียนกล่องค�า แต่งประโยค เรียงประโยค เขียนเป็นเรื่องราว เขียนเชิงสร้างสรรค์  

ได้ถูกต้อง แบบประเมินระดับชาติ  การสอบ  LAS  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  สรุปผลการสอบ LAS ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากคะแนนเต็ม ๖ คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ คิดเป็น 

ร้อยละ ๖๗.๖๗ 

๒. ด้านครูผู้สอน 

  ๑) เป็นวิทยากรการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้

  ๒) การเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยส�าหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

๓. โรงเรียน/ชุมชน 

 ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเรียนเช่ือมโยง 

เนื่องจากนักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่านและเขียนให้ผู้ปกครองฟัง โดยครูให้นักเรียนน�าแบบเรียนเช่ือมโยง 

ไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้านและท�าการบ้าน ผู้ปกครองมีโอกาสได้เห็นพัฒนาการของลูก
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ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
 

  ๑.  ภายใน

  ปัจจัยภายในประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ ซ่ึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

บ้านรักแผ่นดิน

   ๒.  ภายนอก

  สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองและกฎหมาย ในด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาได้แก่ 

ชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่น ประชากรร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

ในท้องถิ่น ในชุมชนมีส�านักปฏิบัติธรรมท�าให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ชุมชนมีสถานีอนามัย 

ตั้งอยู่ท�าให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนด้านอนามัย และส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

 ๑. รูปภาพควรมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ

  ๒. ครูไทยควรเตรียมสื่อที่ เป ็นของจริงท่ีมีอยู ่ ในท้องถ่ินมาประกอบการเรียนการสอน 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ตัวสะกด (-น)  เวลา ๔ ชั่วโมง

แผนที่ ๒ เรื่อง แนะน�าค�าศัพท์วิชาการ   เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่......เดือน.....................พ.ศ. .............  ผู้สอน นางภคพร สันธิ
_____________________________________________________________________________

สาระที่ ๑ การอ่าน
  มาตรฐาน ท ๑.๑ การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ

 ๑.  บอกความหมายของค�า และข้อความที่อ่าน 

 ๒.  ตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

 ๓.  บอกความหมายของเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ส�าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน

 ๔.  มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒ การเขียน
  มาตรฐาน ท ๒.๑ การใช้กระบวนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

  ๒. เขียนสื่อสารด้วยค�าและประโยคง่าย ๆ 

  ๓. มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
  มาตรฐาน ท ๔.๑ การเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย 

  ๑.  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

  ๒.  เขียนสะกดค�าและบอกความหมายของค�า

  ๓.  เรียบเรียงค�าเป็นประโยคง่าย ๆ 

สาระส�าคัญ
 การอ่านและการเขียนค�าศัพท์วิชาการเป็นการเรียนรู้ความหมายของค�าศัพท์และการน�าไปใช้

แต่งประโยคและเขียนเรื่องราวตลอดจนใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

สาระการเรียนรู ้
  แนะน�าค�าศัพท์ ตัวสะกด (-น) 

จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๑. อ่านและบอกความหมายของค�าและเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้ (ม)

 ๒. ตอบค�าถามง่าย ๆ เป็นภาษาไทยในหนังสือได้และถูกต้อง (ต, ม)
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 ๓.  บอกและมีมารยาทในการอ่านได้ (ม) (ต) ๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ 

การเขียนอักษรไทยได้ถูกต้อง (ต)

 ๕.  เขียนค�าและบอกความหมายของค�าที่เขียนได้ถูกต้อง (ต) 

 ๖.  แยกเสียงวรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดได้ (ต)

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 -  แบบฝึกอ่านและแบบฝึกเขียนค�าศัพท์วิชาการในแบบเรียนเชื่อมเรียนเชื่อมโยง บทที่ ๒๔

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - ใฝ่เรียนรู้

สมรรถนะที่ส�าคัญ
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒.  กระบวนการคิด

กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นน�า 

  - ทบทวนค�าศัพท์ ในบทที่ ๒๔ 

 ขั้นสอน

  ๑.  แนะน�าค�าศัพท์ทางวิชาการ (บทที่ ๒๔) โดยครูอ่าน ๓ ครั้ง

  ๒.  แนะน�าภาพ ๒ ครั้ง

 ๓.  สนทนาและดูภาพโดยครูถามว่าภาพอะไร

 ๔.  บอกค�าใต้ภาพ ว่าภาพนี้เขียนอย่างนี้ เช่น ชานบ้าน

 ๕.  บอกนักเรียนว่า อ่านว่า ชานบ้าน

 ๖.  แนะน�าค�าเรื่องที่ตนเองสอน เช่น (-น) ตัวสะกดในมาตราแม่ กน

   -  โดยครูอ่านให้ฟัง ๓ ครั้ง

   -  นักเรียนอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านเอง ๓ ครั้ง

   -  อ่านพร้อมกันทั้งห้อง

  หมายเหตุ การอ่านต้องอ่านตั้งแต่แนะน�าค�าใหม่

  ๗.  แนะน�าการเขียน สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ที่สร้างใหม่โดยการเขียนบนอากาศ หรือกระดานด�า 

หรือกระดานส่วนตัวของนักเรียนเอง
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 ๘.  อ่านค�าในกล่องค�า

   -  โดยครูอ่านให้ฟัง ๓ ครั้ง

   -  นักเรียนอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านพร้อมครู ๓ ครั้ง

   -  อาสาสมัครอ่านเอง ๓ ครั้ง

   -  อ่านพร้อมกันทั้งห้อง

 ๙. อ่านค�าในกล่องพร้อม ๆ กันโดยการเรียงค�า หลังจากนั้นสลับที่ อ่านเช่น เฉียงซ้าย เฉียงขวา 

บนลงล่าง ล่างขึ้นบน

 ๑๐.  เขียนค�าในกล่องค�า โดยให้นักเรียนเขียนหาค�าที่เหมือนกับภาพข้างคน หรือค�าข้างบน

 ๑๑.  การเขียนควรให้นักเรียนชี้ค�าก่อนและอ่านให้ฟังก่อน ถึงจะเขียนได้

 ๑๒.  ทบทวนโดยการให้นักเรียนอ่านค�าที่นักเรียนสร้างใหม่พร้อม ๆ กันอีกครั้ง

 ๑๓.  ท�าแบบฝึกหัดโดยการท�าทีละข้อ

 ขั้นสรุป

 ให้นักเรียนเล่นเกมจับบัตรค�าคู่กับภาพให้มีความหมายตรงกันและให้นักเรียนวาดภาพจากค�า

ศัพท์ ที่นักเรียนมีอยู่ในมือ

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
 -  แบบเรียนเชื่อมโยงภาษาไทย บทที่ ๒๔ 

  - บัตรภาพ บัตรค�าศัพท์ ค�าศัพท์ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 -  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

  -  การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัดและฝึกอ่าน

        -  แบบสังเกต (บันทึกหลังการสอน)

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือ เกณฑ์การวัดผล

๑. การพูด /การฟัง แบบเรียนเชื่อมโยงภาษาไทยบทที่ ๒๔ 

แบบฝึกหัด บัตรค�าศัพท์ บัตรภาพ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒. การอ่าน/การเขียน แบบเรียนเชื่อมโยงภาษาไทย บทที่ ๒๔ 

แบบฝึกหัด บัตรค�าศัพท์ บัตรภาพ 
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เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้วยหานต้ังอยู่ในชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เมื่อนักเรียนที่ก้าวเข้าสู่

โรงเรียน เริ่มจากช้ันอนุบาลปีที่ ๑ ทั้งหมดนั้นมีการใช้ภาษาท้องถ่ิน (ม้ง) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน 

ของตนเองและมักจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่เข้าใจภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เด็กไม่คุ้นเคย เด็กก็ต้องใช ้

ความพยายามอย่างมากที่จะต้องท�าความเข้าใจในสิ่งที่ครูพูด จึงท�าให้เด็กเกิดปัญหาในการเรียนรู้เพราะการที่เด็ก

ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ

  ดังน้ันจึงได้ใช้แนวทางการสอนแบบตอบสนองทางร่างกายหรือ ทีพีอาร์ เพื่อจะช่วยท�าให้เด็ก

เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างถาวร ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย เรียนรู้ค�าศัพท์

ภาษาไทย เกิดการกระตุ้นและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย ปฏิบัติตาม 

และโต้ตอบได้ด้วยการเน้นความหมายและความเข้าใจ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง - พูดภำษำไทย
โดยใช้กำรสอนแบบตอบสนองทำงร่ำงกำย

(TPR - Total Physical Response)
“ชนเผ่ำ ม้ง”

โดย: อนุชิต สุวรรณผูก ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต ๔ 
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบตอบสนองทำงร่ำงกำย

  ๑.  ขั้นเสนอบทเรียน 

  ๑) ครูออกค�าสั่งที่มีค�าศัพท์ชุดใหม่ (๓ ค�าศัพท์) โดยครูท�าเป็นต้นแบบให้เด็กดู ๓ ครั้ง เช่น…สั่งว่า 

(นั่ง) ครูก็ท�าท่านั่ง, ครูสั่งว่า (ยืน) ครูก็ท�าท่ายืน, ครูสั่งว่า (กระโดด) ครูก็ท�าท่ากระโดด โดยท�าซ�้า ๆ ๓ รอบ

  ๒.  ขั้นปฏิบัติ

  ๑)  ครูออกค�าสั่งเดิมและท�าพร้อมกับอาสาสมัคร ๓ คนอีก ๓ ครั้ง 

  ๒)  ครูออกค�าสั่งเดิมโดยไม่ท�า แต่ให้อาสาสมัครฟังและท�าด้วยตนเอง ๓ ครั้ง 

  ๓)  ครูออกค�าสั่งให้นักเรียนทั้งชั้นท�าพร้อมกัน

  ๓.  ขั้นทดสอบการปฏิบัติ

  ๑) นักเรียนกลุ่มย่อยท�า

  ๒)  นักเรียนท�าทีละคน 

  ๔.  ขั้นประเมินผล 

  ครูออกค�าสั่งตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์โดยเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียน 

ท�าพร้อมกันทั้งชั้นเรียน และตามด้วยการท�าเป็นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล 

ตัวอย่ำง
 

 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แบบตอบสนองทางร่างกายประเภท TPR - P (แปะ - ดึงออก)

ขั้นเสนอบทเรียน ครูออกค�าสั่งและท�าให้ดู ๓ ครั้ง  ขั้นปฏิบัติ  ครูออกค�าสั่งและท�าพร้อมกัน ๓ ครั้ง

ขั้นปฏิบัติ ครูออกค�าสั่งแล้วให้อาสาสมัครท�าเอง ๓ ครั้ง  ขั้นปฏิบัติ  ครูออกค�าสั่งให้นักเรียนทั้งชั้นท�า

    พร้อมกัน ๓ ครั้ง
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ขั้นทดสอบการปฏิบัติ และขั้นประเมิน

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

  ประเภทของสื่อวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR - Total Physical Response)  

มีอยู่ ๔ ประเภท ดังนี้ 

  ๑.  TPR - B (Body) เป็นการสอนด้วยค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น…นั่ง, 

ยืน, กระโดด โดยปฏิบัติตามขั้นการสอน 

  ๒.  TPR  - O (Object)  เป็นการสอนด้วยค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ซึ่งส่วนใหญ่จะสอนควบคู่ 

กับค�าสั่งที่เก่ียวกับร่างกาย เช่น หยิบดินสอวางดินสอ, หยิบแก้วน�้าวางแก้วน�้า, หยิบสีเทียนวางสีเทียน  

โดยปฏิบัติ ตามขั้นการสอน 

  ๓. TPR - P(Picture) เป็นการสอนเกี่ยวกับการออกค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ได้แก่

   ๑) TPR  -  P  (วาด  -  ลบ) เป็นทีพีอาร์ ที่ใช้การวาดรูปบนกระดาน โดยมีจุดประสงค์ 

เพื่อฝึกการขีด - เขียน การลากเส้น ส่วนค�าศัพท์ก็จะเป็นรูปที่ไม่สามารถน�าของจริงมาให้ดูได้ เช่น วาดดวง

อาทิตย์ ลบดวงอาทิตย์, วาดดวงจันทร์ ลบดวงจันทร์, วาดภูเขา ลบภูเขา โดยปฏิบัติตามขั้นการสอน 

   ๒) TPR - P (แปะ - ดึงออก) มีจุดประสงค์เพื่อแสดงรูปสัตว์ บุคคลหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถ

น�าของจริงมาให้นักเรียนดูได้ เช่น ครูออกค�าสั่งว่า แปะรูปทหาร, แปะรูปต�ารวจ, แปะรูปพระสงฆ์ แล้วออก

ค�าสั่ง ดึงรูปทหารออก, ดึงรูปต�ารวจออก, ดึงรูปพระสงฆ์ออก โดยปฏิบัติตามขั้นการสอน

    ๓)  TPR - P (ชี้) มีจุดประสงค์เพื่อแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถน�าเอาของจริงมาให้เด็กดูได้

โดยน�าภาพมาติดในชั้นเรียน เช่น ครูออกค�าสั่งว่า ชี้ทะเล ชี้ต้นมะพร้าว ชี้เรือ โดยปฏิบัติตามขั้นการสอน

    ๔)  TPR - P (เดินทาง) เป็นทีพีอาร์ ที่เกี่ยวกับสถานที่ โดยน�ารูปภาพหรือวาดรูปแล้วน�าไป

ติดบริเวณต่าง ๆ รอบ ๆ ห้องเรียน เช่น ครูออกค�าสั่งว่า เดินไปที่สะพาน, เดินไปที่วัด, เดินไปที่แม่น�า้  

โดยปฏิบัติ ตามขั้นการสอน



70

    ๕.  TPR - S (Story) เป็นการสอนภาษาด้วยการเล่าเรื่อง ซึ่งควรใช้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม 

ด้านภาษาไทย โดยครูเล่าเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน โดยผู้เรียนไม่ต้องพูดเพียงแต่

แสดงท่าทางประกอบเรื่องเท่านั้น

กำรวัดและประเมินผล 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการณ์พฤติกรรมเด็กดังนี้

๑. การเข้าใจความหมายของค�าศัพท์

๒. การปฏิบัติตามค�าสั่งได้

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

๓ ๒ ๑

๑. การเข้าใจความหมาย

ของค�าศัพท์

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ทั้ง ๓ ค�า

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ ๒ ค�า

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ ๑ ค�าหรือแสดง

ท่าทางไม่ได้เลย

๒. การปฏิบัติตามค�าสั่ง ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ทั้ง 

๓ ค�า

ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ ๒ ค�า ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ ๑ ค�า

หรือปฏิบัติไม่ได้เลย

แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการฟังโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองทางร่างกาย

(TPR - total Physical Response)

เลขที่ ชื่อ - สกุล

รายการประเมิน

การเข้าใจความหมาย

ของค�าศัพท์
การปฏิบัติตามค�าสั่ง

๑

๒

๓

๔

รวม

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนนเฉลี่ย
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ผลส�ำเร็จ

ผู้รับประโยชน์
ผลของการจัดประสบการณ์

ผลดี/ความส�าเร็จที่ปรากฏ ตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ปรากฏ

ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความสุขในการเรียน - เด็กชอบมาโรงเรียนขาดเรียนน้อยลง

-  ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

- มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

-  บรรยากาศในห้องเรียนมีความสุข

-  เกิดความอยากรู้อยากเห็น

นักเรียนมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น - มีทักษะภาษาที่ดีขึ้น/สามารถพูด

โต้ตอบกับครูได้มากขึ้น

- ซึมซับภาษาไทยดีกว่าการสอนแบบเดิม

ด้านครู มีก�าลังใจและความสุขในการท�างาน

มากขึ้น

- ไม่เครียดขณะท�างาน

-  ประเมินพัฒนาการเด็กได้ตามวัย

ด้านชุมชน ชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการ

ที่ดีของผู้เรียน

- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและให้

 การสนับสนุนกับทางโรงเรียน

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

 ๑.  ภายใน

   ผู้บริหารให้การสนับสนุน งบประมาณในการจัดท�าสื่อ

  ๒. ภายนอก

  ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์และองค์กรส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะ

 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความส�าคัญ

กับแนวการสอนนี้ สามารถน�าไปปรับใช้กับทักษะการสอนภาษาที่สองอื่น ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ 

ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ



72

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง

(Total Physical Response -TPR) ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สัปดาห์ที่ ๑ เวลา ๑๕ นาที / แผน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
_____________________________________________________________________________

สาระส�าคัญ
 การยืน นั่ง กระโดด เป็นค�าศัพท์พื้นฐานเด็กเล็กก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในหมวดค�ากิริยา ซึ่งเด็กปฐมวัยสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้รวมทั้งเป็นพื้นฐานส�าหรับ 

การเรียนรู้ค�าศัพท์ที่ยากขึ้นต่อไปได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๑. เข้าใจความหมายของค�าศัพท์ ยืน, นั่ง, กระโดด

 ๒. ปฏิบัติตามค�าสั่งได้

สาระการเรียนรู ้  

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ค�าสั่งชุดที่ ๑. ยืน, นั่ง, กระโดด

ด้านสติปัญญา

- การเลียนแบบการกระท�าและเสียงต่าง ๆ 

- การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

- การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

วิธีด�าเนินกิจกรรม
ค�าสั่งใหม่

ค�าสั่งชุดที่ ค�าสั่งที่ ๑ ค�าสั่งที่ ๒ ค�าสั่งที่ ๓

๑ นั่ง ยืน กระโดด
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการสอน ค�า / กิจกรรม

ขั้นเสนอบทเรียน ครูพูดทักทายกล่าวค�าสวัสดีกับเด็ก

ครูท�าให้ดู

๑. ครูพูด : นั่ง ครูสาธิตการนั่งหลังจากที่พูด “นั่ง” จบแล้ว

๒. ครูพูด : ยืน ครูสาธิตการยืนหลังจากที่พูด “ยืน” จบแล้ว

๓. ครูพูด : กระโดด ครูสาธิตการกระโดดหลังจากที่พูด “กระโดด” จบแล้ว

๔. ครูท�าซ�้าข้อ ๑ - ๓ อีก ๒ รอบ 

ครูท�าพร้อมอาสาสมัคร

๑. ครูถาม : ใครจะอาสาออกมาท�าพร้อมครูบ้างยกมือขึ้น

๒. ครูคัดเลือกอาสาสมัครออกมาท�ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน ๔ - ๕ คน 

๓. ครูและอาสาสมัครท�าท่าทางพร้อมกันโดยครูเป็นผู้ออกค�าสั่งทีละค�าสั่งนั่ง, 

ยืน, กระโดดพร้อมท�าท่าทางประกอบแต่ละค�าสั่ง ๓ รอบ ครูสั่งโดยไม่ท�า

๑. ให้อาสาสมัครที่ท�าพร้อมครูในข้ันท่ี ๒ ท�าเองตามค�าสั่งของครู นั่ง, ยืน, 

กระโดด ๓ รอบ

๒. เปลี่ยนอาสาสมัครชุดใหม่อีก ๒ - ๓ ชุด ออกมาท�าโดยครูออกค�าสั่ง

 เหมือนข้อที่ ๑

ขั้นปฏิบัติ ๑. ครูสั่งนั่ง , ยืน, กระโดด ให้เด็กทั้งห้องท�าพร้อมกัน ๓ รอบ

๒. ครูแบ่งกลุ่มย่อย จ�านวน ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕ คน 

๓. ครูสั่งนั่ง, ยืน, กระโดด ให้เด็กกลุ่มย่อยท�าทีละกลุ่มๆ ละ ๓ รอบ จนครบ 

ทุกกลุ่มโดยครูเป็นผู้สังเกตเด็กท�าถูกต้องหรือไม่

ขั้นทดสอบการปฏิบัติ ๑. ครูสั่งเด็กท�าทีละคนโดยเฉพาะเด็กที่ท�าตามค�าสั่งไม่ถูกต้อง ให้เด็กคนนั้น

ท�าพร้อมครู และท�าตามค�าสั่งครูโดยไม่ต�าหนิ 

๒. หากเด็กท�าได้ครูจะสลับค�าสั่งจากค�าสั่งที่ ๑, ๒, ๓ เป็นค�าสั่งที่ ๑, ๒, ๓ 

หรือ ๑, ๒, ๓ เป็นต้น เพื่อให้เป็นการสังเกตเด็กว่าเด็กเข้าใจค�าสั่ง 

อย่างแท้จริงและให้ค�าชมเชย

ขั้นประเมินผล ครูน�าเอาค�าสั่งที่เคยเรียนไปแล้วมาผสมกับค�าสั่งใหม่ให้เป็นประโยคที่มีค�าสั่ง

ซ้อนแล้วสั่งให้เด็กท�าดังนี้ ยืนนั่ง, ยืนกระโดด, นั่งยืน 
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สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
การวัดและประเมินผล

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการณ์พฤติกรรมเด็กดังนี้

๑. การเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ 

๒. การปฏิบัติตามค�าสั่งได้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การการประเมิน

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

๓ ๒ ๑

๑. การเข้าใจความหมาย

 ของค�าศัพท์

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ทั้ง ๓ ค�า

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ ๒ ค�า

แสดงท่าทางตามค�าศัพท์

ได้ ๑ ค�าหรือแสดงท่าทาง

ไม่ได้เลย

๒. การปฏิบัติตามค�าสั่ง ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ทั้ง 

๓ ค�า

ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ ๒ ค�า ปฏิบัติตามค�าสั่งได้ ๑ ค�า 

หรือปฏิบัติไม่ได้เลย

แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะการฟังโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองทางร่างกาย

(TPR - Total Physical Response)

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาน

เลขที่ ชื่อ - สกุล

รายการประเมิน

การเข้าใจความหมาย

ของค�าศัพท์
การปฏิบัติตามค�าสั่ง

๑

๒

๓

๔

รวม

คะแนนเฉลี่ย

รวมคะแนนเฉลี่ย
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สุนันท์ สุเณร์
การสอนแบบสุนันท์สุเณร์

บัณฑิตา คงสกุล
ฉากภาพวัฒนธรรม

สู่ทักษะการคิดและการสื่อสาร

สุพรรณี สุทธิประภา
ทีพีอาร์พัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทย

มุกดา วิชา
สอน BBL ง่ายๆ
ในแบบครูมุก

เจษฎ์สุดา หนูทอง
โครงการครูอาสาแก้ปัญหาเด็ก

อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้ง่ายนิดเดียว

รอฮานา สุดิน
ประสานความห่วงใย

ด้วยถ้อยค�าวันละประโยค

น�้าผึ้ง ยี่เป็ง
การสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ

BBL + TPR + การแจกลูกสะกดค�า

75
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กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนภำษำไทย
ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ (ทีพีอำร์)

“ชนเผ่ำชอง”

โดย: สุพรรณี สุทธิประภา ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต ๒

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 ๑.  ภาษาไทยมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 ๒. ถ้านักเรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนภาษาไทย ก็จะมีผลท�าให้นักเรียนประสบความส�าเร็จ

ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

 ๓. ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนเขียนสะกดค�าภาษาไทยผิด โดยเขียนตาม

การออกเสียงภาษาชอง

 ๔. การจัดการเรียนรู้ภาษาที่สองวิธีการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนท่ีใช้ภาษาชองในชีวิตประจ�าวัน 

วิธีการหนึ่ง คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ (TPR/Total Physical Response) 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสื่อวิถีชีวิตและ 

ภาษาชอง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ (TPR/Total Physical Response) 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

 การจัดการเรียนรู้แบบ TPR : Total Physical Response ประเภท TPR - S (Total Physical 

Response - Stories - telling) เป็นการสอนภาษาใหม่ด้วยการเล่าเรื่องราว โดยต้องการให้ผู้เรียนฟังครูพูด

ให้เข้าใจเรื่องราวที่เล่า และท�าท่าทางตามความหมายของเรื่องที่ฟังนั้น โดยผู้เรียนไม่ต้องพูด เพียงแต่แสดง

ท่าทางประกอบเรื่องเท่านั้น ตัวอย่าง เรื่อง งานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

วิธีด�ำเนินกิจกรรม

๑. ขั้นก่อนการจัดประสบการณ์

 นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนจากภูมิปัญญาและสถานที่ส�าคัญ โดยยึดตามวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

ชองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเป็นหลัก เรื่อง งานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้แก่ พิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริง

หลังฤดูเก็บเกี่ยว ครูแนะน�าค�าศัพท์ใหม่ แล้วจึงเล่าเรื่องทีละตอนโดยครูแสดงท่าทางตามเรื่องที่เล่า หลังจากนั้น

ครูจะเล่าเรื่องนั้นซ�้าอีกครั้ง

๒. ขั้นการจัดประสบการณ์

 ๑)  ขั้นสาธิต

  ครูภูมิปัญญาสาธิตบทบาทสมมุติ พิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ตามล�าดับ 

 ๒)  ขั้นการปฏิบัติ

  ๒.๑ นักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงเรื่องราว (ตามที่ครูเล่า) โดยยังไม่ต้องพูด จนกว่า 

เมื่อนักเรียนพร้อมจะพูดแล้วครูก็จะให้นักเรียนเล่าเรื่องแทนครู แล้วให้นักเรียนคนอื่นออกมาแสดงท่าทาง

ตามเรื่องที่เล่านั้น 

  ๒.๒ นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามล�าดับเรื่องราวงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพิธีท�าบุญทุ่ง

และงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

  ๒.๓ นักเรียนน�าล�าดับเร่ืองราวพิธีท�าบุญทุ ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจาก 

การแสดงบทบาทสมมุติ มาฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยในหัวข้อเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเก่ียว โดยเริ่มจาก 

ค�าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย วัตถุสิ่งของ สถานที่ บุคคลท่ีคุ้นเคย และไกลตัวออกไปเรียงความหมายจากค�า  

ไปสู่กลุ่มค�า และประโยค จากประโยคเดียวสู่กลุ่มประโยคท่ีร้อยเรียงกันเป็นกลุ่มความหมาย หรือข้อความ 

ที่ยาวมากขึ้นจนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

  ๒.๔ นักเรียนน�าผลงานการเขียนเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็ก
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๓. ขั้นหลังการจัดประสบการณ์ 

 ครูประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย 
 ๑)  ล�าดับการเขียนเรื่องราวพิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
 ๒)  ผลงานเชิงประจักษ์การเขียนหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง งานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ๑. สื่อของครูภูมิปัญญา  เรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว
    ๒. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ
      ๓. สื่อ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนเรื่องราวพิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเก่ียว และ
การเขียนหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว
   

 

กำรวัดและประเมินผล

 การประเมินทักษะการเขียนตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน 

 ทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับที่พึงพอใจ

๒. ด้านครูผู้สอน 

 จัดการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. โรงเรียน/ชุมชน 

 ชุมชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเป็นภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย 
ของนักเรียนเป็นอย่างดี
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ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน

  ๑)  ผู ้อ�านวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์  

ค่าตอบแทนแก่วิทยากรท้องถิ่น

  ๒)  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๒.  ภายนอก

  ๑)  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นความส�าคัญในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

 ครูผู ้สอนควรท�าความเข้าใจแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบทีพีอาร์  

(TPR/Total Physical Response) โดยเฉพาะทีพีอาร์ : เรื่องราว TPR - S (Total Physical Response - 

Stories - telling) 



80

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้

ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หน่วยที่ ๑ แผนที่ ๑ : งานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว   เวลา ๑ ชั่วโมง
_____________________________________________________________________________

สาระส�าคัญ
 เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

จุดประสงค์
 ๑.  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวเป็นภาษาชองที่เกี่ยวข้องกับงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้

 ๒.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของวัฒนธรรมงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้

 ๓.  นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

 การบูรณาการกับสาระอื่น

 ภาษาไทย การฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคอย่างง่าย ค�าศัพท์ อ่าน เขียนประโยค วลี  

   เขียนเพื่อการส่ือสาร เข้าใจธรรมชาติของภาษาที่เกี่ยวกับงานรื่นเริง 

   หลังฤดูเก็บเกี่ยว (ท ๑.๑.๑ ท ๑.๑.๒ ท ๒.๑.๑)

	 คณิตศาสตร์ การนับวันเวลาการประมาณค่า (ค ๑.๑.๑) 

	 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาแหล่งน�้าป่า (ว ๒.๒.๑ ว ๒.๑.๑) 

	 สังคมศึกษาฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เข้าใจ 

   ความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณี ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม การบริหาร 

   จัดการทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ส ๑.๑.๑ ส ๑.๑.๓ ส ๑.๑.๗) 

	 สุขศึกษาฯ การเล่นเกมการละเล่นกีฬา มีน�้าใจ เคารพกฎกติกา (พ ๓.๒.๔)

	 ศิลปะ วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเก่ียว เข้าใจความสัมพันธ์ 

   ของดนตรีกับวัฒนธรรม แสดงออกท่าทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (ศ ๑.๑.๗)

	 การงานอาชีพฯ การท�าอาหารพื้นบ้าน การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  

   (ง ๑.๑.๒ ง ๑.๑.๓)

	 ภาษาต่างประเทศ  การเชื่อมโยงภาษา (ต ๔.๑.๑)

กิจกรรมการเรียนการสอน
  ๑.  ขั้นก่อนการจัดประสบการณ์

   ๑.๑ นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตชุมชนจากภูมิปัญญาและสถานท่ีส�าคัญ โดยยึดตามวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชอง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเป็นหลัก เรื่องงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวได้แก่ พิธีท�าบุญทุ่งและ 

งานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ครูแนะน�าค�าศัพท์ใหม่ แล้วจึงเล่าเรื่องทีละตอนโดยครูแสดงท่าทาง 

ตามเรื่องที่เล่า หลังจากนั้นครูจะเล่าเรื่องนั้นซ�้าอีกครั้ง
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  ๒. ขั้นการจัดประสบการณ์

   ๒.๑  ขั้นสาธิต

    ครูภูมิปัญญาสาธิตบทบาทสมมุติ พิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  

ตามล�าดับ 

   ๒.๒ ขั้นการปฏิบัติ

     ๑) นักเรียนอาสาสมัครออกมาแสดงเร่ืองราว (ตามท่ีครูเล่า) โดยยังไม่ต้องพูด จนกว่า

เมื่อนักเรียนพร้อมจะพูดแล้ว ครูก็จะให้นักเรียนเล่าเรื่องแทนครู แล้วให้นักเรียนคนอ่ืนออกมาแสดงท่าทาง

ตามเรื่องที่เล่านั้น 

   ๒) นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามล�าดับ เรื่องราวงานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพิธีท�าบุญทุ่ง

และงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

     ๓) นักเรียนน�าล�าดับเรื่องราวพิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงร่ืนเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจากการแสดง

บทบาทสมมุติ มาฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยในหัวข้อเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว โดยเริ่มจากค�าศัพท์

เกี่ยวกับร่างกาย วัตถุสิ่งของ สถานที่ บุคคลที่คุ้นเคย และไกลตัวออกไปเรียนความหมายจากค�า ไปสู่กลุ่มค�า 

และประโยค จากประโยคเดียวสู่กลุ่มประโยค ที่ร้อยเรียงกันเป็นกลุ่มความหมาย หรือข้อความที่ยาวมากขึ้น 

จนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

    ๔)  นักเรียนน�าผลงานการเขียนเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็ก

  ๓.  ขั้นหลังการจัดประสบการณ์ 

   ครูประเมินทักษะการเขียนภาษาไทย 

   ๓.๑  ล�าดับการเขียนเรื่องราวพิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว

   ๓.๒  ผลงานเชิงประจักษ์ การเขียนหนังสือเล่มเล็กเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว

การวัดผลประเมินผล
 ๑.  สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 ๒.  การประเมินทักษะการเขียนตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ๓.  ประเมินผลจากกิจกรรม ใบงาน ผลงาน ผลงานการเข้ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายของนักเรียน

สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. สื่อของครูภูมิปัญญาเรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว

 ๒. สื่อ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ

 ๓. สื่อ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนเรื่องราวพิธีท�าบุญทุ่งและงานเลี้ยงรื่นเริงหลังฤดูเก็บเก่ียว และ

การเขียนหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง งานรื่นเริงฤดูเก็บเกี่ยว
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กำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกำรสื่อสำร
โดยฉำกภำพวัฒนธรรม (เทคนิคกำรถำม - ตอบ)

   “ชนเผ่ำ เขมรถิ่นไทย”

โดย: บัณฑิตา คงสกุล ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 จังหวัดสุรินทร์มีแนวชายแดนติดกับอาณาเขตกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีภาษาท้องถิ่นที่ใช้สื่อสาร
และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษาท้องถ่ินท่ีใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
ได้แก่ ภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ภาษาและวัฒนธรรมเขมรถิ่นไทยอยู่ในภาวะถดถอยและ 
เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียวัฒนธรรมทางภาษาที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ นักเรียน
เกิดความอายไม่กล้าพูดภาษาแม่ของตนเอง ภาษาเขมรถิ่นไทยถูกกลืนไปกับยุคสมัยค่านิยม แต่ด้วย 
ผู้ปกครองยังใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยอยู่ จึงท�าให้นักเรียนพูดไทยปนกับภาษาท้องถ่ิน ท�าให้ไม่กล้าแสดงออก  
ไม่กล้าพูด และไม่ออกความคิดเห็น ซึ่งที่พบจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง คือ นักเรียนมีปัญหา  
ทั้งการใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษาไทย มีความสับสนไม่ชัดเจนในแง่ของการสื่อความหมายและ 
ความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษา เช่น ความสุภาพ และการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับหลักไวยากรณ ์
เป็นต้น 
 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยการน�าภาษาท้องถ่ิน (เขมรถ่ินไทย) 
และสอดแทรกวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาเขมรถิ่นไทย การใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย
ในการสื่อสารตั้งแต่ชั้นอนุบาลโดยผ่านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ฉากภาพวัฒนธรรม และฝึกฝนการคิดอย่างเป็น
ล�าดับผ่านภาษาที่เด็กคุ้นเคยมากที่สุด ต้ังแต่ขั้นรู้/จ�าได้, เข้าใจ, ประยุกต์ใช้, วิเคราะห์, ประเมินค่า 
และสร้างสรรค์ ตามหลักของ Bloom Taxonomy (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๕๓: ๒๐ - ๒๑) เพื่อให้นักเรียน
ฝึกทักษะการคิดและการสื่อสารภาษาเขมรถิ่นไทยมากขึ้น เน้นกระบวนการซักถาม - พูดโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยภาษาท้องถิ่นและวิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผู้เรียนจะเรียนรู้
ในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข คือ ความสนุกในสิ่งใหม่ท่ีได้รับรู้จากกิจกรรมในห้องเรียน และการกล้าท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นในภาษาของตนเอง

วัตถุประสงค์ 

 ๑.  พัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารภาษาโดยใช้กระบวนการซักถาม - พูดโต้ตอบ 
  ๒.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย

 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ขั้นตอนการสอน
 ๑.  ครูเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนด้วยเพลง เต๊าะแก, แพลเฌอ
 ๒. ครูชักชวนให้นักเรียนดูภาพต่าง ๆ ในฉากภาพใหญ่ (ฉากภาพวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนบ้านโพธิ์กอง)
 ๓.  ครูตั้งค�าถามเพื่อเกริ่นน�าเข้าสู่บทเรียน
  ก. ตั้งค�าถามเกี่ยวกับภาพรวมของฉากภาพ (ให้พูดโต้ตอบ) เช่น
   ค�าถามขั้นที่ ๑: รู้/จ�าได้ มีใคร ท�าอะไร อยู่ในภาพนี้บ้าง 
   ตัวอย่างค�าถาม เช่น  ๑. ในรูปภาพมีใครบ้าง
       ๒. ในรูปท�าอะไรบ้าง
   ค�าถามขั้นที่ ๒: อธิบายได้ หนูคิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับอะไร
  ข. ต้ังค�าถามที่น�าไปสู่หน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการสอน (ให้นักเรียนพูดโต้ตอบและปฏิบัติ) 
เช่น การใช้ค�าถามขั้นที่ ๑: รู้/จ�าได้ 
   ตัวอย่างค�าถาม เช่น  ๑. ใครรู้บ้างคะว่าคนหาบน�้าอยู่ตรงไหน ออกมาชี้ให้เพื่อนดู
      ๒.  ใครรู้บ้างคะว่าคนขี่ม้าอยู่ตรงไหน ออกมาชี้ให้เพื่อนดู
 ๔. ครูตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการคิดในระดับที่สูงขึ้น (เน้นพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงกว่า
ที่เด็กมี) โดยการใช้ค�าถามแบบปลายปิด และปลายเปิด เช่น 
  ค�าถามขั้นที่ ๓: ขั้นประยุกต์
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น ถ้านักเรียนไม่มีถังตักน�้า นักเรียนจะใช้อะไรตักน�้าได้บ้าง   
  ค�าถามขั้นที่ ๔: ขั้นวิเคราะห์ 
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น คนเอาน�้าไปท�าอะไร และท�าไมจึงเอาไป
  ค�าถามขั้นที่ ๕: ขั้นประเมิน
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น ควาย ๒ ตัว ตัวไหนวิ่งได้เร็วกว่ากัน เพราะอะไร
  ค�าถามขั้นที่ ๖: ขั้นสร้างสรรค์
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น ถ้าควายมีปีกบินได้ นักเรียนคิดว่าคนจะให้ควายท�าอะไร
 ๕.  ครูตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่การจัดกิจกรรม “การเขียนเชิงสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาทักษะนักเขียน
รุ่นเยาว์ โดยพัฒนาการจากการวาดรูป (อนุบาล ๑) สู่การอ่าน - เขียน (อนุบาล ๒) ตัวอย่างค�าถามน�าไปสู่
กิจกรรม เช่น
  ค�าถามน�ากิจกรรม: 
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น ๑.  ในรูปภาพมีอาชีพอะไรบ้าง
       ๒.  นักเรียนชอบอาชีพอะไร และท�าไมถึงชอบ
      ๓.  โตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไร เพราะอะไร
กิจกรรม: (วาด) เขียนเชิงสร้างสรรค์
  ตัวอย่างค�าถาม เช่น ๑.  ให้นักเรียนวาดรูปอาชีพที่นักเรียนชอบ
      ๒.  นักเรียนคนไหนวาดรูปเสร็จก่อนจะให้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ประเมินนักเรียน: ครูประเมินนักเรียนระหว่างการสอน
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สื่อกำรเรียนกำรสอน 

	 u  ฉากภาพวัฒนธรรม

กำรวัดและประเมินผล 

 ๑.  แบบบันทึกการสังเกต
  ๒.  ผลงานและการน�าเสนอ
 ๓.  สังเกตการสนทนาโต้ตอบ
 ๔.  เล่นและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

 ๑)  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒)  เด็กสื่อสารกับคุณครูและบุคคลอื่นได้ 
 ๓)  นักเรียนอยากมาโรงเรียน ตื่นตัว กล้าซักถาม 
 ๔)  นักเรียนมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
 ๕)  นักเรียนพัฒนาการทางด้านภาษา (ฟัง - พูด) ทั้งภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษาไทย
 ๖)  นักเรียนสนทนาสื่อสาร/โต้ตอบเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยเป็นประโยคที่ยาวขึ้น

๒. ด้านครูผู้สอน 

 ๑)  ครูได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาของชุมชน 
 ๒)  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีปราสาท การสอนระดับปฐมวัย ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
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๓. โรงเรียน/ชุมชน

 ๑) ท�าให้โรงเรียนบ้านโพธิ์กองกลายเป็นจุดสนใจของหน่วยท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ภาษา
เขมรถิ่นไทยทั้งเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน นักศึกษา 
 ๒)  หน่วยงานราชการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโพธิ์กองเป็นพื้นที่ในการศึกษาดูงาน 
 ๓)  ชุมชนหมู่บ้านเขตบริการโรงเรียนบ้านโพธิ์กองให้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียน 
ท�ามากขึ้น 
 ๔)  ความร่วมมือในการผลิตสื่อ นิทานเล่มยักษ์ ฉากภาพวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องราวของวิถี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดจากคนของชุมชน และน�ามาสร้างเป็นภาพวาด ประกอบด้วย
หลายเรื่องราวรวมกัน

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน 
  ๑)  ครู/บุคลากร มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง บุคลากร
ในสถานศึกษามีความรัก ความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถ บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถที่หลากหลายท�าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 
  ๒)  นักเรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม
  ๓)  ชุมชมเข้าร่วมในการผลิตสื่อ และน�าผลผลิตที่ได้มาใช้กับนักเรียน
  ๒.  ภายนอก 
  ๑)  ผู้อ�านวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ค�าแนะน�า อ�านวยการความสะดวก 
ชุมชนเข้าร่วมในการผลิตสื่อ และน�าผลผลิตที่ได้มาใช้กับนักเรียน
  ๒)  ศึกษานิเทศก์ จากส�านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ให้แนะน�า  
การจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์

ข้อเสนอแนะ

 ควรท�าสื่อที่คงทนแข็งแรงเหมาะกับการใช้เป็นสื่อการสอนในระยะยาว
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เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษา

๑. การพูด

แบบบันทึกการประเมินการพูด

เลขที่
ประเด็น/คะแนน

ชื่อ - สกุล  ความถูกต้อง
ความ

คล่องแคล่ว
การแสดงท่าทาง/

น�้าเสียงประกอบการพูด รวมคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

     
     ลงชื่อ.......................................................................ครูผู้สอน

 (......................................................................)
.........../........../..........
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เกณฑ์การให้คะแนนการพูด

ระดับคะแนน
ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน น�้าหนัก/
ความส�าคัญ

คะแนน
รวม๓ ๒ ๑

ความถูกต้อง การสนทนา

โต้ตอบกับครูได้ดี

การสนทนา

โต้ตอบกับครูได้

โดยครูแนะน�า 

๑ ครั้ง

การสนทนา

โต้ตอบกับครูได้

โดยครูแนะน�า

มากกว่า ๒ ครั้ง

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง 

ไม่ติดขัด 

พูดชัดเจน 

ท�าให้สื่อสารได้ดี

พูดตะกุกตะกัก

บ้าง แต่ยังพอ

สื่อสารได้

พูดเป็นค�าๆ 

หยุดเป็นช่วงๆ 

เพื่อท�าให้สื่อสาร

ได้ไม่ชัดเจน

การแสดงท่าทาง/

น�้าเสียงประกอบ

การพูด

แสดงท่าทางและ

พูดด้วยน�้าเสียง

เหมาะสมได้ดี

พูดด้วยน�้าเสียง

เหมาะสมกับ

บทบรรยาย

แต่ไม่มีท่าทาง

ประกอบ

พูดได้น้อยมาก

รวม
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๒. การฟัง

แบบบันทึกการประเมินการฟัง

เลขที่
ประเด็น/คะแนน

ชื่อ - สกุล
ความเข้าใจ

การจับใจ
ความส�าคัญ

การรู้
ความหมาย
ค�าศัพท์

ปฏิบัติตาม
ค�าสั่ง

รวม
คะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

      

ลงชื่อ.......................................................................ครูผู้สอน
                   (.......................................................................)    

.........../........../.......... 



91

เกณฑ์การให้คะแนนการฟัง

ระดับคะแนน
ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน น�้าหนัก/
ความส�าคัญ

คะแนน
รวม๓ ๒ ๑

ความเข้าใจ สามารถตอบ

ค�าถามหลังจาก

ที่ฟังได้ทั้งหมด

สามารถตอบ

ค�าถามหลังจาก 

ที่ฟังได้เป็น 

ส่วนใหญ่

สามารถตอบ

ค�าถามหลังจาก 

ที่ฟังได้น้อยมาก

การจับใจ

ความส�าคัญ

จับใจความส�าคัญ

ของเนื้อหาได้ดี

จับใจความส�าคัญ

ของเนื้อหาได้โดย

ครูแนะน�า ๑ ครั้ง

จับใจความส�าคัญ

ของเนื้อหาได้ 

โดยครูแนะน�า

มากกว่า ๒ ครั้ง

การรู้ความหมาย 

ค�าศัพท์

รู้ความหมาย

ค�าศัพท์ทั้งหมด

รู้ความหมาย

ค�าศัพท์ได้โดยครู

แนะน�า ๑ ครั้ง

รู้ความหมาย 

ค�าศัพท์โดยครู

แนะน�ามากกว่า 

๒ ครั้ง

การปฏิบัติตามค�าสั่ง ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ได้ถูกต้องและ

คล่องแคล่ว

ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ได้โดยครูแนะน�า 

๑ ครั้ง

ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ได้โดยครูแนะน�า

มากกว่า ๒ ครั้ง

รวม
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กำรสอนแบบ “สุนันท์สุเณร์”
“ชนเผ่ำ มลำยูถิ่น”

โดย: สุนันท์ สุเณร์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ปัตตานี เขต ๑

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน ทั้งในด้านนโยบายที่มีชั่วโมงเรียน 
ของวิชาภาษาไทย ในทุกระดับชั้นลดลง ซึ่งมีผลกระทบการจัดการสอนของครู นโยบายที่ไม่ให้มีเด็กตก 
หรือซ�้าชั้น เป็นการเพิ่มตัวเลขผู้เรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้บริหารไม่ได้ให้
ความส�าคัญกับการสอนภาษาไทย ทั้งการก�าหนดอัตราก�าลังและงบประมาณสนับสนุน ด้านครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทยโดยตรง จึงมีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ซ่ึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และด้านผู้เรียนส่วนใหญ่ เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง มีความผิดพลาด 
ในการเขียนตัวสะกด ตัวการันต์ ผู้เรียนอ่านหนังสือไม่ออก จับประเด็นไม่ได้ และขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ อันเนื่องมาจากขาดการฝึกแสดงความคิดอย่างเป็นระบบ และปัญหาเรื่องนวัตกรรมสื่อการสอน 
ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องควรจัดเตรียมให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
  จากผลการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
๑ - ๖ ของโรงเรียนบ้านใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ พบว่า อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ซึ่งมีสาเหตุมาจากครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 
ครูไม่ใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เด็กขาดเรียนบ่อย 
ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อบุตรหลานและไม่เห็นความส�าคัญของการศึกษา เป็นต้น
 ดังน้ันโรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑  
จึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและประกอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ในโรงเรียนมีปัญหา 
ด้านการอ่านออกเขียนได้ จึงพัฒนาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบสุนันท์สุเณร์ขึ้น

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ภาษามลายูถิ่น
ส�าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

วิธีการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 การสอนแบบสุนันท์สุเณร์ มี ๗ ขั้นตอนต่อไปนี้

แผนภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบ “สุนันท์สุเณร์”

โรงเรียนบ้านใหม่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

ขั้นดูตัวอย่างแล้วท�าตาม

ขั้นเรียนรู้ผ่านเกม

ขั้นอธิบายความส�าคัญ

ขั้นฝึกซ�้า

ขั้นน�าไปใช้

ขั้นสรุป

ขั้นสร้างความสนใจ
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๑. ขั้นสร้างความสนใจ 

 ๑)  นักเรียนและครูสนทนากันถึงเรื่อง ความส�าคัญ

ของการเรียนรู้ภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

  ๒)  นักเรียนฟังครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ๓)  นักเรียนวางแผนการเรียนรู้เรื่องมาตราภาษาไทย

ร่วมกัน

๒. ขั้นดูตัวอย่างแล้วท�าตาม 

 โดยครูน�าเสนอตัวอย่าง เช่น บทร้อยกรอง หรือ 

บทความ หรือแถบประโยคให้ผู้เรียนดูหรือฟังจนจบ แล้วให้ 

ผู้เรียนท�าตามตัวอย่างทีละขั้นจนจบ

๓. ขั้นเรียนรู้ผ่านเกม

 เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยใช้เกมหรือนิทานหรือ

เพลง ประกอบเน้ือหาน�าข้อสังเกตต่าง ๆ จากตัวอย่างมาสรุป

เป็นหลักการ กฎเกณฑ์หรือนิยามด้วยตัวผู้เรียนเอง

๔. ขั้นอธิบายค�าส�าคัญ

 เป็นการอธิบายความหมายของค�า หรืออธิบาย 

สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เรียนรู้

เรื่องพยัญชนะ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเสียงออกมาจากส่วนใด 

ของอวัยวะในช่องปาก หรืออธิบายความหมายของค�าศัพท์ 

ประเภท ชนิด ของค�า หรืออื่น ๆ
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๕. ขั้นฝึกซ�้า 

 เป็นขั้นที่ให้ผู ้เรียนท�าตามครู เช่น ครูอ่านบทร้อยกรอง หรือ บทความ หรือแถบประโยค  

แล้วให้ผู้เรียนอ่านตามอีกครั้ง ท�าซ�้าหลาย ๆ ครั้งจนผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้

๖. ขั้นน�าไปใช้ 

 เป็นขั้นร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน โดยการตั้ง

ค�าถามกระตุ ้น แต่ไม ่ควรให้ในลักษณะบอกค�าตอบ เพราะ 

วิธีสอนนี้มุ ่งให้ผู ้เรียนได้คิด ท�าความเข้าใจด้วยตนเอง ควรให้ 

ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

๗. ขั้นสรุป 

 เป ็นการให้ผู ้ เรียนท�าแบบฝึกและครูเฉลยค�าตอบ 

ซึ่งขั้นนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนน�าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

และจะท�าให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้ง

เป็นการทดสอบความเข้าใจของผู ้เรียนว่าหลักการท่ีได้รับนั้น 

สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาและท�าแบบฝึกหัดได้หรือไม่ 

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ๑.  แผนภูมิภาพ และแผนภูมิ

  การแจกลูกสะกดค�า

  ๒.  แบบฝึกต่าง ๆ 

  ๓.  สถานการณ์จริง สถานการณ์จ�าลอง 

  ๔.  หนังสืออ่านเสริม 

  ๕.  สื่อออนไลน์

  ๖.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๗.  เกมต่าง ๆ เพลง นิทาน 
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กำรวัดและประเมินผล

 ๑.  แบบทดสอบ

  ๒.  สังเกตการฟัง พูด อ่าน เขียน 

  ๓.  สังเกตการตอบค�าถาม 

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน 

  ๑)  ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้

  ๒)  ผู้เรียนสนใจเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น

 ๓)  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

  ๔)  ผู้เรียนกล้าแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

  ๕)  ผู้เรียนสามารถเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

๒. ด้านครูผู้สอน 

  ๑) ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

  ๒) สามารถเป็นแบบอย่างได้

  

๓. โรงเรียน/ชุมชน 

 ๑)  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและเห็นความส�าคัญของการศึกษา

 ๒)  ผู้ปกครองให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้น

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน

  ๑)  ผู้บริหารให้ความส�าคัญต่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน

  ๒)  ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณ

   ๓) ครูผู้สอนมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูง 

   ๒. ภายนอก

  ๑)  ผู้ปกครองให้ความสนใจและสนับสนุนในการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน

  ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ

 ๑.  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนสุนันท์สุเณร์ ในแต่ละขั้นตอนนั้นครูผู้สอน 

 ไม่ควรเร่งรีบ หากผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในขั้นตอนใด ครูผู้สอนสามารถย้อนกลับไปสอนใหม่ได้

  ๒. ครูควรใช้สื่อประกอบการสอนทุกขั้นตอน

  ๓. ครูควรมีการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสระพื้นฐานชุดที่ ๑ สระอะ อา อิ อี อุ อู  เวลา ๑๕ ชั่วโมง

แผนที่ ๕ บทร้องเล่น กินจุ  เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่...............เดือน...........................พ. ศ..................   ผู้สอน.....................................

แผนการสอนชุดนี้ใช้รูปแบบการสอน แบบสุนันท์สุเณร์
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 

  มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  

   ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 ตัวชี้วัด ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค�า ค�าคล้องจองและข้อความสั้น ๆ

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข ้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

   อย่างเห็นคุณค่าและน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 ตัวชี้วัด ป.๑/๒  ท่องจ�าบทอาขยานตามที่ก�าหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ

สาระส�าคัญ
 การร้อง บทร้องเล่นพร้อมกับตบมือหรือเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นให้สมองฝึก 

การออกเสียงจัดจังหวะ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสามารถในการจดจ�าการพัฒนาการเรียนรู้อย่างจริงจัง

สาระการเรียนรู้
 ๑.  บทร้องเล่น “กินจุ”

จุดประสงค์
 ๑. นักเรียนสามารถอ่านบทร้องเล่นกินจุ ได้ถูกต้อง

 ๒. นักเรียนสามารถฝึกแจกลูกสะกดค�าสระ อุ ได้ถูกต้อง

 ๓. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ใฝ่เรียนรู้

สมรรถนะ
  ความสามารถในการคิด
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กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นที่ ๑  ขั้นสร้างความสนใจ 
   n ครูกับนักเรียนร่วมสนทนาเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แล้วให้นักเรียน
ท�ากิจกรรม Brain Gym เพื่อสร้างความพร้อมและความสนใจให้กับนักเรียน
 ขั้นที่ ๒  ขั้นดูตัวอย่างแล้วท�าตาม
  ๑. ครูให้นักเรียนดูและฟังการอ่านบทร้องเล่น “กินจุ” จาก youtube แล้วให้นักเรียน
อ่านตาม ใน youtube 
   ๒.  ครูน�าเสนอแผนภูมิบทร้องเล่น “กินจุ” ให้นักเรียนอ่านตามครู ๒ - ๓ เที่ยว  
หลังจากนั้นนักเรียนอ่านพร้อมกับครู ๒ - ๓ เที่ยว ให้นักเรียนอ่านเองพร้อมกันทั้งห้อง ๒ - ๓ เที่ยว  
และให้นักเรียนอ่านเองทีละคนตามล�าดับ โดยท�าตามตัวอย่างทีละขั้นจนจบ 
   ขั้นที่ ๓  ขั้นเรียนรู้ผ่านเกม 
  n		 ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันการเรียงค�าให้เป็นประโยคโดยมีอุปกรณ์ ได้แก่
  n		 บัตรค�า ค�าว่า กิน, จุ, จน, อ้วน, ฉุ, มุ, ทะ, ลุ, อย่า, ดุ, ซิ, ถ้า, ลิง, กิน, กะ, ปิ, คอย, 
ดู, ซิ, ลิง,ดุ, นัก
  n		 วิธีเล่น
    ๑.  ครูติดบัตรค�าบนกระดานแม่เหล็ก
    ๒.  ให้นักเรียนไปหยิบบัตรค�าคนละ ๒ แผ่น
    ๓.  ครูออกค�าสั่งให้นักเรียนเรียงค�าให้เป็นประโยค
    ๔.  ใครเรียงได้ถูกต้องและหมดก่อนเป็นผู้ชนะ
   ขั้นที่ ๔  ขั้นอธิบายค�าส�าคัญ 
   ๑.  ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายความหมายของค�า เช่น 
    จุ หมายถึง จ�านวนที่บรรจุหรือใส่ลงไป 
    ฉุ หมายถึง อ้วน 
    ดุ หมายถึง น่ากลัว
    ลุ หมายถึง ส�าเร็จ
    ทุ หมายถึง แตก หรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
   ๒.  นักเรียนฝึกการแจกลูกสะกดค�า ค�าที่ประสมด้วยสระ อุ
   ขั้นที่ ๕  ขั้นฝึกซ�้า 
   ให้นักเรียนอ่านแผนภูมิบทร้องเล่นกินจุ ตามครูและฝึกอ่านเป็นรายบุคคลหลาย ๆ ครั้ง 
จนนักเรียนเกิดการเรียนรู้
  ขั้นที่ ๖  ขั้นน�าไปใช้ 
  ให้นักเรียนท�าใบงานหรือแบบฝึกหัดท่ีเกี่ยวข้องกับสระอุ และครูเฉลยค�าตอบ 
ให้นักเรียนดู
   ขั้นที่ ๗  ขั้นสรุป 

   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากแผนภูมิบทร้องเล่น กินจุ และการอ่าน

แผนภูมิการแจกลูกสะกดค�า
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
 ๑.  แผนภูมิ การอ่านบทร้องเล่น กินจุ

 ๒.  แผนภูมิ การแจกลูกสะกดค�า

  ๓.  บัตรค�า

  ๔.  แบบฝึก “เรื่องการใช้ค�าที่ประสมด้วยสระ อุ”

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
  ๑.  ทดสอบการอ่านแจกลูกสะกดค�าสระ อุ

  ๒.  ทดสอบการอ่านบทร้องเล่น กินจุ

  ๓.  ทดสอบการเขียนจากการท�าแบบฝึก

เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
 ๑.  แบบทดสอบการอ่านแจกลูกสะกดค�าสระ อุ

  ๒.  แบบทดสอบการอ่านบทร้องเล่น กินจุ

  ๓.  แบบทดสอบการเขียนจากการท�าใบงาน

 ๔.  แบบบันทึกการอ่าน

 ๕.  แบบบันทึกการเขียน
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แผนภูมิการอ่านบทร้องเล่น

สระ อุ

กินจุ

กิน จุ จน อ้วน ฉุ

  มุ   ทะ   ลุ   อย่า   ดุ   ซิ

   ถ้า   ลิง   กิน   กะ   ปิ

   คอย   ดู   ซิ   ลิง   ดุ   นัก

(จากหนังสืออ่านออกเขียนได้ หน้า ๕๒ ของทานปัญญา)

แผนภูมิการฝึกแจกลูกสะกดค�า

สระ -ุ 

  (พยัญชนะ) ก จ ด ต บ ป อ

  (สระ) -ุ 

  (ค�าส�าหรับอ่านแจกลูกสะกดค�า)

  กุ  ก  -ุ   กุ

  จุ  จ  -ุ  จุ 

  ดุ   ด  -ุ  ดุ

  ตุ  ต  -ุ  ตุ 

  บุ  บ  -ุ  บุ

  ปุ  ป  -ุ  ปุ

  อุ  อ  -ุ  อุ

กุ   จุ   ดุ   ตุ   บุ   ปุ   อุ

   ตาดี   กะดะ   อีกาดุ

   กะปะ   กะปิ   ปีติ   อุตุ
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แบบฝึกส�าหรับนักเรียน

ค�าสั่ง ให้นักเรียนน�าค�าต่อไปนี้ไปเติมในช่องว่าง

ยุ   ดุ   ทุ   ลุ   มุ   จุ   สุ   ฉุ

กินจุ

กิน ..... จน อ้วน ......

  ...... ทะ ..... อย่า ...... ซิ

   ถ้า   ลิง   กิน   กะ   ปิ

   คอย   ดู   ซิ   ลิง ....... นัก

เฉลยค�าตอบ

กินจุ

กิน ..จุ... จน อ้วน ...ฉุ...

  ..มุ.... ทะ ...ลุ.. อย่า ....ดุ.. ซิ

   ถ้า   ลิง   กิน   กะ   ปิ

   คอย   ดู   ซิ   ลิง ...ดุ.... นัก
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บัตรค�า

เกม
แข่งขันการเรียงค�าให้เป็นประโยค

อุปกรณ์ : บัตรค�า  (กิน,  จุ,  จน,  อ้วน,  ฉุ,  มุ,  ทะ,  ลุ,  อย่า,  ดุ,  ซิ,  ถ้า,  ลิง,  กิน,  กะ,  ปิ,  คอย,  

  ดู, ซิ, ลิง, ดุ, นัก)

วิธีเล่น :

 ๑.  ครูติดบัตรค�าบนกระดานแม่เหล็ก

 ๒.  ให้นักเรียนไปหยิบบัตรค�าคนละ ๒ แผ่น

 ๓.  ครูออกค�าสั่งให้นักเรียนไปเรียงค�าให้เป็นประโยค

 ๔.  ใครติดได้ถูกต้องและหมดก่อนเป็นผู้ชนะ

จุ

มุ

ลุ

ฉุ

ดุ

ทุ
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แบบทดสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ค�าชี้แจง แบบทดสอบนี้มี ๓ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑  อ่านแจกลูกสะกดค�า สระอุ จ�านวน ๑๐ ค�า

ตอนที่ ๒  อ่านบทร้องเล่นกินจุ

ตอนที่ ๓  เขียนตามค�าบอกค�าที่มีสระอุ

ตอนที่ ๑  อ่านแจกลูกสะกดค�า สระอุ จ�านวน ๑๐ ค�า

  ค�าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค�าต่อไปนี้โดยท�าเครื่องหมาย ✓ เมื่อนักเรียนสะกดถูกและ

ท�าเครื่องหมาย X เมื่อนักเรียนสะกดผิดลงในช่องว่าง

  ตัวอย่าง คุ สะกดว่า ค   -ุ   คุ 

ข้อ ค�า ช่องท�าเครื่องหมาย ข้อ ค�า ช่องท�าเครื่องหมาย

๑ กุ ๖ ตุ

๒ ฉุ ๗ นุ

๓ ดุ ๘ มุ

๔ ทุ ๙ ลุ

๕ ปุ ๑๐ ยุ

ตอนที่ ๒  อ่านบทร้องเล่นกินจุ

 ค�าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้องเล่นกินจุ นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ให้คะแนนค�าละ  

๑ คะแนน

กินจุ

  กิน   จุ   จน   อ้วน   ฉุ

  มุ   ทะ   ลุ   อย่า   ดุ   ซิ

     ถ้า   ลิง   กิน   กะ   ปิ

     คอย   ดู   ซิ   ลิง   ดุ   นัก

(จากหนังสืออ่านออกเขียนได้ หน้า ๕๒ ของทานปัญญา)

เกณฑ์การให้คะแนน

ตอนที่ ๓  เขียนตามค�าบอกค�าที่มีสระอุ

  ค�าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนตามค�าบอก จ�านวน ๑๐ ค�า โดยครูอ่านค�าให้นักเรียนฟังค�าละ ๒ ครั้ง 

ค�าส�าหรับเขียนตามค�าบอก กุ ตุ ดุ มุ ทุ ยุ ลุ นุ ปุ ทุ
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แบบบันทึกการอ่าน

  ค�าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค�าต่อไปนี้โดยท�าเครื่องหมาย ✓ เมื่อนักเรียนสะกดถูก 

และท�าเครื่องหมาย X เมื่อนักเรียนสะกดผิดลงในช่องว่าง

  ตัวอย่าง คุ สะกดว่า ค   -ุ   คุ 

ที่ ชื่อ - สกุล
ค�า

รวม หมายเหตุ
กุ ฉุ ดุ ทุ ปุ ตุ นุ มุ ลุ ยุ

ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน

(...........................................................)

เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องอ่านให้ได้ ร้อยละ ๗๐ 

แบบบันทึกการเขียนตามค�าบอก

  ค�าชี้แจง ครูอ่านค�า ค�าละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียนเขียนตามค�าบอก

ที่ ชื่อ - สกุล
ค�า

รวม หมายเหตุ
กุ ฉุ ดุ ทุ ปุ ตุ นุ มุ ลุ ยุ

ลงชื่อ...........................................................ผู้ประเมิน

(...........................................................)

เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องเขียนให้ได้ ร้อยละ ๗๐  
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับกระบวนกำรท�ำงำนของสมอง

(Brain - Based Learning : BBL)
“ชนเผ่ำ ม้ง/เมี่ยน/เหนือ/อีสำน”

โดย: มุกดา วิชา ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต ๒

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 จากนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้องการให้นักเรียนอ่านออก 

เขียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จึงมีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องจากภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถือได้ว่า เป็นรากฐานท่ีส�าคัญ 

ในการพัฒนาทักษะทางด้าน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น ๆ และการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น 

จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากพื้นฐานทางภาษาท่ีเด็กใช้ในชีวิตประจ�าวัน

มีความแตกต่างจากภาษาไทย ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่านและ 

การเขียน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมอง (Brain - Based Learning : 

BBL) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแนวทางที่น�าเข้ามาใช้แก้ปัญหาทางด้านกระบวนการจัด 

การเรียนรู้ ในห้องเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมอง เป็นรูปแบบ

การจัดกิจกรรมที่ครูต้องรู้จักและเข้าใจระบบการท�างานของสมองนักเรียน น�าไปสู่รูปแบบของการออกแบบ

การเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน สร้างความท้าทายในการอยากเรียน อยากรู ้  

ตามธรรมชาติของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกย�้า ซ�้า ทวน จนสามารถสร้างทักษะและองค์ความรู้

ให้เกิดขึ้นและคงอยู่อย่างคงทน

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมอง

บริหารสมอง (Brain-gym)
ยืดเส้นยืดสาย (stretcher (Energizer))
กิจกรรมเคลื่อนไหว (Movement)
เพลง เกม (Song, Games) 

กระตุ้นความสนใจด้วยสื่อที่แปลกใหม่ ท้าทาย (challenging)
สิ่งที่สอนด้วยต้องมีความหมายใกล้ตัว เชื่อโยงกับบริบทชีวิตจริง 
(Meaningful)
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย (Multiple Learning 
Activities) และมีบรรยากาศตื่นตัวหรือสนุกเพลิดเพลิน
สรุปโดยใช้แผนผัง ตาราง กราฟและรหัสช่วยจ�า 
(Memory Encoding) ถ้าเป็นไปได้

ท�าการฝึกซ�้า ๆ จนเกิดความเข้าใจและความช�านาญ 
(Practice, Practice and Practice)
ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยใช้ใบงานและชิ้นงานที่ก้าวหน้าขึ้น  
(Improvement and Development)
                                                  
สรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น ท�าใบงานใหม่ ๆ 
โครงงานใหม่ ๆ
สร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงาน

ขั้นอุ่นเครื่อง
Warm-up stage

ขั้นเรียนรู้
Learning stage

ขั้นฝึก
Practice stage

ขั้นสรุป
Conclusion stage

ขั้นน�าไปใช้
Application stage
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สอน BBL ง่าย ๆ ในแบบครูมุก

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมอง (Brain - Based Learning : 

BBL) ตามแนวทางของครูมุก สิ่งส�าคัญคือ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่กับการสร้างองค์ความรู ้

มีขั้นตอนการสอน ดังนี้

  ๑. ขั้นอุ่นเครื่อง

  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายก่อนที่จะเข้าสู ่การเรียนรู ้ในช่ัวโมงปกติ  

เพ่ือพัฒนาสมาธิในการเรียนให้มีความพร้อมในการท�ากิจกรรมและกระตุ้นการท�างานระหว่างสมองกับ

ร่างกายให้สัมพันธ์กัน ด้วยการท�า Brain Gym 

  ๒. ขั้นเรียนรู้

  เป็นการน�าเสนอเนื้อหา สื่อ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจ  

ตื่นเต้น ท้าทาย บรรยากาศตื่นตัว สนุกสนานเพลิดเพลิน จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีรหัสช่วยจ�า

  รหัสช่วยจ�า คือ ตัวสื่อหรือเทคนิคการสอนที่ครูออกแบบขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง

องค์ความรู้กับตัวสื่อหรือเทคนิคการสอน ซึ่งจะท�าให้การเรียนรู้ของนักเรียนคงทนถาวร

ตัวอย่างรหัสช่วยจ�า

รหัสช่วยจ�า ผลที่เกิด รหัสช่วยจ�า ผลที่เกิด

สื่อที่แปลกใหม่ 

ท�าให้ นักเรียนสนใจ

และเชื่อมโยงความรู้  

สู่เนื้อหาได้ง่าย

การใช้ปากกาเน้น

ข้อความ ช่วยให้

นักเรียนเห็นประเด็น

ส�าคัญของเนื้อหา 

สามารถจับใจความ

ส�าคัญได้

การจัดหมู่ชุดข้อมูล 

ด้วยสี จะท�าให้นักเรียน

เห็นความแตกต่าง และ

จ�าแนกข้อมูลได้

การใช้แผนภาพใน

การจัดกลุ่ม ท�าให้

นักเรียนจ�าแนกชุด

ของข้อมูลได้ชัดเจน
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รหัสช่วยจ�า ผลที่เกิด รหัสช่วยจ�า ผลที่เกิด

การเรียนรู้ร่วมกับ

จังหวะการเคาะ 

จะท�าให้นกัเรียนแม่นย�า 

ในการอ่านสะกดค�า

และแจกลูกค�า

การน�าเสนอข้อมูล  

บนพื้นที่ที่แตกต่าง 

ไปจากเดิม ช่วยให้

นักเรียนเรียนรู้ข้อมูลได้

ดีขึ้น

สื่อที่เด็กชอบจะกระตุ้น

ให้นักเรียนสนใจ  

อยากเรียนรู้ มีความสุข 

ในการเรียน

การจัดชุดข้อมูลไว้บนสื่อ 

ที่น่าสนใจ ช่วยในเรื่อง

กระบวนการสร้าง 

ความคิดรวบยอดแก่

นักเรียน

สื่อที่น�าเสนอข้อมูลเป็น

รูปธรรม ท�าให้นักเรียน

เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาและ

ใช้สื่อครบทุกคน ช่วยให ้

การเรียนรู้มีความคงทน

การเคลื่อนที่ของข้อมูล

ช่วยให้นักเรียนมองเห็น

ภาพเป็นรูปธรรม เช่น

สระ โอะ หายไปเมื่อมี

ตัวสะกด

สื่อที่แปลกใหม่ ช่วยให้

นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก 

ตื่นเต้น ท้าทาย  

อยากเรียนรู้
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 ๓.  ขั้นฝึก

  ๑. เน้นการฝึกเน้น ย�้า ซ�้า ทวน จนเกิดองค์ความรู้ หลักส�าคัญคือ นักเรียนต้องได้ฝึกครบทุกคน 

โดยมีกระบวนการฝึก ดังนี้

   • ฝึกขั้นที่ ๑ ฝึกด้วยเกม ไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

 

   • ฝึกขั้นที่ ๒ ฝึกด้วยใบงาน ซึ่งการออกแบบใบงานต้องให้ความส�าคัญกับเนื้อหา

มากกว่างานด้านศิลปะ ใช้เวลาฝึก ๑๐ - ๒๐ นาที เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว แม่นย�า
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  ๔.  ขั้นสรุป

   เป็นการสรุปองค์ความรู้ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง โดยครูใช้ค�าถามกระตุ้นให้นักเรียนในห้องเรียนร่วมกัน

สรุป และใช้ Graphic Organizers (GO) ในการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน

  ๕.  ขั้นน�าไปใช้

  เป็นการน�าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาหลอมรวมแล้วน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น  

ท�าใบงานใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงานใหม่

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้

 ๑.  สื่อของจริง

 ๒. สื่อมัลติมีเดียจาก DLIT 

 ๓. บัตรภาพ

 ๔. บัตรค�า

 ๕. ใบงาน
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การวัดและประเมินผล

 ๑.  วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหลากหลาย (ภาคผนวก)

กำรวัดและประเมินผล

 ๑. แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านออกเสียงค�า/การอ่านสะกดค�า

 ๒. แบบบันทึกผลการตรวจใบงาน

 ๓. แบบบันทึกผลการประเมินมารยาทในการเขียน

 ๔. แบบบันทึกผลการประเมินมารยาทในการฟัง ดู และการพูด

 ๕. แบบสังเกตการเล่าเรื่อง

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน 

 ๑)  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่านออก เขียนได้ โดยใช้เครื่องมือจากส่วนกลาง  

คิดเป็น ๑๐๐%

 ๒)  นักเรียนมีทักษะทางด้านกระบวนการท�างาน

๒. ด้านครูผู้สอน 

 ๑)  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่านออก เขียนได้ โดยใช้เครื่องมือจากส่วนกลาง  

คิดเป็น ๑๐๐%

 ๒)  นักเรียนมีทักษะทางด้านกระบวนการท�างาน

๓. โรงเรียน/ชุมชน

 ๑)  โรงเรียนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการท�างาน

ของสมอง (Brain - Based Learning : BBL) โดยปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีหน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน 

จ�านวน ๘๒ คณะ จ�านวน ๓,๔๔๘ คน

 ๒)  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด มีความพึงพอใจต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้
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ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน

  ๑)  นักเรียน หัวใจส�าคัญในการพลิกรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ๒)  แรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านออก เขียนได้

  ๒.  ภายนอก

  ๑)  นโยบายด้านการอ่านออก เขียนได้

  ๒)  สังคมแห่งกัลยาณมิตร ซ่ึงเป็นสังคมแห่งโลกออนไลน์และเป็นช่องทางในการแบ่งปัน

ประสบการณ์แก่ผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ 

ข้อเสนอแนะ

 ๑)  สื่อการสอนต้องตรงเนื้อหา ตรงประเด็นให้สามารถพัฒนาสมอง ครบท้ัง ๔ ส่วน คือ  

สมองส่วนหน้า ส่วนรับสัมผัส ส่วนรับภาพและส่วนรับเสียง ใช้วัสดุท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ สามารถน�ากลับ 

มาใช้ใหม่ได้ และนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเป็นผู้สร้างและใช้สื่อด้วยตนเอง 

 ๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการท�างานของสมอง (Brain - Based 

Learning : BBL) ครูผู้สอนควรศึกษาและท�าความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ให้ชัดเจน

   กุญแจดอกที่ ๒ ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง

   กุญแจดอกที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้

   กุญแจดอกที่ ๔ หนังสือเรียนและใบงาน

   กุญแจดอกที่ ๕ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

 การที่ครูผู ้สอนมีความรู้ความเข้าใจตามกุญแจดอกที่ ๒ - ๔ จะท�าให้ครูสามารถออกแบบ 

การเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้และสอดคล้องกับการท�างานของสมอง อันจะน�าพานักเรียน

ทุกคนในชั้นเรียนให้สามารถก้าวข้ามการอ่านไม่ออก การเขียนไม่ได้

 “รอยยิ้มแรกแห่งความหวังของนักเรียนเบ่งบานขึ้น เมื่อการอ่านของเขาได้เริ่มต้นขึ้น 

อย่างสวยสดงดงาม ภาพแห่งความภาคภูมิใจจากการอ่านออกของนักเรียนยังคงตราตรึงอยู ่ใน 

ความทรงจ�าของครูมิรู้วาย เพราะครูเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน อ่านออก เขียนได้  

เริ่มต้นที่หัวใจแห่งความเป็นครู”
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ก้าวแรกสระไทย   เวลา ๓๒ ชั่วโมง
แผนที่ ๑ เรื่อง บทร้องเล่น คุณป้า    เวลา ๑ ชั่วโมง
สอนวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. ...............  ผู้สอน นางมุกดา วิชา
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
  มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
     ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
 ตัวชี้วัด ป๑/๑  อ่านออกเสียงค�า ค�าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข ้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
     อย่างเห็นคุณค่าและน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 ตัวชี้วัด ป๑/๒ ท่องจ�าบทอาขยานตามที่ก�าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
สาระส�าคัญ
 การร้องบทร้องเล่น พร้อมกับตบมือหรือเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นให้สมอง 
ฝึกการอ่านออกเสียงค�า จัดจังหวะ รวมทั้งการสร้างความสามารถในการจดจ�าเป็นการพัฒนาวงจร 
การเรียนรู้อย่างจริงจัง อันเป็นฐานในการเรียนรู้ฉันทลักษณ์
สาระการเรียนรู้
 บทร้องเล่น คุณป้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
 นักเรียนสามารถท่องจ�าบทร้องเล่น คุณป้า ได้ถูกต้อง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ใฝ่เรียนรู้
สมรรถนะที่ส�าคัญ
 ความสามารถในการคิด
กิจกรรมการเรียนรู้
  ขั้นอุ่นเครื่อง
 ๑. นักเรียนท�ากิจกรรมขยับกาย ขยายสมอง เพลง พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
  ขั้นเรียนรู้
 ๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทร้องเล่นที่นักเรียนเคยเล่นและรู้จัก เช่น แม่งูเอ๋ย มอญซ่อนผ้า 
นักเรียนท่องให้ครูฟัง หากมีท่าประกอบให้นักเรียนท�าท่าประกอบบทร้องเล่นด้วย
 ๓. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า ครูมีบทร้องเล่นใหม่มาให้นักเรียนรู้จัก

 ๔. ครูท่องบทร้องเล่น คุณป้า ให้นักเรียนฟัง พร้อมกับท่าทางเคลื่อนไหว ดังนี้
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 ๕. นั ก เ รี ย น เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ร่างกายตามท่วงท่าที่ครูแนะน�าหลาย ๆ 

ครั้งจนคล่อง จากนั้นให้นักเรียนเปล่ง

เสียงเป ็นบทร ้องเล ่น สอดคล้องกับ

จังหวะมือที่เคลื่อนไหว

 ๖. ครูน�าแผ่นชาร์ตที่มีเนื้อหาบท คุณป้า มาติดบนกระดาน

เคลื่อนที่ นักเรียนนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมรอบครู เพื่อให้มองเห็นกระดาน

ได้ชัด ครูใช้ไม้ชี้ไปทีละค�าตามค�าที่เว ้นวรรคไว้ นักเรียนเปล่งเสียง  

โดยไม่ต้องท�าท่าทางประกอบ

 ๗. ครูให้นักเรียนอ่านจนคล่อง เมื่อนักเรียนอ่านไม่ผิด ครูใช้กระดาษปิดค�าบางค�า เช่น ปา อา มี 

กบ เป็นต้น

 ๘. ครูแจกบัตรค�า ซึ่งตรงกับค�าที่ปิดไว้ก่อนหน้านี้ให้นักเรียนท�ากิจกรรม โดยให้นักเรียนปิดลง

บนค�าที่หายไปให้ตรงกับค�านั้น ๆ บนแผ่นชาร์ต

 ๙. นักเรียนอ่านบทร้องเล่นบนแผ่นชาร์ตพร้อมกันอีกครั้ง

 ขั้นฝึก

 ๑๐. นักเรียนเล่นเกมฝึกสมอง ประลองความไว โดยครูออกเสียงค�า แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม

เงื่อนไข คือ ถ้าค�าที่ครูออกเสียงมีอยู่ในบทร้องเล่น คุณป้า ให้นักเรียนปรบมือ ถ้าค�าที่ครูออกเสียงไม่มีอยู่ใน

บทร้องเล่น คุณป้า ให้นักเรียนตบโต๊ะ

 ๑๑. ครูแจกใบงาน บทร้องเล่น คุณป้า และชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบ

 ๑๒. ครูตรวจสอบการอ่านบทร้องเล่น คุณป้า กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูประเมิน 

ความสามารถท่องจ�าบทร้องเล่น คุณป้า ของนักเรียน 

 ขั้นสรุป

 ๑๓. นักเรียนอ่านบทร้องเล่น คุณป้า พร้อมเคลื่อนไหวท่าทางประกอบอีก ๒ รอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้
 ๑. แผ่นชาร์ตบทร้องเล่น คุณป้า

 ๒. เกมฝึกสมอง ประลองความไว

 ๓. ใบงานที่ ๑.๑ บทร้องเล่น คุณป้า

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

จุดประสงค์

การเรียนรู้

วิธีการวัดผล

ประเมินผล

เครื่องมือวัด/

ประเมินผล

เกณฑ์การวัด

ประเมินผล

๑. นักเรียนสามารถ

 ท่องจ�าบทร้องเล่น  

 คุณป้า ได้ถูกต้อง

การท่องบทร้องเล่น แบบบันทึกผล

การประเมินการท่องบท

ร้องเล่น

นักเรียนได้คะแนนจาก

การท่องบทร้องเล่น

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป
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ภาคผนวก
ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง บทร้องเล่น คุณป้า

ค�าช้ีแจง ให้นักเรียนตัดค�าจากตารางด้านล่าง แล้วน�าไปติดในบทร้องเล่นให้ถูกต้อง พร้อมระบายสี 

ให้สวยงาม
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แบบบันทึกผลการสังเกตการร้องบทร้องเล่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สระ อา

เลขที่ ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน

รวม ระดับ

คุณภาพ

สรุปผล

การประเมิน

พ
ูดบ

ทร
้อง

เล
่นไ

ด้ถ
ูกต

้อง

รัก
ษา

จัง
หว

ะก
าร

ท่อ
งไ
ด้

 

๖ ๖ ๑๒ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑

๒

เฉลี่ย/ร้อยละ

เกณฑ์การผ่าน

 นักเรียนได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

  ๑๑-๑๒ คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม

  ๙-๑๐  คะแนน หมายถึง ดี

  ๗-๘ คะแนน หมายถึง พอใช้

  ๔-๖ คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์

 ๐-๔ คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนนการท่องจ�าบทร้องเล่น

รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน น�้าหนัก

คะแนน๓ ๒ ๑

๑. พูดบทร้องเล่นได้

 ถูกต้อง

พูดบทร้องเล่นได้ 

ถูกต้องชัดเจน  

ครบถ้วน

พูดบทร้องเล่นได้

ตกหล่นเป็นบางที่

พูดบทร้องเล่นได้ 

เล็กน้อย

๒

๒. รักษาจังหวะ 

 การท่องได้

รักษาจังหวะการพูด

บทร้องเล่นได้สัมพันธ์

กับจังหวะการเคาะไม้

ทุกครั้ง

รักษาจังหวะการพูด

บทร้องเล่นไม่สัมพันธ์

กับจังหวะการเคาะไม้

ไม่เกิน ๒ ครั้ง

รักษาจังหวะการพูด

บทร้องเล่นไม่สัมพันธ์

กับจังหวะการเคาะไม้

เกิน ๓ ครั้งขึ้นไป

๒
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านออกเสียงค�า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านค�าที่ประสมด้วยสระ อา

เลขที่ ชื่อ - สกุล

จ�านวนค�าที่อ่าน

ออกเสียงได้ถูกต้อง
ร้อยละ

สรุปผล

การประเมิน

(................ค�า) ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

เฉลี่ย/ร้อยละ

เกณฑ์การผ่าน นักเรียนได้คะแนนจากการอ่านออกเสียงค�าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านออกเสียง อ่านถูก ๑ ค�าได้ ๑ คะแนน
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แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านสะกดค�า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การสะกดค�าที่ประสมด้วยสระ อา

เลขที่ ชื่อ - สกุล

รายการประเมิน

รว
ม

เฉ
ลี่ย

ร้อ
ยล

ะ

สรุปผล

การประเมิน

สะ
กด

ค�า
ถูก

ต้อ
ง

สะ
กด

ค�า
ได

้คล
่อง

ออ
กเ

สีย
งช

ัดเ
จน

๖ ๖ ๓ ๑๕ ๕ ๑๐๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑

๒

๓

๔

๕

เฉลี่ย/ร้อยละ ๙๐

เกณฑ์การผ่าน นักเรียนได้คะแนนจากการอ่านสะกดค�า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนนการสะกดค�า

รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน น�้าหนัก

คะแนน๓ ๒ ๑

๑. สะกดค�าถูกต้อง สะกดค�าตามต�าแหน่ง

การออกเสียงพยัญชนะ 

สระ ตัวสะกดและ

วรรณยุกต์

ถูกต้องทุกค�า

สะกดค�าตามต�าแหน่ง

การออกเสียงพยัญชนะ 

สระ ตัวสะกดและ

วรรณยุกต์ผิด

๑ - ๒ ค�า

สะกดค�าตามต�าแหน่ง

การออกเสียงพยัญชนะ 

สระ ตัวสะกดและ

วรรณยุกต์ผิด

๓ ค�าขึ้นไป

๒

๒. สะกดค�าได้คล่อง สะกดค�าได้คล่องทกุค�า สะกดค�าได้คล่อง

เป็นส่วนใหญ่

สะกดค�าได้คล่อง

เป็นบางค�า

๒

๓. ออกเสียงชัดเจน เสียงดัง ฟังชัด

ออกเสียงชัดเจน

เสียงดัง ฟังชัด

ออกเสียงชัดเจน

บางค�า

เสียงเบา ออกเสียง

ไม่ชัดเจน
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยตำมแนวทำง BBL
บูรณำกำรกับกำรสอนแบบ TPR

และกำรแจกลูกสะกดค�ำ
“ชนเผ่ำ ลำหู่และอำข่ำ”

โดย: น�้าผึ้ง ยี่เป็ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยอื้น สพป. เชียงราย เขต ๓

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด 
แต่ด้วยข้อจ�ากัดของที่ตั้งของชุมชนซึ่งตั้งอยู่ตามพื้นที่ชายขอบ พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ ในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย เด็กนักเรียนเป็นเด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ และอาข่า ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีสัญชาติไทยใช้ภาษาลาหู่
และภาษาอาข่าเป็นภาษาสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ปัญหาเกี่ยวกับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
คือ นักเรียนไม่เข้าใจภาษาไทย มีนักเรียนบางคนสื่อสารภาษาไทยได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย ท�าให้
บรรยากาศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด�าเนินไปไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ครูต้องใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ  
ใช้ความพยายามอย่างสูงและต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรกว่าจะสื่อสารให้เด็กเข้าใจในส่ิงท่ีครู
สื่อสาร และเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ครูจัดให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เด็กก็ต้องใช้ความพยายามยิ่งกว่า
ที่จะต้องท�าความเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารเหมือนกับที่ตัวครูเองเป็นคนไทยแต่ต้องเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็ก 
ความรู้สึกก็ไม่ต่างไปจากเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ท�าการสอนอยู่ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา
 โรงเรียนบ้านห้วยอื้นได้ด�าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้เพ่ือพัฒนาด้านภาษาไทย  
โดยการบูรณาการวิธีการสอนแบบ ๑) Brain - Based Learning (BBL) ๒) Total Physical Rerponse (TPR) 
และ ๓) การแจกลูกสะกดค�า เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว 
และสามารถให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นที่สูงต่อไป
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วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว เรียนรู้จาก 
สภาพแวดล้อมที่เด็กเป็นอยู่ ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย สามารถ

จับต้องได้ 

 ๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน มีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาไทย

มากขึ้น

 ๔.  เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 

 ๕. เพื่อให้นักเรียนสามารถน�าเสนอผลงาน ความสามารถของตนเองต่อสาธารณชนได้ ต่อความภูมิใจ

ในตนเอง ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วิธีกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

๑. กระตุ้นร่างกายและสมอง

๒. เรียนรู้บทเรียน

๓. ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน

๔. สรุป

๕. พัฒนาผลงาน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  ๑. ขั้นกระตุ้นร่างกายและสมอง

  ๑)  เล่นเครื่องเล่นสนาม

  ๒)  เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

   และท่าทาง

  ๓)  เคลื่อนไหวร่างกายตามค�าสั่ง 

  ๔) การเล่นเกม

  ๒.  ขั้นเรียนรู้บทเรียน

   ๑)  ทบทวนความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่

   ๒)  ทดสอบก่อนเรียน 

   ๓)  ใช้ขั้นตอนการแจกลูกสะกดค�า ฝึกทักษะด้วยบันไดทักษะ ๔ ข้ัน (ของ ผศ.ศิวกานท์  

ปทุมสูติ) และสอดแทรกเทคนิคการสอน แบบ TPR ตามขั้นตอนดังนี้

   ๓.๑) ฝึกอ่าน แจกลูก - สะกดค�า - ผันเสียง ใช้ขั้นตอนในการสอนแบบ TPR มาบูรณาการ 

ประกอบด้วย ๓ ขั้น ดังนี้

    ขั้นที่ ๑  ครูอ่านให้ฟัง จ�านวน ๓ ครั้ง 

    ขั้นที่ ๒  อาสาสมัครนักเรียน ครูและอาสาสมัครอ่านพร้อม ๆ กัน ๓ ครั้ง

    ขั้นที่ ๓  ครูให้อาสาสมัครอ่าน ให้นักเรียนทั้งชั้นอ่านพร้อม ๆ กัน ให้นักเรียนอ่าน

เป็นกลุ่มย่อย และให้นักเรียนแต่ละคนอ่าน ๓ ครั้ง

   ๓.๒) อ่านค�า กลุ่มค�า และเรื่อง จะใช้ขั้นตอนในการสอนแบบ TPR มาบูรณาการด้วย 

ประกอบด้วย ๓ ขั้น ดังนี้ 

    ขั้นที่ ๑  ครูอ่านให้ฟัง จ�านวน ๓ ครั้ง 

    ขั้นที่ ๒  อาสาสมัครนักเรียน ครูและอาสาสมัครอ่านพร้อม ๆ กัน ๓ ครั้ง

    ขั้นที่ ๓  ครูให้อาสาสมัครอ่าน ให้นักเรียนทั้งชั้นอ่านพร้อม ๆ กัน ให้นักเรียนอ่าน

เป็นกลุ่มย่อย และให้นักเรียนแต่ละคนอ่าน ๓ ครั้ง

   ๓.๓)  คัดลายมือ

   ๓.๔)  เขียนตามค�าบอก 
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  ๓.  ขั้นลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน ทดลอง

  ๑) ลงมือปฏิบัติใบงาน ฝึกฝนซ�้าเพื่อเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร

  ๔.  ขั้นสรุป

  ๑)  ร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน

  ๒)  ทดสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ 

  ๕.  ขั้นพัฒนาผลงาน

  ๑)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม เช่น หนังสือภาษาพาที 

   วรรณคดีล�าน�า นิทาน 

   ๒)  คิดค้นร่วมกันท�าโครงงานบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น

   ๓)  สร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงาน

สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ๑)  บทร้อยกรอง บทร้องเล่น บัตรค�า  

 ๒) หนังสือภาษาพาที

  ๓)  หนังสืออ่านออกเขียนได้   

  ๔)  แบบฝึกอ่าน แบบฝึกหัด 

  ๕)  ใบงาน ใบกิจกรรม   

  ๖)  สื่อต่าง ๆ เช่น Big Book, Pop up, Bingo
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กำรวัดและประเมินผล

 ๑) การสังเกต พฤติกรรมการฟัง พูด ความสนใจ การท�างานเป็นกลุ่ม - เดี่ยว การตรงต่อเวลา  

การเก็บอุปกรณ์

 ๒) ผลงาน จากการอ่าน การเขียน ใบงาน

 ๓) แบบทดสอบ ก่อน/หลัง

 ๔) การวัดผลประเมินผลจากตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล

โดยประเมินจากการทดสอบจากข้อสอบการอ่านการเขียนของ 

ผู้เรียน 

  -  ข้อสอบภาคปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียน

  -  ข้อสอบภาคความรู้

  - ข้อสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลส�ำเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน 

 ๑)  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว เรียนรู้จากสภาพแวดล้อม

ที่นักเรียนเป็นอยู่ ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

 ๒) นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อน ๆ  ได้เรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย สามารถจับต้องได้ 

  ๓)  นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน มีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาไทยมากขึ้น

  ๔)  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีผลทดสอบจากข้อสอบของส�านักงานคณะกรรมการ-

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕ การอ่าน อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ

ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ เขียนอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖

  ๕)  นักเรียนสามารถน�าเสนอผลงาน ความสามารถ

ของตนเองต่อสาธารณชนได้ ต่อความภูมิใจในตนเอง ผู้ปกครอง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน จัดนิทรรศการ 

และน�าเสนอวิธีการสอต่อท่านพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
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  การน�าเสนองานต่อท่านจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง แนวทางการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแนวชายแดน และพื้นท่ีพิเศษ 

การสอนแบบ TPR ณ โรงเรียนสันติคีรี อ.แม่สลองนอก  

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. ด้านครูผู้สอน 

 ผลที่เกิดกับตนเองเกิดความภาคภูมิใจในพัฒนาการของเด็ก หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

การสอนภาษาไทย ตามแนวทาง BBL บูรณาการกับ TPR และการแจกลูกสะกดค�า ท�าให้เด็กมีพัฒนาการ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาไทยที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในกลุ่มสาระอื่น ๆ และในระดับชั้นต่อไป

 ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

 ๑. ได้รางวัลครูดีเด่น จากส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

 ๒. ได้รับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ระดับเหรียญทอง ประเภทสื่อการสอน จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

 ๓.  ได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน

การสอนและการผลิตสื่อประกอบการสอน ตามรูปแบบ BBL โรงเรียน

สันติคีรี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

 ๔.  ได้เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อประกอบ 

การสอนภาษาไทย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

 ๕. ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อประกอบการสอน

ภาษาไทยรูปแบบ BBL (Brain-based learning) การแจกลูกสะกดค�า และ TPR (Total Physical  

Response) แก่ครูผู ้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต ๓ วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ๖. ได้เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย การอ่านคล่อง 

การเขียนคล่อง การใช้บทอาขยานและการคัดลายมือ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต ๓ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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๓. โรงเรียน/ชุมชน

  ผลที่เกิดกับสถานศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นข้อมูลส�าคัญในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในระดับต่อไป

 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในหลายเรื่อง ให้การยอมรับในการจัดการเรียนการสอน 

ของครู และยอมรับจากผลการเรียนของบุตรหลานตนเอง 

 ผลที่เกิดกับชุมชน ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง BBL บูรณาการ 

กับการสอนแบบ TPR และการแจกลูกสะกดค�าที่ท�าให้เด็กมีพัฒนาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได ้

เหมาะสมกับวัยมีผลกับสถาบันครอบครัว ท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง

ปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ

  ๑.  ภายใน 

   ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูผู้สอน มีอุดมการณ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี 

เป็นคนเก่ง มีความสุข และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนานวัตกรรม สื่อการสอนใหม่ ๆ สามารถแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ 

และพร้อมที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ได้รับการพัฒนาดูแล 

เอาใจใส่จากผู้ปกครอง นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความพร้อม 

ที่จะรับการพัฒนาอยู่สม�่าเสมอ เมื่อได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ท�าให้การด�าเนินการเรียนการสอน

ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้ส่งผลดีต่อทุก ๆ ฝ่าย 

  ๒.  ภายนอก 

  ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก ผู้ปกครอง ชุมชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน 

เป็นอย่างดี และหน่วยงานต้นสังกัด มูลนิธิด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและให้ครูผู้สอน

ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอน ผลิตสื่อประกอบการสอนอย่างสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

 จากวิธีการสอนตามแนวทาง BBL บูรณาการกับ TPR และการแจกลูกสะกดค�า มีความมั่นใจว่า 

เป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสม สามารถพัฒนาด้านภาษาไทยส�าหรับเด็กโรงเรียนแนวชายแดนพื้นท่ีสูง

และพื้นที่พิเศษ ที่เด็กกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาที่หนึ่งและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 

ในชีวิตประจ�าวันได้
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แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รหัส ท ๑๑๑๐๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ปา ปา ป้า  เวลา ๕ ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ ๑๘  เรื่อง อ่าน เขียนค�า สระ อา   เวลา ๑ ชั่วโมง

สอนวันที่.......................เดือน....................พ.ศ....................  ครูผู้สอน นางสาวน�้าผึ้ง ยี่เป็ง
_____________________________________________________________________________

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  สาระ

  สาระที่ ๑ การอ่าน

  สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษา

 มาตรฐาน

  มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดในการตัดสินใจ แก้ปัญหา 

    ในการด�าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

  มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด  

    และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

  มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

    และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัต ิ

    ของชาติ

 ตัวชี้วัด

  ท ๑.๑ ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค�า ค�าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ

  ท ๑.๑ ป.๑/๒  บอกความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน

  ท ๔.๑ ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

  ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดค�าและบอกความหมายของค�า

๒.  สาระส�าคัญ/ความคิดรวบยอด
  การมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างค�า ความหมายของค�าและการเขียนค�าที่ประสมสระ อา  

ที่ถูกต้อง จะท�าให้นักเรียนค้นพบรูปแบบและพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาของตนเองได้

๓.  สาระการเรียนรู้
 ๓.๑  ความรู้

  ๓.๑.๑ ค�าและความหมายของค�า 

  ๓.๑.๒  การเขียนสะกดค�า

 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ

  ๓.๒.๑  ฝึกทักษะการฟัง - การอ่าน

  ๓.๒.๒  ฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าที่ประสมสระอา
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 ๓.๓ เจตคติ
  ๓.๓.๑ ความสนุกสนานจากการฟัง
  ๓.๓.๒  มารยาทในการอ่าน
๔.  สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน
 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
 ๔.๒ ความสามารถในการคิด
 ๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ๕.๑ มีวินัย
 ๕.๒ ใฝ่เรียนรู้
 ๕.๓ มุ่งมั่นในการท�างาน
๖.  จุดประสงค์การเรียนรู้
 ๖.๑  อ่านและแจกลูกสะกดค�าที่ประสมสระ อา ได้
 ๖.๒  เขียนค�าที่ประสมสระ อา ได้
๗.  กิจกรรมการเรียนรู้
 ๗.๑ ขั้นกระตุ้นสมอง 
  -  นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนาม ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที ล้างมือท�าความสะอาดร่างกายเข้าชั้นเรียน
 ๗.๒  ขั้นเรียนรู้บทเรียน
  -  Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่นสระอา “ปา ปา ป้า” พร้อมตบมือประกอบตามจังหวะ
  -  ทบทวนอ่านบทร้องเล่นสระอา “ปา ปา ป้า” (จากแผนภูมิ)
  -  ครูน�าบัตรพยัญชนะ มาให้นักเรียนประสมค�าที่มีสระ อา แล้วฝึกอ่านแจกลูกสะกดค�า 
   ขั้นที่ ๑  ครูอ่านให้ฟัง จ�านวน ๓ ครั้ง 
   ขั้นที่ ๒  อาสาสมัครนักเรียน ครูและอาสาสมัครอ่านพร้อม ๆ กัน ๓ ครั้ง
   ขั้นที่ ๓  ครูให้อาสาสมัครอ่าน ให้นักเรียนทั้งชั้นอ่านพร้อม ๆ กัน 
  -  ครูน�าบัตรพยัญชนะ มาให้นักเรียนอ่านค�า กลุ่มค�า 
   ขั้นที่ ๑  ครูอ่านให้ฟัง จ�านวน ๓ ครั้ง 
   ขั้นที่ ๒  อาสาสมัครนักเรียน ครูและอาสาสมัครอ่านพร้อม ๆ กัน ๓ ครั้ง
   ขั้นที่ ๓  ครูให้อาสาสมัครอ่าน ให้นักเรียนทั้งชั้นอ่านพร้อม ๆ กัน 
 ๗.๓  ขั้นลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน ทดลอง
  -  คัดลายมือ 
  -  เขียนตามค�าบอก 
 ๗.๔  ขั้นสรุป
  -  นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค�าและอ่านเป็นค�า พร้อมกัน และทีละคน 

 ๗.๕  ขั้นพัฒนาผลงาน

  -  ให้นักเรียนอ่านหนังสือนิทาน เลือกค�าที่มีสระ อา เขียนลงในสมุด
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๘.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 ๘.๑ บทร้องเล่น “ปา ปา ป้า”

 ๘.๒ แผนภูมิบทร้องเล่น “สระอา”

 ๘.๓ บัตรพยัญชนะ

๙.  การวัดและการประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์

-  การท�างานกลุ่ม

-  การอ่านออกเสียงบทร้องเล่น

สระอา

-  การเขียนค�าที่ประสมสระอา

-  แบบประเมินการท�างานกลุ่ม

-  แบบประเมินการอ่าน

-  มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

หรือ มีค่าเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป

-  เขียนค�าได้ถูกต้องทุกค�า

ภาคผนวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชั่วโมงที่ ๑๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชั่วโมงที่ ๑๘

กา

งา

ดา

นา

คา

ชา

ทา

ฝา

ขา

จา

ตา

ปา
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โครงการครูอาสาแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

โดย: เจษฎ์สุดา หนูทอง ครูโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

เหตุผลและความจ�าเป็น

	 เนื่องจากโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์	 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย	

เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันปะปนกับภาษาไทยท่ีเป็นภาษาทางการ	 (ภาษาราชการ)	 เป็นผลท�าให้

ส�าเนียงและหรือการออกเสียงค�าบางค�าไม่ชัดเจนจนเกิดเป็นความเคยชิน	 และนักเรียนท่ีอยู่ในการปกครอง

ของปู่ย่า	 ตายายหรือผู้ปกครอง	 เนื่องจากบิดา	 มารดาไปท�างานรับจ้างต่างถิ่น	 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เรียน 

โดยเฉพาะ	 ด้านการพูด	 การอ่าน	 การเขียนภาษาไทยท่ีถูกต้อง	 เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนโดยรวม	 ของโรงเรียนค่อนข้างไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ	 จึงได้ด�าเนินการตามโครงการครูอาสา 

แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวขึ้นมา

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์	

กลุ่มเป้าหมาย 

	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๒	ถึง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓
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วิธีการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ให้ผูกจ�า

ขั้นที่สอง อ่านค�า ย�้าวิถี

ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซ�้าอีกที

ขั้นที่สี่ เขียนค�าบอก ทุกชั่วโมง
  

สรุปผล

	 ๑.	 ส�ารวจสภาพปัญหาด้วยการให้เด็กชั้น	ป.๒	ขึ้นไปเขียนตามค�าบอกจาก	“ค�าทดสอบ	๕๐	ค�า”	
โดยที่ค�าทดสอบน้ีมีมาตรฐานพ้ืนทักษะระดับชั้น	 ป.๑	 ซ่ึงมีค่าความยากง่ายเฉลี่ยองค์ประกอบของ 
ค�าครอบคลุมพยัญชนะต้นอักษรสามหมู่	สะกดตรงมาตราทั้ง	๙	แม่	ประสมสระไม่น้อยกว่า	๒๐	สระขึ้นไป	
รวมถึงค�าควบกล�้าอักษรน�าและผันเสียงวรรณยุกต์
	 	 ชุดค�าทดสอบ	 ๕๐	 ค�า	 เลือกในหนังสือ	 “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว”	 
จ�านวน	๒	ชุด	อาจมี	“ค�าทดสอบ”	เพิ่มเติมตามความเหมาะสม	ถ้าพบว่าเด็กได้คะแนนไม่ถึง	๒๕	คะแนน 
ให้คัดจ�าแนกเด็กเป็นกลุ่ม	ๆ	เข้าสู่โครงการแก้ปัญหาได้เลย
	 ๒.	 จ�าแนกเด็กเป็นกลุ่ม	ๆ	ละไม่เกิน	๒๐	คน	โดยพิจารณาให้เด็กเรียนช้าอยู่กับช้า	เด็กเรียนเร็ว 
อยู่กับเร็ว	รวมทั้งดูวัยให้ใกล้เคียงกัน	และดูคะแนนความสามารถที่ใกล้เคียงกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันด้วย
	 ๓.	 จัดให้มี	“ครูอาสา”	เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะครู
อาสา	คนหนึ่งจะรับผิดชอบเด็กได้ไม่เกิน	๕	กลุ่ม	หรือไม่เกิน	๑๐๐	คน
	 ๔.	 ครูอาสาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มละ	 ๑	 ช่ัวโมงต่อวัน	 เช่น	 ถ้ามีเด็ก	 ๕	 กลุ ่ม 
ก็จะต้องสอน	วันละ	๕	รอบ	รอบละ	๑	กลุ่มต่อ	๑	ชั่วโมง	ดังนั้น	ครูควรจะต้องว่างจากภารกิจอื่นอย่างสิ้นเชิง	
เพื่อจะได้ทุ่มเทเวลาเพื่อกิจกรรมการสอนแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
	 ๕.	 ครูอาสาเขียน	“แผ่นผ้า”	ประกอบการสอนตามแบบฝึกในหนังสือ	“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	
แก้ง่ายนิดเดียว”	ของ	ผศ.ศิวกานท์	ปทุมสูติ	และด�าเนินการสอนไปตามล�าดับเนื้อหาอย่างครบถ้วน	โดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบบันไดทักษะ	๔	ขั้นทุกชั่วโมง
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	 ๖.	 ครูอาสาด�าเนินการสอนแก้ปัญหาไปจนครบถ้วนเนื้อหาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากลุ่มละ	 ๙๐	

ชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า	 ๔	 เดือน	 หรืออาจเกินกว่าเวลาท่ีก�าหนดนี้ก็ได้	 ท้ังนี้ให้ถือเอาความมีสัมฤทธิ์ผล 

ของทักษะของเด็กแต่ละกลุ่ม	(และแต่ละคน)	เป็นส�าคัญ

		 ๗.		เมื่อสอนครบตามเนื้อหาในแบบฝึกดังกล่าวแล้ว	 ให้ครูอาสาน�า	 “ค�าทดสอบ	๕๐	 ค�า”	 ท่ีใช ้

ครั้งแรกก่อนเข้าโครงการมาทดสอบให้เด็กเขียนตามค�าบอกอีกครั้ง	 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการและ 

ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหา	(โดยทั่วไป	ถ้าครูอาสาด�าเนินการอย่างครบถ้วนตามเนื้อหาแบบฝึก	กระบวนการ	

และขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังที่กล่าวแล้วโดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคแทรกซ้อน	จะได้ผล	๑๐๐%)

สื่อการเรียนการสอน

	 ๑.	 คู่มือครู	“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว”	ของ	ผศ.ศิวกานท์	ปทุมสูติ	

	 ๒.	 สื่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
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การวัดและประเมินผล

	 ๑.		ทดสอบการเขียน	โดยเขียนตามค�าบอกจากค�าที่ก�าหนด

	 ๒.		ตรวจสมุดเขียนตามค�าบอก	และสมุดคัดลายมือ

	 ๓.		ทดสอบสอบการอ่าน	การเขียน	เมื่อด�าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น

	 ๔.	 “แผ่นผ้าเขียนค�า”ประกอบการสอนตามแบบฝึกในหนังสือคู่มือครู	 “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แก้ง่ายนิดเดียว”	ของ	ผศ.ศิวกานท์	ปทุมสูติ	จ�านวน	๒๐๐	ผืน

ผลส�าเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน

	 ๑)		นักเรียนอ่านภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน

	 ๒)		นักเรียนเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง

	 ๓)	ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	 และผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นี้

ท�าให้สาระการเรียนรู้อื่นมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง	O	-	NET	และNT	โดยรวมของโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์	ทุกสาระ

การเรียนรู้สูงขึ้น

๒. ด้านครูผู้สอน 

	 ๑)	 รับเกียรติบัตรครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	 ที่มีผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบระดับชาติ	

(O-NET)	สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้

	 ๒)	ครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา

	 ๓)	Teacher	awards	สาขาคณิตศาสตร์

	 ๔)	Master	Teacher	สาขาภาษาไทย

	 ๕)	 เป็นวิทยากรร่วมกับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 สาระการเรียนรู ้ภาษาไทยและสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา

๓. โรงเรียน/ชุมชน

	 ชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงเรียน	 ต่อครูผู้สอน	 ท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและ

โรงเรียนดีมาก
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 

 ๑.  ภายใน

		 	 ความศรัทธาระหว่างผู้เรียนกับครูผู ้สอน	 ครูผู้สอนเข้าใจ	 เข้าถึงและมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน 

อย่างจริงจัง

  ๒.  ภายนอก

		 	 ผู้ปกครอง	ชุมชน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะ

	 ๑.		เมื่อเริ่มโครงการ	ครูอาสาควรท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

	 ๒.		ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนตามทักษะบันได	๔	 ขั้น	 ส�าหรับนักเรียนที่มีปัญหา

ด้านการอ่านไม่ออกการเขียนไม่ได้อย่างจริงจัง	มีการวัดผลประเมินผลต่อเนื่อง

	 ๓.		ในกรณีที่มีนักเรียนเรียนอยู่ในช่วงช้ันท่ีต่างกัน	 ควรแยกสอนในห้องเรียนท่ีเหมาะสม	 เพื่อให้

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

	 ๔.		ครูประจ�าชั้นให้นักเรียนในโครงการท�ากิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน	 เช่น	 เขียนเรื่องจากภาพ	

หนังสือนิทานเล่มเล็ก	
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แผนการสอนเสริมทักษะภาษาไทย
ตามโครงการครูอาสาแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นักเรียนในโครงการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แจกลูกผูกรัก เวลา ๕ ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ ๑.๑ แจกลูกพยัญชนะและสระพื้นฐานชุดที่หนึ่ง
 พยัญชนะ : ก จ ด ต บ ป อ      สระ : อะ อา อิ อี อุ อู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
สอนวันที่ ...........เดือน...................พ.ศ. .......... ผู้สอน นางเจษฎ์สุดา หนูทอง
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน
 มาตรฐาน ท ๑.๑		ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา 
	 	 	 ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
 ตัวชี้วัด ป.๑/๑		 อ่านออกเสียงค�า	ค�าคล้องจอง	และข้อความสั้น	ๆ

สาระส�าคัญ
	 การฝึกอ่านเขียนค�าแจกลูกเบื้องต้นเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดที่ครูจะต้องเน้นการฝึกอ่านค�า 
ที่ประกอบด้วยพยัญชนะประสมกับสระพ้ืนฐานให้มาก	 การเปล่งเสียงอ่านค�าของนักเรียนชัดเจนถูกต้อง 
ทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระ	โดยที่ครูผู้สอนยังไม่สอนความหมายของค�า
	 การฝึกเขียน	 ให้ฝึกเขียนแบบคัดเขียนค�าและเขียนตามค�าบอก	 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะ 
การอ่านได้	และเขียนได้	สลับควบคู่กันไป	ผู้สอนเน้นการฝึกอ่านออกเสียงแบบแจกลูกซ�้าไปซ�้ามาจนกระทั่ง
เกิดความช�านาญคล่องแคล่ว	 ตอนท้ายของการแจกลูกแต่ละสระให้อ่านเป็นค�าย�้าทักษะคนอ่านได้เป็น 
รายบุคคล

สาระการเรียนรู้
	 แจกลูกพยัญชนะและสระพื้นฐาน	ก	จ	ด	ต	บ	ป	อ	และสระ	อะ	อา	

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 นักเรียนในโครงการสามารถแจกลูกพยัญชนะ	ก	จ	ด	ต	บ	ป	อ	และสระ	อะ	อา	ได้ถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้	มีวินัย	รักความเป็นไทย	มุ่งมั่นในการท�างาน

สมรรถนะที่ส�าคัญ
	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการแก้ปัญหาและ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นทบทวน
	 (๑)	 ทบทวนพ้ืนฐานความรู้เดิมนักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับรูปพยัญชนะและช่ือพยัญชนะ	
เป็นท�านองที่ครูและนักเรียนช่วยกันคิดและสร้างสรรค์	การท่องสระเสียงสั้น	สลับสระเสียงยาว
	 (๒)	 ครูติด	“แผ่นผ้าเขียนค�า”	รูปพยัญชนะและรูปสระ	ให้นักเรียนอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามครู
 ขั้นสอน สอนตามแนวการสอนของ	ผศ.ศิวกานท์	ปทุมสูติ	บันไดทักษะ	๔	ขั้น
 ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ให้ผูกจ�า
	 (๑)		ครูติด	“แผ่นผ้าเขียนค�า”	การแจกลูกพยัญชนะ	ก	จ	ด	ต	บ	ป	อ	และสระ	อะ	อา	
	 (๒)		ครูอ่านน�านักเรียนแจกลูกพยัญชนะ	ก	จ	ด	ต	บ	ป	อ	และสระ	อะ	อา	ด้วยน�้าเสียงภาษาไทย
ที่ชัดเจน	ถูกต้องทุกอักขระ	นักเรียนอ่านตามอย่างตั้งใจทุกคน
 ขั้นที่สอง อ่านค�า ย�้าวิถี
	 (๑)		ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน	ชาย	หญิง	ให้ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค�าตามครูสลับชาย	-	หญิง
	 (๒)		นักเรียนอ่านแจกลูกสระกดค�าพร้อมกัน	ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
	 (๓)		นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค�ารายบุคคล
 ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซ�้าอีกที
	 (๑)		นักเรียนคัดลายมือตาม	“แผ่นผ้าเขียนค�า”	ลงในสมุดคัดลายมือ
 ขั้นที่สี่ เขียนค�าบอก ทุกชั่วโมง
	 (๑)		นักเรียนเขียนตามค�าบอกจาก	“แผ่นผ้าเขียนค�า”	ที่ได้ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค�า
 ขั้นสรุป
	 (๑)		ครูตรวจผลงานความส�าเร็จของนักเรียน	ให้แรงเสริมแก่นักเรียน
	 (๒)		แจกแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนค�าที่ได้เรียนผ่านมา	 โดยพิจารณาการให้แบบฝึก	
เป็นรายบุคคล

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
	 ๑.		คู่มือครู	“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว”	ของ	ศิวกานท์	ปทุมสูติ	
	 ๒.		“แผ่นผ้าเขียนค�า”	ชุดที่หนึ่ง	ชุดที่สอง
	 ๓.		แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
	 ๑.		แบบทดสอบการเขียนตามค�าบอก	
	 ๒.		แบบประเมินการคัดลายมือ
	 ๓.		นักเรียนต้องเขียนตามค�าบอกผ่านร้อยละ	๘๐	

เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
	 ๑.		ค�าจาก	“แผ่นผ้าเขียนค�า”	การแจกลูกพยัญชนะ	ก	จ	ด	ต	บ	ป	อ	และสระ	อะ	อา

	 ๒.		แบบประเมินการคัดลายมือ
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แจกลูกพยัญชนะและสระพื้นฐาน
ชุดที่ ๑

ภาพกิจกรรม

แบบฝึกที่ ๒ สระอา

ค�าชี้แจง	ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค�า	

กา			 ก	-	อา	-	กา

จา	 จ	-	อา	-	จา	

ดา	 ด	-	อา	-	ดา

ตา	 ต	-	อา	-	ตา

บา	 บ	-	อา	-	บา

ปะ	 ป	-	อา	-	ปา

อา	 	อ-	อา	-	อา

กา จา ดา ตา บา ปา อา
จะปา  จะปะ
กะตา กะตะ  กะดะ
ตาจะปา อาจะปะ

แบบฝึกที่ ๑ สระอะ

ค�าชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค�า	

กะ		 ก-	อะ	-	กะ

จะ	 จ	-	อะ	-	จะ	

ดะ	 ด	-	อะ	-	ดะ

ตะ	 ต	-	อะ	-	ตะ

บะ	 บ	-	อะ	-	บะ

ปะ	 ป	-	อะ	-	ปะ

อะ	 อ	-	อะ	-	อะ

กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ อะ
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ประสานความห่วงใยด้วยถ้อยค�า
วันละประโยค “ชนเผ่า มาลายู”

โดย: รอฮานา สุดิน ครูโรงเรียนผดุงมาตร สพป.นราธิวาส เขต ๓

เหตุผลและความจ�าเป็น

	 สืบเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร	 ท�าให้เกิดปัญหาในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย	 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิค่อนข้างต�่า	 นักเรียนพูดสื่อสารภาษาไทย 
โดยการแปลความหมายจากภาษาท้องถิ่น	 แล้วน�ามาเรียงประโยคเป็นภาษาไทย	 ซ่ึงค�าในภาษาท้องถ่ินนั้น 
มีลักษณะหลักภาษาที่แตกต่างกัน	ท�าให้การเขียนประโยคไม่ถูกต้อง	
	 ข้าพเจ้า	 ในฐานะครูผู ้สอนสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยจึงคิดวิธีสอนแบบกีรออาตี	 ภายใต้ชื่อ	
ประสานความห่วงใยด้วยถ้อยค�าวันละประโยค เพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน	 การพูด	 และการเขียน	 ตลอดจน 
การใช้ภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน	 รู้จักการคิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหา	 มีกิจกรรม	 ที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนอง	ความต้องการของแต่ละคน	ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง	เป็นคนดี	และมีความสุขในที่สุด

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์
	 ๒.	 เพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน	คิดวิเคราะห์และเขียน	เป็นไปตามเกณฑ์
	 ๓.	 เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย 

	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๒
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วิธีการจัดกิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอน

		 ๑.	 การน�าเข้าสู ่บทเรียน	 สร้างความคุ ้นเคยกับนักเรียนด้วย 
การร้องเพลง	 ประกอบท่าทาง	 หรือเล่านิทาน	 หรือเล่นเกม	 และครูปฏิบัต ิ
ร่วมกับเด็กด้วย
		 ๒.	 เมื่อนักเรียนมีพร้อมแล้ว	 จึงเร่ิมการสอน	 โดยการแบ่งกลุ่ม	 
ซึ่งจะใช้การนับจ�านวนจากมากไปหาน้อย	 และจากน้อยไปหามาก	 เพื่อสับเปลี่ยน
สมาชิกกลุ่ม	 และเพื่อสร้างความรักสามัคคีกับเพื่อนทุกคนภายในห้องเรียน
ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	
		 ๓.	 ครูและนักเรียน	 ร่วมกันคิดประโยคจากภาษาท้องถิ่นแปล	 
เป็นภาษาไทย
	 ๔.		ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับ	หลักการอ่าน	การเขียนแจกลูกสะกดค�า	
และโครงสร้างของประโยค	
	 ๕.	 นักเรียนระดมความคิดเพื่อท�ากิจกรรมใบความรู้	 (แบบฝึก
เสริมทักษะ)
	 ๖.	 นักเรียนมาส่งผลงานเป็นกลุ่มและอ่านร่วมกัน	 (ครูสังเกต
นักเรียนในกลุ่ม)
	 ๗.	 ครูให้คนเก่งในกลุ่มสอนเพื่อนร่วมกลุ่มที่อ่านไม่ได้	 แล้วอ่านใหม่
อีกครั้ง

	 ๘.	 ขั้นสรุปความรู้	 ครูให้นักเรียนอ่านใบงานทีละคนที่โต๊ะเพื่อซ่อมและเสริม	 นักเรียนที่เก่ง	 
ปานกลาง	และอ่อน
	 ๙.		เมื่อนักเรียนท�าใบงานเป็นกลุ่มแล้ว	 ครูให้นักเรียนร่วมกันแจกลูก	 สะกดค�า	 และแต่งประโยค 
ที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจ�าวัน	๑	ประโยค	เช่น	ฉันกินข้าวย�าตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน	ฉันรักเพื่อน	ๆ	ในกลุ่มที่ห้า
		 ๑๐.	 หลังจากได้ประโยคที่สมบูรณ์แล้ว	 ครูและนักเรียนช่วยกัน	 แปลความหมายประโยค 
เป็นภาษามลายูถิ่น	เช่น	ซายอ	มาแก	นาซิ	กราบู	ปากี	ตาดี	บือลง	มารี	เซอโกเลาะ	ซายอ	ซาแย	ซาอิง	ๆ	 
ดาแล	ปูเวาะ	แมจอ	ลีมอ	
		 ๑๑.	 ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยการสนทนาเป็นภาษาไทยระหว่างเพื่อน	 ๒	 คน	 
ในการสนทนานั้น	ครูก�าหนดสถานการณ์ขึ้น	เช่น	แอเสาะกับรอมือละเจอกันที่ตลาด
		 ๑๒.	 ครูให้การบ้านนักเรียนโดยการอ่าน	 และเขียนประโยคในวันนี้ท้ังสองภาษาโดยเขียน 
เป็นภาษาไทย
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สื่อการเรียนการสอน

	 ๑.		แบบฝึกทักษะ	การอ่านแจกลูก	การเรียงค�าเป็นประโยค	และการแต่งประโยค
	 ๒.		สถานการณ์จริง	สถานการณ์จ�าลอง
	 ๓.		หนังสืออ่านเสริม

การวัดและประเมินผล

	 ๑.		สังเกตการอ่านและการเขียนค�า
	 ๒.		ตรวจผลงานการท�าแบบฝึกเสริมทักษะ	

เครื่องมือวัดและประเมินผล

	 ๑.		แบบสังเกตการอ่านและเขียนค�า	
	 ๒.		แบบบันทึกการตรวจผลงานการท�าแบบฝึกเสริมทักษะ	

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

	 การประเมินผลสังเกตการอ่านสะกดค�าและแจกลูกของนักเรียน	เกณฑ์การผ่าน	ร้อยละ	๘๐

เกณฑ์การประเมิน การอ่าน

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

แจกลูกสะกดค�า
จากค�าที่ก�าหนดให้

แจกลูกสะกดค�าจากค�า	 
ที่ก�าหนดให้ได้ถูกต้อง 
ทุกข้อ

แจกลูกสะกดค�าจากค�า	 
ที่ก�าหนดให้ได้ไม่ทุกข้อ	
แต่ผิดน้อยกว่า	๕	ข้อ

แจกลูกสะกดค�าจากค�า	 
ที่ก�าหนดให้ผิดมากกว่า	 
๕	ข้อ

บอกความหมาย 
ของค�าที่ก�าหนดให้

บอกความหมายของค�า	 
ที่ก�าหนดให้ถูกต้อง	 
ได้ใจความ

บอกความหมายของค�า	 
ที่ก�าหนดให้ได้ถูกต้อง 
แต่วกวน

บอกความหมายของค�า	 
ที่ก�าหนดให้ได้บ้าง

แต่งประโยคปากเปล่า
จากค�าที่ก�าหนดให้

แต่งประโยคปากเปล่า
จากค�าที่ก�าหนดให้ได้ตรง
ประเด็นและสมบูรณ์

แต่งประโยคปากเปล่า
จากค�าที่ก�าหนดให้ได้ตรง
ประเด็นแต่ไม่ต่อเนื่อง

แต่งประโยคปากเปล่า
จากค�าที่ก�าหนดให้ได้ 
แต่วกวน

แสดงความคิดเห็น
จากค�าที่ก�าหนดให้

เสนอความคิดเห็นด้วย
เหตุผลและเป็นประโยชน์

เสนอความคิดเห็น	 
ด้วยเหตุผล

เสนอความคิดเห็น	 
แต่ไม่แสดงเหตุผล

เกณฑ์การตัดสิน	:		คะแนน	๑๐	-	๑๒	หมายถึง	ดี	คะแนน	๗	-	๙	หมายถึง	พอใช้
	 คะแนน	๑	-	๖	หมายถึง	ควรปรับปรุง	**เกณฑ์การผ่าน	ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป



142

เกณฑ์การประเมิน การเขียน

ประเด็น
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑)

การสะกดค�าศัพท์ สะกดค�าถูกต้องทุกค�า สะกดค�าผิดเล็กน้อย สะกดค�าผิดมาก

การเลือกค�า ใช้ค�าศัพท์สื่อความหมาย
ตรงกัน

ใช้ค�าศัพท์สื่อความหมาย
ไม่ตรงกับเนื้อหาบางค�า

ใช้ค�าศัพท์สื่อความหมาย
ไม่ตรงกับเนื้อหาหลายค�า

โครงสร้างไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้อง 
ตามหลักไวยากรณ์ 
ทุกประโยค

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์เล็กน้อย

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์

เครื่องหมาย
วรรคตอน

ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ถูกต้อง

ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ไม่ถูกต้องบางประโยค

ไม่มีเครื่องหมาย
วรรคตอน

เนื้อหา เขยีนอธบิายเนือ้หาชัดเจน เขียนอธิบายเนื้อหา 
พอเข้าใจ

เขียนอธิบายเนื้อหา 
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน	๑๑	-	๑๓	 หมายถึง	 ดี		
คะแนน	๘	-	๑๐	 หมายถึง	 พอใช้
คะแนน	๑	-	๗		 หมายถึง	 ควรปรับปรุง	 													**เกณฑ์การผ่าน	ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

พฤติกรรม
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

๔ ๓ ๒ ๑

ข้อ	๓	มีวินัย มีระเบียบวินัยและ
มีความเรียบร้อยดีมาก

มีระเบียบวินัยและ	
มีความเรียบร้อยดี

มีระเบียบวินัยและ	
มีความเรียบร้อย
เป็นบางครั้ง

ไม่มีระเบียบวินัย
และไม่มี
ความเรียบร้อย

ข้อ	๔	ใฝ่เรียนรู้ มีความใฝ่เรียนรู้	
ตั้งใจ	และสนใจเรียน
ดีมาก

มีความใฝ่เรียนรู้	
ตั้งใจและสนใจ 
เรียนดี

มีความใฝ่เรียนรู้	
ตั้งใจและสนใจเรียน
เป็นบางครั้ง

ไม่มีความใฝ่เรียนรู้	
และไม่ตั้งใจเรียน

ข้อ	๕	มุ่งมั่น	
ในการท�างาน

ท�างานเสร็จตามที่ได้
รับมอบหมายได้
อย่างมีคุณภาพ	
เสร็จทันตามเวลา
ที่ก�าหนด

ท�างานเสร็จ 
ตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

ท�างานเสร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย
เป็นบางครั้ง

ท�างานไม่เสร็จ 
ตามที่ได้รับ 
มอบหมาย

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
คะแนน	๑๓	-	๑๖		คะแนน	 ระดับคุณภาพ	๔		หมายถึง	ดีมาก	
คะแนน	๙	-	๑๒		 คะแนน		ระดับคุณภาพ	๓		หมายถึง	ดี
คะแนน	๕	-	๘		 คะแนน		ระดับคุณภาพ	๒		หมายถึง	พอใช้
คะแนน	๑	-	๔		 คะแนน		ระดับคุณภาพ	๑		หมายถึง	ต้องปรับปรุง
**เกณฑ์ผ่านการประเมิน	ได้ระดับคุณภาพ	๒	ขึ้นไป
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เกณฑ์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ๕ ด้าน

ค�าชี้แจง	:	ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด	✓ ลงในช่องที่ตรงกับ

ระดับคะแนน

สมรรถนะที่ประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑.  ความสามารถในการสื่อสาร

	 ๑.๑		มีความสามารถในการรับ	-	ส่งสาร

	 ๑.๒		มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	ความคิด	ความเข้าใจของตนเอง

	 	 โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

	 ๑.๓		ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

๒.  ความสามารถในการคิด

	 ๒.๑		มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	เพื่อการสร้างองค์ความรู้

	 ๒.๒		มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ	เพื่อการสร้างองค์ความรู้

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

	 ๓.๑		แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

	 ๓.๒		แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา

	 ๓.๓		ตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

  

เกณฑ์การให้คะแนน 

	 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม�่าเสมอ		 ให้	๓	คะแนน

	 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		 ให้	๒	คะแนน

	 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง		 ให้	๑	คะแนน

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

	 -	คะแนน	๑๓	-	๑๖	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๔		 หมายถึง	ดีมาก	

	 -	คะแนน	๙	-	๑๒	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๓		 หมายถึง	ดี

	 -	คะแนน	๕	-	๘	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๒		 หมายถึง	พอใช้

	 -	คะแนน	๑	-	๔	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๑		 หมายถึง	ต้องปรับปรุง

 เกณฑ์ผ่านการประเมิน ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป
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ผลส�าเร็จ

๑. ด้านผู้เรียน 

	 นักเรียนสามารถสนทนา	ตอบค�าถาม	แต่งประโยค	และอ่านค�า	ประโยคสั้น	ๆ 	ง่าย	ๆ 	ได้อย่างน้อย

คนละ	 ๕๐	 ประโยค	 นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้	 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร	 ตอบค�าถามและล�าดับ

เหตุการณ์ในประโยค	ได้ถูกต้อง	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	และในปีการศึกษา	๒๕๕๘

๒. ด้านครูผู้สอน 

	 ได้รับการยอมรับจากชุมชนและกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน

ในชุมชน	อ่านออกเขียนได้และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ครูดีในดวงใจประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๔	

	 ๒.	 เกียรติบัตรการพัฒนาทักษะการอ่านสู่การคิดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา	ปีพุทธศักราช	๒๕๕๖	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ๓.	 เกียรติบัตรครูผู ้สอนนักเรียน	 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน	 กิจกรรม	 การแข่งขัน 

การเขียนเรียงความและคัดลายมือ	 ระดับชั้น	 ป.๑	 -	 ป.๓	 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้	 ครั้งที่	 ๖๔	 

ปีการศึกษา	๒๕๕๗	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ๔.	 เกียรติบัตร	 หนึ่งแสนครูดี	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 จากคุรุสภา	 เกียรติบัตรครูผู้สอน

นักเรียนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	ชนะเลิศ	กิจกรรม	เขียนเรียงความและคัดลายมือ	ระดับชั้น	ป.๔	-	ป.๖	

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ครั้งที่	๖๕	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	จากส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส	เขต	๓

๓. โรงเรียน/ชุมชน

	 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 และชุมชนมีความภาคภูมิใจในบุตรหลานที่สามารถ 

อ่านออกเขียนได้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันร่วมกันในสังคมได้
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ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ๑.  ภายใน

	 	 ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการท�าสื่อการเรียนการสอน	 ครูและ

นักเรียน	 ตลอดจนบุคลากรที่มีความเก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อพร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือ 

ในทุก	ๆ	ด้าน	ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ

 ๒.  ภายนอก 

  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องเทคนิคการสอน	การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย	ในการกระตุ้น

สมองจาก	สบย.	๑๒	 (ศึกษาธิการภาค	๘)	การให้ความร่วมมือของ	องค์การบริหารส่วนต�าบลและชาวบ้าน 

ในชุมชนโดยการส่งบุตรหลานมารับการสอนจากครูอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้การจัดการสอนมีผลสัมฤทธิ ์

ที่น่าพอใจ	นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ	๘๐

ข้อเสนอแนะ

	 ในการสอนทุกกระบวนการครูควรใช้ภาษาไทยในการสอน	 และแปลความหมายด้วยภาษามลายูท้องถิ่น	

หรือภาษาท้องถ่ินของแต่ละชุมชนในทุกประโยค	 เมื่อนักเรียนเข้าใจ	 สื่อความหมายในค�าได้แล้ว	 จึงใช้ 

การสนทนาในระหว่างเรียนเป็นภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ประสานความห่วงใยด้วยถ้อยค�าวันละประโยค  เวลา ๒๔ ชั่วโมง

เรื่อง การแต่งประโยค   เวลา ๑ ชั่วโมง

ใช้สอนวันที่.............. เดือน................................พ.ศ. ...............      ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
_____________________________________________________________________________

มาตรฐาน ท ๑.๑	 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด	 เพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจ	 แก้ปัญหา 

	 ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน	

ตัวชี้วัด		ป.	๓/๑	 อ่านออกเสียงค�าข้อความ	เรื่องสั้น	ๆ	และบทร้อยกรองง่าย	ๆ	ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

		 ป.	๓/๒	 อธิบายความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน	 เขียนสื่อสาร	 เขียนเรียงความ	 ย่อความ	 และเขียนเรื่องราว 

	 	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า 

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	

ตัวชี้วัด		ป.	๓/๒	 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	ได้อย่างชัดเจน

		 ป.	๓/๕	 เขียนเรื่องตามจินตนาการ	

มาตรฐาน ท ๓.๑	 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ	 และพูดแสดงความรู้	 ความคิด	 และ 

	 	 ความรู้สึกในโอกาสต่าง	ๆ	อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด		ป.	๓/๒		 บอกสาระส�าคัญจากการฟังและการดู

	 ป.	๓/๕		 พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์	

มาตรฐาน ท ๔.๑	 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย	 การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 

	 	 พลังของภาษา	ภูมิปัญญาทางภาษา	และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด		ป.	๓/๑		 เขียนสะกดค�าและบอกความหมายของค�า

	 ป.	๓/๔		 แต่งประโยคง่าย	ๆ

		 ป.	๓/๕		 แต่งค�าคล้องจองและค�าขวัญ

สาระส�าคัญ
	 การพูด	 อ่านและเขียนประโยคเป็นการแปลความหมายของประโยคจากประโยคบอกเล่า 

ในภาษามลายูท้องถิ่นและน�ามาใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 ๑.		สามารถแต่งประโยคได้

	 ๒.		สามารถแปลภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาไทยได้

	 ๓.		สามารถน�าไปใช้สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์ได้
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สาระการเรียนรู้
	 การแต่งประโยค	

สมรรถนะของผู้เรียน
	 ๑.		ความสามารถในการสื่อสาร	 	 	

	 ๒.		ความสามารถในการคิด

	 ๓.		ความสามารถในการแก้ปัญหา	

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 ข้อที่	๓	มีวินัย

	 ข้อที่	๔	ใฝ่เรียนรู้

	 ข้อที่	๖	มุ่งมั่นในการท�างาน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน

	 ๑.		สนทนาทักทายนักเรียนและทบทวนความรู้เดิม

	 ๒.		ครูน�าแผนภูมิเนื้อเพลงข้าวโพดสาลี	 มาติดบนกระดาน	 ให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อมกัน	 

๒	รอบ	ครูร้องให้ฟังและนักเรียนร้องตาม	และร้องเพลงเองอีก	๒	ครั้ง	

เพลงข้าวโพดสาลี (ภาษามลายูถิ่น)

	 จาโกลาเวตาเนาะ	 เนาะตาแน	ยากง	(ซ�้า)	

	โอ....อาเดะจอแม		 กาเซะซาแยอาแบ

	 ตาแนยากง									 ตาแนยากง	

ปะกีตอปากะมาแก	(ซ�้า)	

เพลงข้าวโพดสาลี

	 พรวนดินกันเสียให้หมด	 จะปลูกข้าวโพดสาลี	(ซ�้า)	

โอ....แม่นวลดารา		 เจ้าไม่เมตตาตัวพี่

	 ข้าวโพดสาลี		 ป่าน	ฉะนี้จะโรยรา	(ซ�้า)	
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 ขั้นสอน

	 ๑.	 นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มโดยนับจ�านวนจากมากหาน้อยเริ่มจากเลขที่หลังสุด	กลุ่มละ	๕	คน

	 ๒.		นักเรียนแต่ละกลุ ่มรับใบความรู ้	 การแต่งประโยค	 มาศึกษา	 ครูจะเป็นผู ้คอยแนะน�า	 

ชี้แนะเพิ่มเติมว่าในการแต่งประโยคจะประกอบด้วย	ประธาน	กริยา	กรรม	

	 ๓.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งประโยคใหม่	 ๓	 ประโยค	 เพื่อท�าบัตรประโยคและติดที่ป้าย

ประชาสัมพันธ์หน้าชั้นเรียน

 ขั้นสรุป

	 ๑.	ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนและอบรมความประพฤติ	ระเบียบวินัย	การตรงต่อเวลา	ความรับผิดชอบ 

ในการเป็นผู้เรียนที่ดีและการท�างานร่วมกับผู้อื่น	เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 ๒.	 นักเรียนร่วมกันท�าแบบฝึกหัดที่	 ๒	 เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้	 ความเข้าใจในเร่ืองการเรียงค�า 

เป็นประโยค

	 ๓.	 เมื่อนักเรียนท�าในแบบฝึกเสริมทักษะการเรียงค�าเป็นประโยคแล้วให้น�าส่งครูเพื่อตรวจ 

ความถูกต้อง	

	 ๔.	 ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยการสนทนาเป็นภาษาไทยระหว่างเพื่อน	 ๒	 คน	 

ในการสนทนานั้น	ครูก�าหนดสถานการณ์ขึ้น	เช่น	กามารูดิน	พบกับ	อามีนที่คลอง

	 ๕.	 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมา	การแต่งประโยคจะประกอบด้วย	

ประธาน	กริยา	กรรม	

สื่อและแหล่งเรียนรู้
	 ๑.		แบบฝึกเสริมทักษะที่	๓	เรื่อง	การแต่งประโยค	

	 ๒.		แหล่งสืบค้นข้อมูลภายในโรงเรียน	เช่น	ห้องสมุด	ห้องคอมพิวเตอร์	เป็นต้น

	 ๓.		แผนภูมิเนื้อเพลงข้าวโพดสาลี

	 ๔.		อุปกรณ์ในการจัดท�าบัตรประโยค

กระบวนการวัดผลประเมินผล
 ๑. วิธีการวัดผลและประเมินผล

		 	 ๑.๑		สังเกตการอ่านและการเขียนประโยค

		 	 ๑.๒		ตรวจผลงานการท�าแบบฝึกเสริมทักษะ	

 ๒. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

		 	 ๒.๑		แบบสังเกตการอ่านและเขียนประโยค	

		 	 ๒.๒		แบบบันทึกการตรวจผลงานการท�าแบบฝึกเสริมทักษะ	

 ๓. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

		 	 ๓.๑		การประเมินผลสังเกตการอ่านแจกลูก	 การเรียงประโยค	 และการแต่งประโยคของ

นักเรียนเกณฑ์การผ่านร้อยละ	๘๐
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แบบประเมินทักษะ/กระบวนการเรียนรู้ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล

ทักษะกระบวนการทางการเรียนรู้

เฉลี่ย

ผลการประเมิน

กา
รแ

ก้ป
ัญ

หา

กา
รใ

ห้เ
หต

ุผล

กา
รส

ื่อส
าร

กา
รเ

ชื่อ
มโ

ยง
คว

าม
รู้

คว
าม

คิด
ริเ

ริ่ม
สร

้าง
สร

รค
์

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐
      
เกณฑ์การให้คะแนน 
		 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม�่าเสมอ		 ให้	๓	คะแนน
		 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง		 ให้	๒	คะแนน
		 -	พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง		 	 ให้	๑	คะแนน
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
	 -	คะแนน	๑๓	-	๑๖	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๔		 หมายถึง	ดีมาก	
	 -	คะแนน	๙	-	๑๒	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๓		 หมายถึง	ดี
	 -	คะแนน	๕	-	๘	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๒		 หมายถึง	พอใช้
	 -	คะแนน	๑	-	๔	คะแนน		 ระดับคุณภาพ	๑		 หมายถึง	ต้องปรับปรุง
เกณฑ์ผ่านการประเมิน ได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไป

บันทึกและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………

	ลงชื่อ…………………………..............	
(.........................................)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนผดุงมาตร
วันที่	..........	เดือน	..................พ.ศ.	................
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บันทึกผลหลังการสอน
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………

ปัญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………

แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………
…………………………………………………………………………….....................................................…………………………

(ลงชื่อ)…...........................................
	(นางรอฮานา	สุดิน)
ครูโรงเรียนผดุงมาตร

วันที่	...........	เดือน	...................พ.ศ.	............
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ใบความรู้

ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา

 การสะกดค�า	 หมายถึง	 การอ่านโดยน�าพยัญชนะต้น	 สระ	 วรรณยุกต์	 และตัวสะกดมาประสม 

เป็นค�าอ่าน	 ถือเป็นเคร่ืองมือการอ่านค�าใหม่	 ซึ่งต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค�าพร้อมกับการอ่านการเขียน	 

เมื่อสะกดค�าจนจ�าค�าอ่านได้แล้ว	ต่อไปก็ไม่ต้องใช้วิธีการสะกดค�านั้น	ให้อ่านเป็นค�าได้เลย	จะท�าให้นักเรียน

อ่านจับใจความได้และอ่านได้เร็ว

การสะกดค�า	มีหลายวิธี	

		 ๑.	 สะกดตามรูปค�า	เช่น	

	 	 กา	สะกดว่า	กอ	-	อา	-	กา	

	 	 คาง	สะกดว่า	คอ	-	อา	-	งอ	-	คาง	

	 	 ค้าง	สะกดว่า	คอ	-	อา	-	งอ	-	คาง	-	ไม้โท	-	ค้าง

		 ๒.	 สะกดโดยสะกดแม่	ก	กา	ก่อน	แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด	เช่น	

	 	 คาง	สะกดว่า	คอ	-	อา	-	คา	-	คา	-	งอ	-	คาง	

	 	 ค้าง	สะกดว่า	คอ	-	อา	-	คา	-	คา	-	งอ	-	คาง	-	คาง	-	โท	-	ค้าง

		 ๓.	 ค�าที่มีสระอยู่หน้าพยัญชนะ	ให้สะกดพยัญชนะก่อนสระเสมอ	เช่น	

	 	 เก	สะกดว่า	กอ	-	เอ	-	เก	

	 	 ไป	สะกดว่า	ปอ	-	ไอ	-	ไป

		 ๔.	 ค�าที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป	อาจสะกดได้ดังนี้	เช่น	

	 	 กัน	สะกดว่า	กอ	-	อะ	-	นอ	-	กัน	หรือ	กอ	-	ไม้หันอากาศ	-	นอ	-	กัน	

	 	 คน	สะกดว่า	คอ	-	โอะ	-	นอ	-	คน	หรือ	คอ	-	นอ	-	คน	

	 	 แข็ง	สะกดว่า	ขอ	-	แอะ	-	งอ	-	แข็ง	หรือ	ขอ	-	แอะ	-	ไม้ไต่คู้	-	งอ	-	แข็ง	

	 	 เค็ม	สะกดว่า	คอ	-	เอะ	-	มอ	-	เค็ม	หรือ	คอ	-	เอะ	-	ไม้ไต่คู้	-	มอ	-	เค็ม

		 ๕.	 ค�าอักษรควบ	อาจสะกดได้ดังนี้

	 	 ๕.๑		สะกดเรียงตัวอักษร	มุ่งเพื่อการเขียนให้ถูกต้อง	เช่น	

	 	 	 กลอง	สะกดว่า	กอ	-	ลอ	-	ออ	-	งอ	-	กลอง	

	 	 	 พราง	สะกดว่า	พอ	-	รอ	-	อา	-	งอ	-	พราง	

	 	 	 กวาง	สะกดว่า	กอ	-	วอ	-	อา	-	งอ	-	กวาง

	 	 ๕.๒	 สะกดตัวควบพร้อมกัน	มุ่งเพื่อออกเสียงค�าควบกล�้าให้ชัด	เช่น	

	 	 	 กลอง	สะกดว่า	กลอ	-	ออ	-	งอ	-	กลอง	

	 	 	 พราง	สะกดว่า	พรอ	-	อา	-	งอ	-	พราง	

	 	 	 กวาง	สะกดว่า	กวอ	-	อา	-	งอ	-	กวาง
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	 ๖.		ค�าอักษรน�า	อาจสะกดได้ดังนี้

	 	 ๖.๑		สะกดเรียงตัวอักษร	มุ่งเพื่อการเขียนให้ถูกต้อง	เช่น	

	 	 	 อยาก	สะกดว่า	ออ	-	ยอ	-	อา	-	กอ	-	อยาก	

	 	 	 หนา	สะกดว่า	หอ	-	นอ	-	อา	-	หนา	

	 	 	 สนาม	สะกดว่า	สอ	-	นอ	-	อา	-	มอ	-	สนาม

	 	 ๖.๒		อ่านอักษรน�าแล้วจึงสะกด	มุ่งเพื่อออกเสียงค�าให้ถูกต้อง	เช่น	

	 	 	 อยาก	สะกดว่า	หยอ	-	อา	-	กอ	-	อยาก	

	 	 	 หนา	สะกดว่า	หนอ	-	อา	-	หนา	

	 	 	 สนาม	สะกดว่า	สะหนอ	-	อา	-	มอ	-	สนาม

		 ๗.		ค�าที่ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด	ค�าที่มีตัวการันต์	ให้ใช้หลักสังเกตรูปค�า	รู้ความหมาย

ของค�าและจ�าค�าให้ได้โดยอ่านและเขียนอยู่เสมอ	เช่น	เหตุ	จันทร์

		 	 ประโยค	 คือ	 ถ้อยค�าที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมีเนื้อความ

บริบูรณ์	ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง

	 	 องค์ประกอบของประโยค	 ค�าที่น�ามาเรียงกันจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมีภาคประธานและ

ภาคแสดง	นอกจากนี้ประโยคยังมีองค์ประกอบอื่น	ๆ	อีก

	 	 การจ�าแนกประโยคตามเจตนาผู้ส่งสาร	มี	๔	ชนิด

		 	 ๑.		ประโยคบอกเล่าหรือประโยคแจ้งให้ทราบ	เช่น	ทุกคนเกิดมามีกรรม

		 	 ๒.		ประโยคค�าถาม	 จะมีค�าท่ีแสดงค�าถามก�ากับอยู่	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 ต้องการค�าตอบท่ีเป็น 

เนื้อความ	และต้องการเพียงการตอบรับหรือปฏิเสธเท่านั้น

		 	 ๓.		ประโยคปฏิเสธ	จะมีค�าว่า	ไม่	ประกอบอยู่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความหมายตรงกันข้ามกับ

ประโยคบอกเล่า	เช่น	นิธิโรจน์ไม่ขี้เกียจเรียนหนังสือ	วันนาไม่เคยกินส้มต�า

		 	 ๔.	 ประโยคค�าสั่งและขอร้อง	 เป็นประโยคท่ีมีลักษณะสั่งให้ท�าหรือขอร้องให้ปฏิบัต	ิ 

ซ่ึงสามารถละประธานไว้ได้	 เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเข้าใจและทราบว่าสั่งหรือขอร้องใคร	 เช่น	 

ห้ามเดินลัดสนาม	โปรดท�าความเคารพประธานในพิธี	กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓

ค�าชี้แจง  ให้นักเรียนน�าค�าที่ก�าหนดให้แต่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งฝึกอ่าน

ตัวอย่าง
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ตอบได้ถูกต้อง.........ข้อ					ผ่าน					ไม่ผ่าน	(เกณฑ์การประเมิน	ตอบได้	๘	ข้อ	ถือว่าผ่าน)
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บรรเลง สุปี
การจัดประสบการณ์เสริมทักษะ

การฟังและดูภาษาไทยแบบ ทีพีอาร์

บุญเจริญ บุญเชิด
การนิเทศแบบ ดาวเจ็ดดวง

โศรยา ธัญญประกอบ
การนิเทศแบบ วิ ๖

ศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร
กัลยาณมิตรนิเทศถึงห้องเรียน

ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี
การนิเทศแบบ ดอกแก้วเมืองสุรินทร์
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การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy)

ด้วยเทคนิคการนิเทศ แบบ “ดาวเจ็ดดวง”

โดย: บุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓

เหตุผลและความจ�าเป็น 

 เนื่องด้วยบริบทพื้นที่สภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน

แนวชายแดนไทย - กัมพูชา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะท้องถิ่นซึ่งมีโรงเรียนอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ชุมชนท้องถิ่นมีความหลากหลายในการใช้ภาษาท้องถิ่น

สื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ประกอบด้วย ภาษาเขมรถิ่นไทย ร้อยละ ๔๕ ภาษากูย ร้อยละ ๒๕ ภาษาไทยอีสาน 

ร้อยละ ๓๐ ซึ่งนับว่ามีข้อจ�ากัดที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษา ความเช่ือ สภาพภูมิศาสตร์  

ที่มีความท้าทายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้สอดคล้องตามบริบทในทุกมิติเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบันงานด้านการนิเทศการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ประกอบกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ หลักสูตร ความรู้ในสาขาต่าง ๆ และแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ  

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านนโยบายรวมทั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า 

ยังมีปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังเทคนิควิธีจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และบริบทในท้องถิ่น ทุกมิติอย่างก้าวกระโดด 

รวมทั้งปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

  ในปัจจุบันพบว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา  

ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต�่าไปด้วย 

จากการสังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ พบว่า  

มีปัญหาในทุกภาคส่วน เช่น ขาดการเสริมต่อจากผู้ปกครอง ความยากจน ตลอดจนความแตกต่าง 

ด้านการใช้ภาษาท้องถ่ินของนักเรียน ได้แก่ ภาษาพื้นเมืองอีสาน ภาษากูย ภาษาเขมรถิ่นไทย  

ซึ่งในบริบทและสภาพทางภูมิศาสตร์สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษ  

และข้อจ�ากัดที่มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น 

 จากผลการวินิจฉัยและคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ปีที่ ๑ - ๓ ในแต่ละปีการศึกษา พบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รวมถึงนักเรียน

ไม่เข้าใจค�าศัพท์ ความหมายในภาษาไทยกลาง ท�าให้การสื่อสารผิดเพี้ยนไป ซึ่งพบว่าในแต่ปีการศึกษา 



157

จะมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จ�านวนมาก อยู่ในระดับปรับปรุง และไม่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ : ๒๕๕๘) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ครูผู้สอนบางส่วน 

ไม่ได้จบเอกภาษาไทย หรือครูที่ไม่เข้าใจในภาษาท้องถิ่น ท�าให้การสื่อสารกับนักเรียนมีข้อจ�ากัด 

และบกพร่องได้ด้วย ครูผู้สอนขาดสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษาไทย ปัญหา 

ด้านนักเรียน ปัญหาด้านชุมชนผู้ปกครองมีการอพยพย้ายถิ่น ความยากจน ตามแนวชายแดนร่วมด้วย 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้อง 

ตามบริบทในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมและโครงการ ที่ด�าเนินการแล้วประสบผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

“โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สอนลูกหลานให้อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ % ภายในปี ๒๕๕๙” ซึ่งโครงการ

ดังกล่าว ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

 จากเหตุผลความส�าคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ

ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการแก้ไข

ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยเฉพาะนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ�าวัน เช่น ภาษากูย 

ภาษาเขมรถิ่นไทย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น ได้ศึกษาท�าความเข้าใจ หลักการ 

กระบวนการ เทคนิค รูปแบบและวิธีการนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบ ทั้งด้านปัจจัย ตัวป้อน กระบวนการ 

ผลผลิต เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษาให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

จึงได้พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาในหัวข้อเรื่อง 

  “การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา (Literacy) ส�าหรับครูผู้สอนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให ้

การบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความสามารถ ด้านภาษา (Literacy) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ เพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

 ๑.  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 

โดยใช้ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ๒.  เพื่อนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู ้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง”

  ๓.  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา (Literacy) การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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กลุ่มเป้าหมาย

 ๑. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ�านวน ๒๕๙ คน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนความสามารถด้านภาษา (Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
เพิ่มสูงขึ้น
 ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการรู้เรื่องและสื่อสารได้ทุกคน

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
ส�าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยเทคนิคการนิเทศ

แผนภาพ : รูปแบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง

พัฒนาโดย
นายบุญเจริญ บุญเชิด

 ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต ๓

เทคนิคการนิเทศ
แบบดาวเจ็ดดวง

๑. การสร้าง
ความตระหนัก

๒. รู้หลักการ
หลากวิธี

๓. สู่วิถี
การปฏิบัติ

๔. พัฒนา
นวัตกรรม

๕. น�าสู่
ความเป็นเลิศ

๖. ก่อเกิด
การวิจัย

๗. ผดุงไว้
เชิดชูเกียรติ

ให้ยั่งยืน
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แผนภาพแสดง : การนิเทศการศึกษา การพัฒนาความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง”

ดวงที่ ๑ การสร้างความตระหนัก

ดวงที่ ๒ รู้หลักการหลากวิธี

ดวงที่  ๓ สู่วิถีการปฏิบัติ

ดวงที่  ๔ พัฒนานวัตกรรม

ดวงที่  ๕ น�าสู่ความเป็นเลิศ

ดวงที่  ๖ ก่อเกิดการวิจัย

ดวงที่  ๗  ผดุงไว้เชิดชูเกียรติ

ให้ยั่งยืน

๑. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร/ครูผู้สอนฯ
๒.  วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ
๓.  ก�าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
๔.  เลือกทางเลือกที่เหมาะสม

๑. ประชุมปฏิบัติการ (เครือข่าย, โรงเรียน)
๒.  อบรมสร้างสื่อนวัตกรรม/ชุดฝึก/แบบฝึก
 ฝึกอบรมเทคนิคการสอน การอ่านการเขียนฯ

๑. ครูจัดการเรียนการสอน/ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ  
 ติดตาม ก�ากับ
๒. ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม ชี้แนะ ฯลฯ

๑. ก�าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
๒.  สร้างและพัฒนานวัตกรรม
๓. น�านวัตกรรมไปใช้ (เช่น ฉากภาพวัฒนธรรม, เล่มใหญ่  
 รูปแบบการสอนทวิภาษา ฯลฯ)

๑.  ครูสร้างนวัตกรรมที่เป็นเลิศ/มีประสิทธิภาพ
๒.  โรงเรียนสรรหานวัตกรรมระดับโรงเรียน
๓. นิเทศ ติดตาม/จัดประกวดแข่งขัน นักเรียน ครู  
 ผู้บริหาร

๑. สพป. จัดเวทีน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น/การสอนดีเด่น
๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/น�าผลการวิจัยพัฒนาไปใช้

๑. โรงเรียน สร้างเครือข่ายพัฒนาต่อเนื่อง
๒. เครือข่ายวิชาการจัดยกย่องเชิดชูเกียรติ แลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้  
๓.  สพป. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน ผู้บริหาร  
 ที่มีผลงานดีเด่น

พัฒนารูปแบบโดย 
บุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
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ดวงที่ ๑ การสร้างความตระหนัก

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนส�ารวจวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ๒.  คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์

อย่างทั่วถึง ทุกปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนที่ใช้ภาษา

ท้องถิ่นในชีวิตประจ�าวัน ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษากูย 

 ๓.  จัดประชุมปฏิบัติการครูผู ้สอนภาษาไทย เรื่อง แนวทาง 

การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยเชิญวิทยากรและ 

คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ จ�านวน ๒๕๙ คน 

  ๔. โรงเรียนจัดเด็กกลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และด�าเนินการแก้ไขและพัฒนาด้วยสื่อวิธีการ 

ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�าหนด 

 ๕. เน ้นการมีส ่วนร ่วมของทุกฝ ่าย (Participation) เพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย  

(๑) ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ (๒) ระดับเครือข่าย (๓) ระดับโรงเรียน 

(๔) ระดับชุมชน 

ดวงที่ ๒ รู้หลักการหลากวิธี

 ๑. จัดประชุมปฏิบัติการ ให้กับครูผู ้สอนภาษาไทย เรื่อง 

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ใช ้ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก  

เขียนไม่ได้ การสร้างสื่อนวัตกรรม ด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ฯลฯ

 ๒. จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ 

(PISA) ระหว่าง ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต ๓ กับผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน ๒๓๔ โรงเรียน 

  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความสามารถด้านภาษา 

(Literacy) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้ชุดฝึกอบรม

  ๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท�าวิจัยในชั้นเรียน ให ้กับ 

กลุ่มสนใจ ร่วมกับชมรมครูภาษาไทยในการพัฒนาครูผู ้สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย
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ดวงที่ ๓ สู่วิถีการปฏิบัติ

 ๑. ครูผู ้สอนภาษาไทย มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยทุกคน 
 ๒. ผู้บริหาร บริหารงานโครงการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
นิเทศ ติดตามประเมินผลได้
 ๓. ครูวิชาการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประธานเครือข่ายสร้างและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามสภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 ๔. ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย ประธานเครือข่าย ครูวิชาการโรงเรียน นิเทศ ติดตามก�ากับผลการด�าเนินงานเป็นระยะ
 ๕. ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จัดประกวด แข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทย เช่น ประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมต่าง ๆ มีข้อมูลสารสนเทศ รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู ้ รายโรงเรียน รายชั้น  
รายบุคคล

ดวงที่ ๔ เร่งรัดพัฒนานวัตกรรม

 ๑. ครูผู ้สอนศึกษาสภาพปัญหา ของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ แล้วสังเคราะห์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
 ๒.  พัฒนาและวิจัยในชั้นเรียน มาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 ๓. ครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
เช่น การสร้างฉากภาพวัฒนธรรม big book หนังสือนิทานภาพ พจนานุกรม
ไทย เขมร นิทานคุณธรรม หนังสือส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ

ดวงที่ ๕ น�าสู่ความเป็นเลิศ

 ๑. ศึกษานิเทศก์สร้างนวัตกรรมด้านการอ่าน การเขียนต้นแบบ  
ให้ครูเอาไปใช้
 ๒.  จัดประกวดแข่งขัน สื่อนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ ของครู
แต่ละโรงเรียน
 ๓.  ครูในแต่ละเครือข่าย ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่าน และการเขียน 
 ๔.  จัดกิจกรรมมีความหลากหลายที่ประสบผลส�าเร็จ เช่น เสียงตามสาย นักข่าวรุ ่นเยาว์  
หมอภาษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
 ๕.  ใช้รูปแบบในการประเมินโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง แบบสามเส้า (Triangulation) คือ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โรงเรียน (ครูผู้สอน ผู้บริหาร นักเรียน) และชุมชน 

เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรหลักในชุมชน 



162

ดวงที่ ๖ ก่อเกิดการวิจัย (Best – Practice)

 ๑. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ครูผู้สอน น�าเสนอผลการวิจัยการอ่าน การเขียนท่ีประสบ 
ผลส�าเร็จ
 ๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยดีเด่น (Best – Practice) ของแต่ละโรงเรียน 
ตามบริบท ที่หลากหลายเน้นรูปแบบการบริหารแบบเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.  จัดเวทีวิชาการ การอ่านเคลื่อนที่ ตลาดนัดวิชาการตามบริบทของโรงเรียน
 ๔.  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จัดแลกเปล่ียนเรียนรู้การน�าเสนอ
ผลงานดีเด่น การสะท้อนผลและถอดบทเรียน ของครูผู้สอนภาษาไทย

ดวงที่ ๗ ผดุงไว้เชิดชูเกียรติให้ยั่งยืน

 ๑. จัดยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้แก่ โครงการรักษ์
ภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศของนักเรียน
 ๒.  จัดมอบรางวัลให้กับครูผู ้สอน ผู ้บริหารโรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย เช่น  
การพัฒนานวัตกรรมเป็นเลิศ
 ๓.  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู ้สอนที่ชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ๑๐ ล�าดับแรก 
ของเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ด้านภาษา (Literacy) 
 ๔.  ครูที่มีผลการวิจัยดีเด่น และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศ เป็นต้น
 ๕.  มอบรางวัลและติดดาว ให้ห้องเรียนที่อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐% หรือห้องเรียนที่ปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน

๑. ผู้เรียน

 ๑) นักเรียน ในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้รับรางวัลจาก
การประกวดความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ในระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ ถึง  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกปี    
 ๒) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระดับประเทศ ทุกปีการศึกษา 
  ๓) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถด้านภาษา (Literacy) สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ติดต่อกันทุกปี
 ๔) นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านรู้เรื่อง พูดสื่อสารได้เหมาะสมตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีความสามารถในอ่านจับใจความ ได้ทุกคน
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๒. ครูผู้สอน

 ๑)  ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาไทย ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ได้ประสบผลส�าเร็จทุกคน
 ๒)  ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) และมีเทคนิคการสอนภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษาท้องถ่ิน 
ในชีวิตประจ�าวัน
 ๓) ครูผู้สอนสามารถพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย และมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลจาก
การประกวดแข่งขัน ทั้งในระดับภาค ระดับประเทศ

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา

 ๑)  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักและสามารถบริหารจัดการ งานวิชาการด้านการส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ
 ๒) ผู ้บริหารโรงเรียนสามารถนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) โดยใช้คู่มือการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
 

๔. ศึกษานิเทศก์

 ๑) ได้รับการยกย่อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดีเด่นในการพัฒนาสื่อและส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาไทย จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๒) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จากส�านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๓) ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๔) ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม 
ด้านการพัฒนางานวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเหรียญเงิน ระดับชาติ 
ปี ๒๕๕๘
 ๕) ได้รับเกียรติบัตร ทีมนักวิจัย การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ ์เขมรถ่ินไทย 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี ๒๕๕๕
 ๖) ศึกษานิเทศก์ ได้รับการยอมรับจากสังคม ครู ผู ้บริหาร องค์กร ในการเป็นนักวิชาการ 
ในการนิเทศ พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๕. โรงเรียน

 ๑) โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
จ�านวน ๒๓๔ โรงเรียน มีแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
ความสามารถด้านภาษา
 ๒) โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนท่ีใช้ภาษาท้องถ่ิน 
ในชีวิตประจ�าวัน
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 ๓) โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักแสวงหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน การมีส่วนร่วมต่าง ๆ  
ซึ่งผลมาจากการใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๔) มีโรงเรียนแกนน�า โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ทุกคน ได้แก่

รายชื่อสถานศึกษา รูปแบบ/หลักการ/วิธีการ

โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย รูปแบบทวิภาษา 
๒. การจัดท�าพจนานุกรมภาษาไทย - ภาษาเขมรถิ่นไทย 
๓. รูปแบบการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาเขมรถิ่นไทย
๔. จัดท�าหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ นิทานภาพ ฉากภาพวัฒนธรรม 

โรงเรียนบ้านจารย์ รูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน 

โรงเรียนบ้านราวนคร การพัฒนานวัตกรรมการอ่าน เขียนแบบแจกลูกสะกดค�า ด้วยเทคนิค
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา รูปแบบทวิภาษา 
๒. รูปแบบการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น ๆ

โรงเรียนบ้านตอกตรา เทคนิคการเรียนรู ้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการแจกลูกสะกดค�าแบบ
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

โรงเรียนบ้านล�าดวนพัฒนา  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อออนไลน์

โรงเรียนสังขะวิทยาคม เทคนิคการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แนวทางกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ สู่การสร้างพัฒนาการอ่านการเขียน

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร การสอนซ่อมเสริมและบูรณาการการเรียนรู้การอ่านแจกลูกสะกดค�า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
(กองทัพบกอุปถัมภ์)

การสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมการสอนแบบคละชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านจารย์ การสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ในการแจกลูกสะกดค�า

โรงเรียนบ้านพะเนาว์ การสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมการสอนแบบคละชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านณรงค์ การพัฒนาการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์และสร้างนวัตกรรมการอ่านแจก
ลูกสะกดค�าโดยใช้นิทานภาพ

โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข สร้างนวัตกรรมการอ่านแจกลูกสะกดค�าในมาตราตัวสะกด

โรงเรียนบ้านโคกบุฯ สร้างนวัตกรรมการอ่านการเขียนโดยใช้นิทานภาพคุณธรรม ค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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๖. ผลที่เกิดขึ้นกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

 จากการด�าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ผลปรากฏ 
ดังนี้
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชาติ 
(Ordinary Nationnal Education Test : NT) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จ

 ในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถ
ด้านภาษาซึ่งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ด�าเนินการตามกรอบแนวทาง ดังนี้
  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ จากผลการด�าเนินงานและข้อสะท้อนจากปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มาก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา ทั้งด้านการบริหารการศึกษา การพัฒนาบุคลากร กลุ่มนักเรียน  
ครูผู้สอนผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ผลกระทบ จุดเด่น  
จุดด้อย ที่คณะศึกษานิเทศก์ได้สังเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง”

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

๑. ก�าหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการอย่างชัดเจน
๒.  สนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียน
๓.  นิเทศ ติดตามผลการด�าเนินงาน

โรงเรียนทุกโรงเรียน ๑.  ก�าหนดนโยบาย มาตรการ วิธีการอย่างชัดเจน
๒.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท�าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
๓.  สนับสนุนในการด�าเนินงานทุกด้าน
๔.  นิเทศ ติดตามผล เปรียบเทียบความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง

ครูผู้สอนทุกคน ๑.  จัดท�าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
๒.  ก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๓.  จัดท�าสื่อ/เครื่องมือในการแก้ปัญหา
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยความเอาใจใส่ ช่วยเหลือดูแล

อย่างจริงจัง
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ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ�ากัด
   ๑.๑ ปัญหาด้านตัวผู้เรียน สาเหตุที่นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   
   ๑)  นักเรียนบางส่วน มีสมาธิสั้น ไม่เพียรพยายาม ขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
   ๒)  สภาพแวดล้อมด้านการอ่านไม่เอื้อ นักเรียนขาดความสนใจในการอ่านการเขียน 
   ๓) นักเรียนใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้การสื่อสารภาษาไทยขาดความสมบูรณ์
   ๑.๒  ปัญหาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ๑) ครูผู้สอนภาษาไทย ร้อยละ ๙๐ ไม่ได้จบเอกภาษาไทยโดยตรง แต่ถ้าจบเอกภาษาไทย 
ก็ยังไม่กระจ่างในหลักภาษาไทยและการสอนภาษาไทยอย่างถูกต้อง เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค�า  
รวมทั้ง ไม่มีเทคนิคการสอนภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ�าวัน ขาดหลักจิตวิทยา
การสอน 
   ๒)  ครูมีภาระงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนมากขึ้น
   ๓)  ปัญหาการขาดแคลนครู รวมทั้งครูผู้สอนภาษาไทย ไม่เข้าใจค�าศัพท์และความหมาย
ภาษาท้องถิ่นของนักเรียน เป็นต้น 
   ๑.๓  ปัญหาด้านผู้บริหาร/และการบริหารจัดการ
   ๑)  ผู้บริหารบางส่วนขาดความตระหนักหรือไม่ให้ความส�าคัญในการพัฒนางานวิชาการ
   ๒)  การนิเทศภายใน และการนิเทศ ติดตามที่ไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

 ๑. จัดอบรมเข้มการสอนภาษาไทย การอ่านแจกลูกสะกดค�า การคัดลายมือ หลักการใช้ภาษา
รวมทั้งวิธีการสอนภาษาไทย
 ๒. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมการสอนภาษาไทย เช่น การอ่านรู ้เรื่องและภาษา 
เพื่อการสื่อสาร
 ๓. จัดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้
 ๔. สร้างความตระหนักและความคุ้นเคยในภาษาท้องถิ่น หรือเข้าใจเข้าถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 ๕. จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดแบบเข้ม ส�าหรับครูท่ีต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนภาษาไทยโดยเน้นการน�าภาษาท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 ๑. เน้นให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนรายบุคคล ในการอ่าน การเขียน เช่น นักเรียน
อ่านแจกลูกสะกดค�าไม่ได้ นักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะ นักเรียนอ่านข้าม อ่านเกิน นักเรียนขาดทักษะการอ่าน
แบบแจกลูกสะกดค�า
 ๒. การจัดให้ครูผู้สอนท�าวิจัยในชั้นเรียนกับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นกลุ่มหรือ
เป็นรายบุคคล และปัญหาเฉพาะด้านของนักเรียน ซึ่งต้องจัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมในการด�าเนินกิจกรรม
 ๓.  ควรมีการแสวงหาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจกับนักเรียนในแต่ละระดับช่วงวัย
 ๔.  ควรมีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง
 ๕.  การจัดครูเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม เช่น ครูในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ควรมีเวลา 
ที่สามารถอยู่ในชั้นเรียนได้ต่อเนื่อง ภาระงานน้อยลง รักเด็กและรู้หลักการสอนภาษาไทย
 ๖.  แสวงหาหน่วยงาน มูลนิธิ วิทยากรที่เชี่ยวชาญมาร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 จุดที่ควรพัฒนา
 ๑) การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยต้นแบบ เพื่อขยายเครือข่ายทั้งด้านการสร้างสื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้   
 ๒)  การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นด้านภาษาไทย การขยายเครือข่าย นักเรียนดี
นักเรียนเก่ง
 ๓)  พัฒนาโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทยแบบทวิภาษาและเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่น เช่น กรณีโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เป็นต้น
 แนวทางการพัฒนา
 ๑)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบเครือข่าย กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
 ๒) หมุนเวียนการใช้สื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพดีเด่น หรือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่าง
โรงเรียน
 ๓) พัฒนาการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ และแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มอ่อน โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง การเข้าค่ายสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน
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โดย: บรรเลง สุปี ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

เหตุผลและความจ�าเป็น 

 ภาษาไทยมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ถ้าเด็กประสบความส�าเร็จในการเรียน

ภาษาไทย ก็จะมีผลท�าให้เด็กประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จากรายงาน 

การใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์และการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ของชุมชนโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ พบว่า มีเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เป็นชาวไทยภูเขาและชาวไทย

ท้องถิ่นเดิมและพูดภาษาท้องถิ่นของตนเองในชีวิตประจ�าวันเกินร้อยละ ๕๐ ในโรงเรียน จ�านวน ๙ โรงเรียน 

ได้แก่ เด็กชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จ�านวน ๖ โรงเรียน เด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง (แม้ว) จ�านวน ๒ โรงเรียน 

และ เด็กชาวไทยท้องถิ่นเดิมชนเผ่าลั๊วะ (ละว้า) จ�านวน ๑ โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า 

  “เด็กมีความยากล�าบากในการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ดังนั้นในการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ส�าหรับเด็กดังกล่าว ควรมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ชั้นปฐมวัย โดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และควรเริ่มต้น

จากทักษะการฟังและดู ทั้งน้ีเพราะคนเราเร่ิมรู้จักใช้ภาษาด้วยการฟังและดูเป็นอันดับแรก เมื่อสามารถ 

ฟังได้แล้วจึงจะสามารถพูด อ่าน และเขียนตามมา ซ่ึงในการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสองวิธีการท่ีเหมาะสม 

กับเด็กวิธีการหนึ่ง คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR)”

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนพื้นท่ีพิเศษในสังกัด 

จัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังภาษาไทย ส�าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total  

Physical Response (TPR) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้พัฒนา

และจัดท�าคู่มือครูแผนการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย และรูปแบบวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) ให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กและท้องถิ่น และการจัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อพัฒนาและจัดท�าคู่มือครู การจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทยส�าหรับ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical  

Response (TPR) ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

การจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้

แบบ Total Physical Response (TPR) 
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  ๒. เพื่อพัฒนาและจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย ส�าหรับ

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical 

Response (TPR) ให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กและท้องถิ่น และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖

  ๓.  เพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ในการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย 

ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total  

Physical Response (TPR) 

รูปแบบและกระบวนการนิเทศ

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) มี ๒ รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ ๑ การพูดออกค�าสั่งและการสาธิตหรือปฏิบั ติตามค�าสั่ง โดยใช ้ค�าสั่งทีละค�าสั่ง  
  จนครบทั้ง ๓ ค�าสั่งในแต่ละชุดค�าสั่ง 

ตัวอย่าง 

ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

ชุดค�าสั่ง ชุดที่ ๑ นั่ง ยืน กระโดด

 ครูอยู่ในท่ายืน

ค�าสั่ง การปฏิบัติ

ครูสาธิต 

๑. ครูพูดออกค�าสั่ง “นั่ง” ๑. ครูนั่ง ลงบนเก้าอี้ 

๒. ครูพูดออกค�าสั่ง “ยืน” ๒. ครูลุกขึ้นยืน

๓. ครูพูดออกค�าสั่ง “กระโดด” ๓. ครูกระโดดขึ้น ๑ ครั้ง
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รูปแบบที่ ๒ การพูดออกค�าส่ังและการสาธิตหรือปฏิบัติตามค�าส่ังโดยเรียงค�าสั่ง พร้อมกัน  
  ทั้ง ๓ ค�าสั่งในแต่ละชุดค�าสั่ง

ตัวอย่าง 

ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

ชุดค�าสั่ง ชุดที่ ๑ นั่ง ยืน กระโดด

 ครูอยู่ในท่ายืน 

ค�าสั่ง การปฏิบัติ

ครูสาธิต ครั้งที่ ๑

ครูพูดออกค�าสั่ง “นั่ง ยืน กระโดด” ครูนั่ง ลงบนเก้าอี้ แล้วลุกขึ้นยืน และกระโดดขึ้น ๑ ครั้ง

   

ขั้นตอนในการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TPR มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ ๑  ครูพูดออกค�าสั่งและสาธิตให้เด็กดูเป็นต้นแบบ จ�านวน ๓ ครั้ง

 ขั้นที่ ๒  ครูพูดออกค�าสั่งและสาธิตพร้อมอาสาสมัคร จ�านวน ๓ ครั้ง

 ขั้นที่ ๓  ครูพูดออกค�าสั่งให้นักเรียนปฏิบัติ โดยเริ่มจาก

  ๑.  ให้อาสาสมัครปฏิบัติ 

  ๒.  ให้เด็ก ๆ ทุกคนปฏิบัติพร้อมกันทั้งชั้น 

  ๓.  ให้เด็กปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย

  ๔.  ให้เด็กปฏิบัติทีละคน (ทดสอบ)

   ในการสอนครูต้องยึด “กฎของสาม” อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  ๑.  ชุดค�าศัพท์ (ค�าสั่ง) ใหม่ ๓ ชุด

  ๒.  ครูพูดออกค�าสั่งและสาธิตให้เด็กดู ๓ ครั้ง

  ๓.  ครูพูดออกค�าสั่งและสาธิตให้เด็กดูพร้อมอาสาสมัคร ๓ ครั้ง 

  ๔.  ครูพูดออกค�าสั่งและให้เด็กทุกคนปฏิบัติพร้อมกันอย่างน้อย ๓ ครั้ง

เครื่องมือ/สื่อ หรือนวัตกรรมที่ใช้

 ๑.  แผนการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย 

   ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ 

 ๒.  คู่มือครูการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย 

   ส�าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ 

 ๓.  คู่มือการนิเทศการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย 

   ส�าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ 
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เครื่องมือที่ใช้สื่อหรือนวัตกรรม/เครื่องมือวัดและเครื่องมือการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล

 เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดู

ภาษาไทย ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 

Total Physical Response (TPR) มีดังนี้ 

  ๑)  แบบสังเกตการสอน

  ๒)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน/ผู้จัดประสบการณ์

  ๓)  แบบบันทึกผลการประเมินพฤติกรรมก่อน - หลังการจัดประสบการณ์

  ๔) แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

กรอบแนวคิดของการศึกษา

INPUT PROCESS OUTPUT

๑. คู่มือครู การจัด

ประสบการณ์เสริม

ทักษะการฟังและดู

ภาษาไทยส�าหรับ

เด็กปฐมวัย ชั้น

อนุบาลปีที่ ๑ - ๒ 

ในโรงเรียนพื้นที่

พิเศษ ด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบ 

TPR

๒. การนิเทศการจัด

ประสบการณ์เสริม

ทักษะการฟังและดู

ภาษาไทยตาม

กระบวนการนิเทศ

และวงจรคุณภาพ 

PDCA

กระบวนการนิเทศ

๑. ศึกษาสภาพ

ปัจจุบันปัญหาและ

ความต้องการของ 

ครูผู้สอน

๒. วางแผนการ 

ด�าเนินการนิเทศ

๓. สร้างเครื่องมือ 

การนิเทศ

๔. ด�าเนินการตาม

แผนการนิเทศ 

๕. สรุปและรายงาน

ผลการนิเทศ

กระบวนการ PDCA

๑. P (Plan) คือ 

การวางแผนงาน

๒. D (Do) คือ การน�า

แผนไปปฏิบัติให้เกิด

ผลตามที่วางไว้

๓. C (Check) คือ  

การควบคุมติดตาม

และประเมินผล

๔. A (Act) คือ น�าผล

ที่ได้จากการประเมิน

มาปรับปรุงแก้ไข  

แล้ววางแผนใหม่ 

ให้เกิดความก้าวหน้า

ของงานที่ท�าอยู่เสมอ

เป็นวงจร 

๑. รูปแบบการจัด

ประสบการณ์เสริมทักษะ

การฟังและดูภาษาไทย 

ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 

๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นที่

พิเศษ ด้วยวิธีการจัด

การเรียนรู้แบบ TPR

๒. ผลการจัด

ประสบการณ์ตาม

แผนการจดัประสบการณ์ 

เกี่ยวกับพฤติกรรม

การจัดประสบการณ์ของครู 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของเด็ก และพฤติกรรม

ด้านทักษะการฟังและ 

ดูภาษาไทยของเด็ก
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ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาการนิเทศการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย ส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical  

Response (TPR) มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR)

 ๑) ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) รูปแบบที่ ๑ มาจัด

ประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ 

ซึ่งเป็นเด็กที่เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนและเริ่มเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง อย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา

  ๒) ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) รูปแบบที่ ๒ มาจัด

ประสบการณ์เสริมทักษะการฟังและดูภาษาไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response 

(TPR) ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ ในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ที่มีพัฒนาการด้านการฟังและดูภาษาไทย

อยู่ในระดับดี และใช้ในการขยายบทเรียนในการจัดประสบการณ์ในแต่ละแผนการจัดประสบการณ์

๒. ด้านการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 ๑) ควรมีการศึกษาการนิเทศการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการพูดภาษาไทย ด้วยวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒   ในโรงเรียน

พื้นที่พิเศษ 

 ๒) ควรมีการศึกษาผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมทักษะการพูดภาษาไทย 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Total Physical Response (TPR) ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ - ๒ 

ในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
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โดย: โศรยา ธัญญประกอบ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒

เหตุผลและความจ�าเป็น 

 จากการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ E - MES และการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนของครู  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในกลุ่มคุณภาพท่าช้างคล้องฯ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต ๒ จ�านวน ๙ โรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการอ่านเขียนไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินเป็นจ�านวนมาก และในจ�านวนนั้นมีการใช้ภาษาท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาถิ่นไทเลย  

เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ท�าให้ผู้เรียนอ่านเขียนไม่ถูกต้อง เมื่อสังเกตการออกเสียงจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาถิ่นไทเลย

ของผู้เรียนในพื้นที่ พบว่า การใช้ภาษาถิ่นไทเลย ท่ีผู้เรียนได้รับจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากผู้ปกครอง 

การออกเสียงค�าที่มีพยัญชนะต้นหน่วยเสียงพยัญชนะ พ ผ ถ ท จึงมักจะออกเสียงลักษณะไม่มีอวัยวะในปาก

ปิดกั้น ท�าให้การจัดกิจกรรมการสอนอ่าน มีปัญหาการออกเสียงค�า ของหน่วยเสียงพยัญชนะกลุ่มน้ี  

ส่งผลให้การใช้ค�าภาษาไทย โดยการอ่านผิดเพี้ยนผิดตามหลักการอ่านในภาษาไทย ออกเสียงค�าจากล�าคอ 

การเดินทางของเสียงมีลักษณะผ่านล�าคอ ทั้งที่เสียงพยัญชนะท่ีเกิดข้ึนต้องใช้ริมฝีปากช่วยในการออกเสียง 

เช่น พ่อ เพื่อน พี่ ถาม ฝัง ที่ เป็นต้น 

  ในฐานะที่ท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ซึ่งต้องด�าเนินการนิเทศการสอนนั้นหมายถึง ผู้นิเทศต้องท�างาน

ร่วมกันกับครูเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบผลส�าเร็จ

ทางการเรียนรู้ การนิเทศการสอนที่ดีจึงควรด�าเนินไปในลักษณะของการสร้างความร่วมมือ ดังนั้น ผู้ศึกษา 

จึงได้ พัฒนาเทคนิคการนิเทศแบบวิ ๖ ที่ประกอบด้วยหลักการของความร่วมมือและการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรขึ้น เพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทย ร่วมกัน

กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นออกเสียงค�าได้ถูกต้อง และสามารถใช้ภาษาไทย

มาตรฐานสื่อสารในชีวิตประจ�าวันในโอกาสต่อไป 

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนอ่านออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทยของครูประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒.  เพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียง
ค�าศัพท์ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการนิเทศ

แบบ วิ ๖ “ภาษาถิ่นไทเลย” 
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กลุ่มเป้าหมาย

 ๑.  ครูที่สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในกลุ่มคุณภาพท่าช้างคล้อง จ�านวน ๙ คน

 ๒.  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ในกลุ่มคุณภาพท่าช้างคล้อง จ�านวน ๓๒ คน

รูปแบบนิเทศแบบ วิ ๖

เทคนิคนิเทศแบบวิ ๖

    วิเคราะห์            วินิจ            วิธี            วิเนต            วิสัชนา            วิพากษ์

 ขั้นตอนการนิเทศแบบ วิ ๖ เป็นการนิเทศที่น�าแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดของกัลยาณมิตร 

มาผสมผสานในการร่วมจัดการศึกษา ในครั้งนี้น�ามาใช้ ส�าหรับการแก้ปัญหาการออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทย 

ของนักเรียนใช้ภาษาถิ่นไทเลย มีดังนี้

 ๑. วิเคราะห์ ศึกษานิเทศก์กับครูร่วมกันวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการออกเสียงค�า 

ที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ทั้งกระบวนการสอน ผลสัมฤทธิ์และ 

ตัวผู้เรียน ตลอดจนบริบททางสังคมของผู้เรียน ในการอ่านออกเสียงค�าของนักเรียน ท่ีใช้ภาษาถ่ินไทเลย  

พบว่า ค�าที่มีปัญหาของผู้เรียนคือ ค�าที่มีพยัญชนะต้น ในหน่วยเสียงพยัญชนะ พ ผ ถ ท

 ๒. วินิจ ศึกษานิเทศก์กับครูร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา การสร้างความตระหนัก 

ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้เห็นความจ�าเป็นถึงการมีส่วนร่วม (participation) ร่วมกันตั้งเป้าหมาย

ในการแก้ปัญหา พิจารณาพฤติกรรมตนเองในการปรับเปลี่ยนการท�างานและบทบาทของครูที่มีต่อผู้เรียน 

เพ่ือส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและความส�าเร็จร่วมกันในการแก้ปัญหาการออกเสียง การศึกษาแนวคิดและ 

วิธีการที่มีความสอดคล้องมาพิจารณาร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการแก้ปัญหาการออกเสียงค�าศัพท ์

ของผู้เรียน

  ๓. วิธี ศึกษานิเทศก์กับครูร่วมกันแสวงหาวิธี โดยให้ครูเป็นผู้หาแนวทางปฏิบัติของตน 

ศึกษานิเทศก์เป็นฝ่ายเสนอแนะให้ค�าแนะน�า เกี่ยวกับ สื่อ วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาการออกเสียงค�าศัพท์

ในคร้ังนี้ ครูผู้สอนได้เลือกใช้เป็นแบบฝึกการออกเสียงค�าและพยัญชนะ ประกอบค�าศัพท์ท่ีประกอบด้วย

ภาพและค�าที่เกิดจาก พยัญชนะ พ ผ ท ถ มีทั้งหมด ๘ แบบฝึก โดยเริ่มจากแนะน�าให้ครู ส�ารวจค�าศัพท์ 

ภาษาไทเลยกับภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีมีปัญหาของนักเรียน ซ่ึงพบว่า  

ค�าที่นักเรียนออกเสียงไม่ถูกต้องได้แก่ค�าที่ใช้พยัญชนะต้น พ ผ ท ถ ได้แก่ พ่อ เพื่อน ฟัง ฟ้า แพ้ ผ้า ผู้ ผี ผึ้ง 

ทอง แท้ ทาง ถุง ถาม ถาง น�าค�าที่ได้หาภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายและฝึกออกเสียงไปด้วย 

ท�าเป็นชุด เมื่อได้แบบฝึกครบแล้ว เป็นกระบวนการตรวจสอบแบบฝึกให้มีความถูกต้องตามหลักวิชา 

โดยศึกษานิเทศก์และครูอธิบายการสร้าง สุดท้ายร่วมกันก�าหนดปฏิทินการทดลองใช้แบบฝึกการอ่าน 

ออกเสียงค�าศัพท์ 



175

 ๔. วิเนต เป็นขั้นท่ีน�าแบบฝึกไปใช้ตามแผนจัดกิจกรรมท่ีได้ร่วมกันก�าหนดข้ึน ศึกษานิเทศก์

คอยติดตามผลการปฏิบัติงานของครู ๙ โรงเรียน ท่ีโรงเรียนครูใช้แบบฝึกการออกเสียง โดยฝึกหัด ช้ีแนะ

แนวทางให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการออกเสียง โดยใช้แบบฝึกการออกเสียงค�าศัพท์ที่สร้างขึ้น มาใช้จริง

กับผู้เรียน โดยน�ามาฝึกกับนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับการใช้ภาษาไทย จ�านวน ๓๒ คน เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ 

ประกอบแบบฝึกชุดค�าศัพท์ พ ผ ถ ท แต่ละแบบฝึกเป็นค�าพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 ๕. วิสัชนา ขั้นนี้เป็นขั้นท่ี ศึกษานิเทศก์และครู ต้องพิจารณาร่วมกันต้ังค�าถามซึ่งกันและกัน 

จากการใช้แบบฝึกเกี่ยวกับการหาวิธีการเสริมทักษะให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดความช�านาญในค�าศัพท์เหล่านั้น

ยิ่งขึ้น เช่น หาบทอ่านให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมดีไหม ฝึกเขียนประโยคจากค�าศัพท์ที่ก�าหนด หรือ เขียนเรื่อง

จากภาพ (ศัพท์ที่มี พ ผ ถ ท เป็นพยัญชนะต้น) หรือเปล่า ทั้งผู้สังเกตการใช้และผู้ใช้หรือครู น�าผลและ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาซักถาม พูดคุยเพื่อได้ตอบ ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับในสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อไป 

 ๖. วิพากษ์ ขั้นนี้ ศึกษานิเทศก์กับครูร่วมกันสะท้อนคิดผลการปฏิบัติงานท้ังหมดร่วมกันสรุป 

ประเมินผล จากประเด็นที่ศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เป็นร่วมกันตอบค�าถามตามวัตถุประสงค ์

ที่ตั้งไว้ว่าบรรลุผลมากเพียงใด เป็นการประเมินผลให้กับตนเอง ว่าจากกระบวนการท่ีปฏิบัตินั้น แบบฝึก 

ตอบค�าถามตามวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดท่ีจะน�าไปพัฒนาเพิ่มเติมบ้าง เป็นการสรุปผล 

หรือรายงานค�าตอบจากวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

แบบสังเกตการสอนการใช้แบบฝึกการออกเสียงค�าศัพท์ 

องค์ประกอบในกระบวนการสอน
 พฤติกรรมที่ปรากฏ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
 มี  ไม่มี

๑. ขั้นน�า ทบทวนความสนใจ

๒. การแจ้งจุดประสงค์

๓. ด�าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบ

๔. การให้ความรู้ ความส�าคัญ

๕. การท�าแบบอย่างให้ดู สาธิต

๖. การฝึกโดยครูแนะน�า

๗. การฝึกอิสระ

๘. การเสริมแรง
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ผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน

 ๑. ครูได้รับก�าลังใจและประสบผลส�าเร็จในการปฏิบัติการสอนอ่านเขียนภาษาไทย

 ๒.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจให้กับครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ๓.  นักเรียนจ�านวน ๓๒ คน ออกเสียงค�าศัพท์ในภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีความมั่นใจ 

ในการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 

 ๔.  นักเรียนของโรงเรียนมีคุณภาพในการอ่าน ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับความมั่นใจในการบริหารงาน

ยิ่งขึ้น 

 ๕.  ผลการอ่านและเขียนจากการประเมินในระบบ E - MES ของนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพ

การศึกษาท่าช้างคล้อง มีจ�านวนนักเรียนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น

 ๖.  ศึกษานิเทศก์มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส�าเร็จ

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ๑.  ครูเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดใจยอมรับสิ่งต้องแก้ไข 

 ๒.  ผู้บริหารสนับสนุนในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการอ่านการเขียน

 ๓.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 ๔. ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ต่อการขับเคลื่อนคุณภาพ 

อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ทั้งการติดตาม ประเมินและตรวจสอบ

 ๕.  ความตั้งใจและใส่ใจต่อหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 ๑.  เทคนิคการนิเทศ แบบฝึกการออกเสียงและแผนการจัดกิจกรรม สามารถปรับใช้เป็นแนวทาง

ในการแก้ปัญหากับกิจกรรมอื่นได้ เช่น ปัญหาการออกเสียง สระ หรือพยัญชนะตัวอื่น

 ๒. การน�าไปใช้ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ เพราะวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาหลักย่อมมีอิทธิพล

ต่อการใช้ภาษาที่สอง
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ภาคผนวก

ตัวอย่าง

แบบฝึกการออกเสียงค�าศัพท์ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนใช้ภาษาถิ่นไทเลย

 พยัญชนะ พ และค�าที่ออกเสียง พ

ให้นักเรียนสังเกตการออกเสียงพยัญชนะ ค�า จากครู แล้วออกเสียง

ครูสาธิตออกเสียงพยัญชนะ พ (พอ) 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียง พ (พอ) 

ครูสาธิตออกเสียงค�า พาน 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงค�า พาน 

ครูสาธิต ออกเสียงตามภาพ พอ พาน 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ พาน 

ร่วมกันสนทนาภาพ แล้วครูสาธิต ออกเสียง พ่อ

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ พ่อ

ร่วมกันสนทนาภาพ แล้วครูสาธิต ออกเสียง พี่ 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ พี่
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แบบฝึกการออกเสียงค�าศัพท์

ค�าที่ออกเสียง พ 

ให้นักเรียนสังเกตการออกเสียงพยัญชนะ ค�า จากครู แล้วออกเสียง

 

 พระ เพื่อน ไม้พาย

 พุง ใบโพธิ์ ข้าวโพด

 พริก มะพร้าว พังพอน 

ฝึกอ่านค�า    พ 

ค�า ร้อยกรอง

 แพง พูด โพย เพิ่ม

 เพื่อนพ้อง เพราะพริ้ง พริ้มเพรา พึ่งพา

พ่อฉันชื่อว่าเพิ่ม  เพื่อนเราเริ่มได้รู้จัก

เพียงเห็นก็ร้องทัก  เพราะพ่อมักพูดเสียงดัง

พ่อเพิ่มมีเพื่อนพ้อง  มีลูกน้องพี่ลุงมั่ง

พึ่งพาอย่างจริงจัง  พ่อเพิ่มสั่งก็ท�าตาม
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ตัวอย่าง

แบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะและค�าศัพท์

ค�าที่ออกเสียง ถ

ให้นักเรียนสังเกตการออกเสียงพยัญชนะ ค�า จากครู แล้วออกเสียง

ครูสาธิตออกเสียงพยัญชนะ ถ (ถอ) 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียง 

ครูสาธิตออกเสียง ถุง 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียง ถุง

ครูสาธิตออกเสียงตามภาพ ถอ ถุง 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ ถอ ถุง

ครูและนักเรียนร่วมสนทนาภาพ ครูสาธิตออกเสียงตามภาพ ถ้วย 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ ถ้วย

 

ครูและนักเรียนร่วมสนทนาภาพ ครูสาธิตออกเสียงตามภาพ ถอน 

นักเรียนสังเกตริมฝีปากครูแล้วออกเสียงตามภาพ ถอน
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แบบฝึกการออกเสียงค�าศัพท์

ค�าที่ออกเสียง พ 

ให้นักเรียนสังเกตการออกเสียงพยัญชนะ ค�า จากครู แล้วออกเสียง

 กระโถน  ถางป่า เครื่องหมาย ค�าถาม

 วิ่ง ถอย หลัง ถ้วย กาแฟ ถอดถุงเท้า

 บริเวณ ใต้ถุน บ้าน ถาด ถ่าน ไฟฉาย

ฝึกอ่านค�า    ถ

ค�า ร้อยกรอง

ถ้า    ถึง    ถ่าย    ถ้อย    เถื่อน    ถุย

เถ้า    ถอย    ถาม    ถุง    แถม    ไถ 

ถ้าฉันได้ไถนา  จะถามหาถึง

ถอยคันไถให้ดี  ถุงย่ามมีให้พร้อมน�า

ถ่ายทิ้งออกเหลือเพียง  เถ้าถ่านเลี่ยงเพราะสีด�า

ถางป่าแถมจนค�่า  ถ่องแท้ท�านาของเรา
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง รูปเสียงเรียงร้อย เวลา ๒๐ ชั่วโมง

แผนที่ ๑๔ เรื่อง พยัญชนะไม่ละเลี่ยง เวลา ๑ ชั่วโมง
_____________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การอ่าน

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน�าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา 

ในการด�าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 ตัวชี้วัด ป. ๑/๑ อ่านออกเสียงค�า ค�าคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ

สาระส�าคัญ
 พยัญชนะไทย พ ภ เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะ ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มอักษรต�่า การออกเสียงได้ถูกต้อง 

ชัดเจน จะส่งผลให้ออกเสียงค�าและท�าให้ค�าเกิดความหมาย สามารถสื่อสารในภาษาไทยมาตรฐานได้ 

อย่างเข้าใจ 

สาระการเรียนรู้
 การออกเสียงพยัญชนะและค�าที่มี พ ภ เป็นพยัญชนะต้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้
 นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ และค�าที่มี พ ภ เป็นพยัญชนะต้นได้ถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ใฝ่เรียนรู้

สมรรถนะที่ส�าคัญ
 ความสามารถในการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นน�า 

 ๑.  ครูน�าร้องเพลง พายเรือ

   “พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว แสนสนุกสุขสบาย ลงเรือพายเรือแจว”

  ๒.  ครูตั้งค�าถามเกี่ยวกับเนื้อเพลง น�าสู่กิจกรรมการออกเสียงพยัญชนะ พ 

  ขั้นสอน

  ๓.  นักเรียนออกเสียงค�าจากเพลง ตามครู พาย แล้วตอบค�าถามเกี่ยวกับพยัญชนะท่ีปรากฏ 

ในค�าอ่าน และร่วมกันออกเสียงพยัญชนะ พ ภ โดยใช้แบบฝึกการออกเสียงค�า

  ขั้นสรุป

  ๕. นักเรียนร่วมกันหาค�าอื่น ๆ ที่มี พ ภ เป็นพยัญชนะต้น ครูช่วยเขียนบนกระดาน และร่วมกัน

ออกเสียงค�าที่ช่วยกันคิดได้บนกระดาน
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 ๑. เพลง

      ๒. แบบฝึก

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 สังเกตการออกเสียงพยัญชนะและค�า

เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
 แบบสังเกต

แบบสังเกตการอ่าน

หมายเหตุ
ที่ ชื่อ-สกุล

พยัญชนะ ค�า

พ ผ ท ถ สรุป พ่อ เพื่อน พี่ พูด สรุป
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โดย: ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒

เหตุผลและความจ�าเป็น 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความช�านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่าน  

และการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์ การพูดและการเขียนเป็นทักษะ 

ของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียน  

เพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถเลือกใช้ค�า เรียบเรียงความคิด 

ความรู้ และภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้ตรงตามความหมาย และถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และ 

มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

NT และ O – NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

และยังพบว่าค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนไม่สอดคล้อง 

กับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยทุกระดับชั้น อย่างน้อยร้อยละ ๓ 

  นอกจากนี้ในระดับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ พบว่า สถานศึกษาในสังกัด มีบริบทที่ใช้ภาษาในการสื่อสารแตกต่างกัน 

ตามชาติพันธุ์ เช่น ภาษาเขมร ภาษากูย และภาษาลาว ซึ่งภาษาท้องถิ่นมีส่วนที่ท�าให้การเรียนของนักเรียน

มีปัญหาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ ยังมีปัญหาเรื่องการอ่านภาษาไทยไม่ออก

และเขียนไม่ได้ รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร มีอยู่เป็นจ�านวนมาก จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้ 

ด้วยเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าว จึงควรจัดท�าแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น

วัตถุประสงค์

 ๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น

 ๒.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาไทย

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

“ดอกแก้วเมืองสุรินทร์”
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กลุ่มเป้าหมาย

 ๑. โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน สาระภาษาไทยทุกโรงเรียน

 ๒. ครูทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาด้าน การอ่านออกเขียนได้ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ๓. ผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 

รูปแบบและกระบวนการนิเทศ 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ก�าหนดให้มีการนิเทศสถานศึกษา  

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง รวมปีการศึกษาละ ๔ ครั้ง หรือมากน้อยตามภาระงาน ผู้นิเทศจึงเลือกใช้การนิเทศแบบ 

COACHING เพื่อให้การนิเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น COACHING เป็น “การชี้แนะ” เป็นการบอกทิศทางให้ 

การแนะก็เป็นการเสนอแนวทางให้เดินไปสู่ทิศน้ัน ส่วนการจะเดินไปทิศใด หรือจะเลือกเดินทางใดนั้น  

ก็ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก การช้ีแนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพ 

การท�างาน ของบุคคล โดยเน้นไปที่การท�างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถ 

น�าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ โดยใช้หลักการท่ีคน ๆ หนึ่ง  

ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการท�างาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอน 

หรือบอกถึงวิธีการท�างานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้ค�าแนะน�า การให้ก�าลังใจ  

และให้โอกาสในการท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อจะน�าไปสู่ความส�าเร็จของงาน 

 กระบวนการนิเทศได้มีการระดมพลังทั้งจ�านวนอัตราก�าลังบุคลากร เทคนิควิธีการและเช่ือมโยง

เครือข่ายในการนิเทศให้เกิดคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนิเทศด้วย ๑ ตรง ๒ เต็ม คือ ตรงประเด็น 

เป็นการนิเทศท่ีตรงประเด็นที่เป็นจุดเน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติและประเด็นที่เป็นปัญหา 

ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งศึกษานิเทศก์จะต้องสามารถวินิจฉัยปัญหา ค้นหาสาเหตุและด�าเนินการนิเทศ 

เพื่อแก้ปัญหาได้จริงเต็มก�าลัง เป็นการนิเทศอย่างเต็มก�าลังความสามารถ เป็นการระดมสรรพก�าลังที่มี  

ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา/วิชาการ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อร่วมมือกับครู ผู้บริหารแก้ไขปัญหา

คุณภาพการเรียน การสอนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว และเต็มพื้นที่ เป็นการนิเทศ 

ที่ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมท้ัง 

ต้องเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มาเป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในเขตพื้นท่ีการศึกษา

อย่างเป็นรูปธรรม
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รูปแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ดอกแก้วเมืองสุรินทร์”

ดอกที่ ๑ สร้างความตระหนักร่วมกัน

 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น

 - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาไทย

ดอกที่ ๒ ให้ความส�าคัญแก่ครูและนักเรียน

 -  อบรมครู ป.๑ - ๓ เพื่อให้มีทักษะการแจกลูกสะกดค�า

 -  คัดกรองนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบความก้าวหน้า

 -  มอบหมายครูสอนภาษาไทย โดยค�านึงถึงวิชาเอก ประสบการณ์ในการสอนและครูท่ีเขียน

ลายมือสวย

ดอกที่ ๓ พากเพียรน�าวิธีสอนสู่การปฏิบัติ

 -  สอนการแจกลูกประสมค�า

  -  สอนโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

 -  สร้างนวัตกรรมการสอนแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล

 -  สอนการใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

ดอกที่ ๔ เร่งรัดนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร

 -  ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

 -  ประเมินกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

 -  พัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 -  วิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

ดอกที่ ๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา

 -  ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

 -  ประเมินกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

 -  พัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 -  วิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
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การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

 ๑)  แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓

 ๒)  แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๖

 ๓)  แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.๓

 ๔)  แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดที่ ๑ 

พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 

 ๕)  แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดที่ ๒  

การประสมค�า

 ๖)  แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดที่ ๓  

ค�าที่มีตัวสะกด

 ๗)  แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดที่ ๔  

ค�าควบกล�้า

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน

๑. โรงเรียน

 ๑)  โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มีวิธี 

แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น

 ๒) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

ให้สูงขึ้นเชิงคุณภาพ

 ๓)  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยให้สูงขึ้น

๒. ผลที่เกิดกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านภาษา (Literacy) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

 ๒) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
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๒. ผลที่เกิดกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑) นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ได้รับรางวัลระดับประเทศศึกษานิเทศก์ ระดับดีเด่นผู้ส่งเสริม

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒)  นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ได้รับรางวัล เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทย การเสวนากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ๓)  นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ได้รับรางวัลผู ้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ส�านักวัฒนธรรม 

จังหวัดสุรินทร์

การเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย

 ๑)  นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ได้น�าเสนอผลงาน ทางวิชาการ : 

วันครูโลก ๒๕๕๗ ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ครูไทย ก้าวไกล สู่สากล” ณ ห้องประชุมช้างเผือก  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

 ๒)  นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ได้เข้าร่วมเสวนา ด้านการพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาไทย การเสวนากาแฟ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

 ๓)  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้การเผยแพร่ผลงานของครู

นักเรียน การประกวดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Website สพป.สุรินทร์ 

เขต ๒ www.srn2.go.th และ www.sr2-test.net และกลุ่ม Facebook กลุ่ม Line รักษ์ภาษาไทย  

สพป.สุรินทร์ เขต ๒

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
 

 จากการด�าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้มีการนิเทศ ติดตามผล 

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์ทั้งระดับเขตและระดับเครือข่าย โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และ กตปน. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน อย่างน้อย 

ภาคเรียนละ ๒ คร้ังและผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนนิเทศติดตาม เดือนละ ๑ ครั้ง ส่งผลท�าให้นักเรียน

สามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และมีผลการประเมิน NT ชั้น ป.๓ และ O-NET ป.๖ และ 

ม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ดังนี้ 
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๑. ด้านการวางแผนการนิเทศ

 ๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการนิเทศ 

 ๒) พัฒนากระบวนทัศน์ในการท�างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และ 

ส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการ 

 ๓) ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในการท�างาน มอบหมายภาระงานหน้าที่ของศึกษานิเทศก์แต่ละคน

รับผิดชอบในการนิเทศ พร้อมรายชื่อโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบในการนิเทศและเป็นที่ปรึกษา

 ๔) พัฒนากลุ่มนิเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องด�าเนินการ

นิเทศแบบบูรณาการ และจะต้องเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องมีความรอบรู้ในทุก ๆ เรื่อง  

กลุ่มนิเทศจึงจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมศึกษานิเทศก์และประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน 

เพื่อสร้างข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

๒. ด้านผลการนิเทศ

 จากการนิเทศ ติดตามผลการด�าเนินงาน ตามกลยุทธ์ ทั้งระดับเขต และระดับเครือข่าย  

อย่างมีส่วนร่วมท�าให้

  ๑)  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔

  ๒)  มีผลการประเมิน NT ชั้น ป.๓ และ O - NET ป.๖ และ ม.๓ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

  ๓)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

และประสบความส�าเร็จต่อวิชาชีพ

๓. การน�าผลการนิเทศไปใช้ในระดับเขตพื้นที่

 ๑) ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีภารกิจ เช่น ความรู้

ด้านเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับลักษณะ 

ของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๒) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ 

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ก�าหนดมาตรฐานความสามารถในการอ่านการเขียน และทักษะการคิดค�านวณของนักเรียน

ทุกระดับชั้น และมีมาตรการในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียน ทักษะการคิดค�านวณ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็งเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ อันจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด เช่ือมโยงกระบวนการการนิเทศจากภายนอก (ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา) และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้ประสานสอดคล้องกันท้ังในด้านวัตถุประสงค์  

เป้าหมายและกิจกรรม การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ

 ปัญหา อุปสรรค 

  ๑. นักเรียนยังมีปัญหาด้านการอ่านการเขียนอยู่ ในกลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น (เขมรและกูย) 

โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถานศึกษา 

จึงต้องดูแลแก้ไขเป็นรายบุคคล ตลอดจนค้นคว้าหานวัตกรรมมาสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนอ่านออก

เขียนได้ตามช่วงชั้น

  ๒.  ครูผู้สอนภาษาไทยยังไม่มีเทคนิคการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จึงควรจัดอบรม 

ให้ความรู้ด้านการสอนอ่านและเขียนแจกลูกสะกดค�า และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

  ๑.  ควรสอนอ่านและเขียนภาษาไทย โดยใช้ภาษาท้องถ่ินเพื่อการเรียนรู้ มาใช้ในช่วงกิจกรรม 

เพิ่มเวลารู้

  ๒.  ควรพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มาใช้ในช่วงกิจกรรม

เพิ่มเวลารู้
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แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

นวัตกรรม

การพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ

และการแต่งกลอนสุภาพระดับประเทศ

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

การคัดลายมือและการเขียนตามค�าบอก

ระดับประเทศ

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

โดยใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

อบรมครูผู้สอนภาษาไทย 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
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การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
เน้นการอ่านออกเขียนได้ 

โดยรูปแบบของกัลยาณมิตรนิเทศถึงห้องเรียน

โดย: ศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๒

เหตุผลและความจ�าเป็น 

 จากสภาพความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนิน 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งสภาพการใช้ภาษาของผู้เรียน พบว่า ร้อยละ ๙๕ การใช้ภาษา

ท้องถ่ินสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ คือ ภาษามลายูถิ่น นอกจากนี้ยังประสบปัญหา การเคลื่อนย้าย 

ของครูตลอดเวลา และส่วนใหญ่เป็นครูท่ีไม่จบวิชาเอกภาษาไทย จากการทดสอบการอ่านออกเสียง 

เป็นรายบุคคลนักเรียนจะออกเสียงอักษรสูงไม่ได้และเสียงที่อ่านจะเพี้ยน เพราะนักเรียนแยกเสียงไม่ออก 

นักเรียนบางคนอ่านออกแต่ออกเสียงไม่ชัด ท�าให้ขาดความมั่นใจ นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ขาดความร่วมมือ

ในการจัดกิจกรรม และผู้เรียนจะใช้ภาษาไทยเฉพาะเวลามาเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น จากเหตุผลดังกล่าว 

ท�าให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งผลต่อการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 

 ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ จึงเร่งมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะระบบการนิเทศ และศึกษารูปแบบการสอนเพื่อช่วยเหลือครูผู ้สอนภาษาไทยในการพัฒนา 

การอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านออกเขียนได้

กลุ่มเป้าหมาย

 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
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รูปแบบและกระบวนการนิเทศ

 การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศถึงห้องเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพในด้านการวางแผน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนรู้ 

ที่มีความสุข โดยผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ด้วยความเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้

การพัฒนาสร้างแนวทางการนิเทศ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

สร้างความเป็นมิตร คิดวางแผนร่วมกัน

     หมั่นติดตามเยี่ยมชม

     น�าผลกลับมาวิเคราะห์

     พัฒนาคุณภาพ

การพัฒนาสร้างแนวทางการนิเทศ ๕ ขั้นตอน คือ

 ขั้นที่ ๑ สร้างความเป็นมิตร

 ขั้นที่ ๒ คิดวางแผนร่วมกัน

 ขั้นที่ ๓ หมั่นติดตามเยี่ยมชม

 ขั้นที่ ๔ น�าผลกลับมาวิเคราะห์

 ขั้นที่ ๕ พัฒนาคุณภาพ
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แนวทางการนิเทศ ๕ ขั้นตอน

สร้างความ

เป็นมิตร

คิดวางแผน

ร่วมกัน

หมั่นติดตาม

เยี่ยมชม

น�าผลกลับมา

วิเคราะห์

พัฒนาคุณภาพ

เป็นการเตรียม

บุคลากร ด้วย

การสร้างทัศนคติ

ที่ดีต่อกันด้วย

การพบปะ พูดคุย 

ด้วยปิยวาจา

ในการพัฒนาความรู้

และทักษะต่าง ๆ 

ที่จะน�าไปประยุกต์

ใช้ในการจัด

กิจกรรม

การที่ผู้นิเทศและ

ผู้รับการนิเทศ 

ร่วมกันคิดและ

วางแผนวิเคราะห์

สภาพปัญหา ข้อดี

และข้อด้อยใน

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  

เพื่อก�าหนด 

เป้าหมายให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

การเข้าไปเยี่ยมชม

การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ภายในห้องเรียน

ของผู้รับการนิเทศ

อย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้ผู้นิเทศและ

ผู้รับการนิเทศ

มีทัศนคติที่ดีต่อกัน

การน�าผลที่ได้จาก

การวิเคราะห์มา

พัฒนา โดยน�าข้อดี

มาปฏิบัติและ

เผยแพร่ให้กับ

ครูผู้สอนทุกระดับชั้น

ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  

ส่วนข้อด้อยน�ามา

แก้ไข ปรับปรุง

พัฒนาในการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอนให้มี

คุณภาพต่อไป

น�าผลสรุปที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ 

มาประชุมร่วมกัน 

ปรึกษาหารือ  

เพื่อน�าข้อดีที่ได้

จากการประเมิน

คุณภาพ การจัด

กิจกรรม การเรียน

การสอนให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน

 จากการใช้การสอนภาษาไทยรูปแบบ ๓๕๐ ชั่วโมง ศึกษานิเทศก์เป็นตัวส�าคัญในการขับเคลื่อน

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศแบบถึงห้องเรียน ศึกษานิเทศก์ได้ทราบถึงปัญหาของครูผู้สอนภาษาไทย  

ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศได้ร่วมมือแก้ไขจนสามารถพัฒนาให้ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้

๑. ผู้เรียน

 กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก กล้าที่จะออกเสียง เรียนอย่างมีความสุข

๒. ครูผู้สอน

 ได้รับการนิเทศ ชี้แนะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงกับบริบทของผู้เรียนในพื้นที่
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๓. โรงเรียน

 ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และชุมชน

๔. ชุมชน

 ชื่นชมความส�าเร็จของบุตร หลาน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

 ๑. ให้ใจ  -  การประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

  ๒.  ร่วมใจ  -  การร่วมคิด ร่วมท�างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  ๓.  ตั้งใจ -  เป็นการร่วมกันสร้างสรรค์คุณภาพในการท�างาน

    -  มุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกัน

    -  ช่วยกันแก้ปัญหา

  ๔.  เปิดใจ  -  การวัดและประเมินตนเอง ประเมินผลงาน ประเมินผลการพัฒนาการอย่างเที่ยงตรง 

    ปราศจากอคติ

ข้อเสนอแนะ

 กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศแบบถึงห้องเรียน พบว่า การนิเทศจะต้องเปิดใจกว้าง

และเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่ายทุกคน เพื่อแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์อันดีจะก่อให้เกิดมิตรภาพที่งดงาม  

สานต่อในการนิเทศครั้งถัดไปด้วย จึงควรใช้ถ้อยค�าและท่าทางที่เป็นมิตรในการแนะน�าช่วยเหลือ

รูปแบบการสอนภาษาไทย ๓๕๐ ชั่วโมงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

 จากสภาพปัญหา นักเรียนใช้ภาษาไทยเฉพาะเวลามาเรียนที่โรงเรียนท�าให้นักเรียนอ่านไม่ออก 

นักเรียนบางคนอ่านออกแต่ออกเสียงไม่ได้ ออกเสียงไม่ชัด ท�าให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ปัญหาท่ีพบ 

จากการทดสอบการอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล นักเรียนจะออกเสียงอักษรสูงไม่ได้และเสียงที่อ่านจะเพี้ยน

เพราะนักเรียนแยกเสียงไม่ออก บุคคลส�าคัญที่จะช่วยฝึกนักเรียน คือ ครู แต่มีข้อจ�ากัดที่ว่าครูบางท่าน 

ไม่จบเอกภาษาไทย ทางส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ จึงได้น�ารูปแบบการสอน

ภาษาไทย ๓๕๐ ชั่วโมง มาใช้ในการสอนของเขตพื้นที่
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 การสอนภาษาไทย ๓๕๐ ชั่วโมง มีชุดการสอน

 n ชุดการสอนส�าหรับครู

 n ชุดฝึกทักษะส�าหรับเด็ก

 ข้อตกลงในการใช้ชุดการสอน

 n เรียนภาษาไทยเป็นหลัก อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑๐ ชั่วโมง

 n เน้นการสอนแบบแจกลูกสะกดค�า

 n ครูประจ�าชั้นเป็นผู้สอน บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่น

 n ครูผู้สอนต้องมีเวลาในการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

 n นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 n ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านกายภาพในห้องเรียน เช่น ทีวี เครื่องเล่นวีดีโอ 

เครื่องฉาย สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 n มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภายในและภายนอก
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การสอนภาษาไทย ๓๕๐ ชั่วโมง

มี ๔ ขั้น ดังนี้

 การวัดและประเมินผล การแก ้ป ัญหาการอ ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ี ท่ี  ๑  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 
 - สังเกตการณ์การอ่าน การเขียน 
 - แบบทดสอบก่อนเรียน
 - แบบทดสอบระหว่างเรียน
 - แบบทดสอบหลังการสอน เพื่อน�าผลมาเปรียบเทียบ
 การสอนภาษาไทย ๓๕๐ ชั่วโมง เป็นชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียน ๕ ชุด ประกอบด้วย
 - ชุดที่ ๑ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครอบครัวพยัญชนะ เล่ม ๑ ประกอบด้วย อักษรกลาง 
อักษรสูง อักษรต�่า
 - ชุดที่ ๒ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ครอบครัวพยัญชนะ เล่ม ๒ ประกอบด้วย พยัญชนะไทย 
๔๔ ตัว ก - ฮ 
 - ชุดที่ ๓ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน พิชิตสระ แจกลูกสะกดค�า เล่ม ๑ 
 - ชุดที่ ๔ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน พิชิตสระ แจกลูกสะกดค�า เล่ม ๒
 - ชุดที่ ๕ ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน วรรณยุกต์เริงร่า หรรษา กับตัวสะกด

ขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๔

เริ่มด้วยการสร้างบรรยากาศ : ด้วยกิจกรรมเกมเพลง นิทาน และบทร้องเล่น

ฝึกทักษะด้วยชุดฝึก : ด้วยกิจกรรมการอ่านมาก และการเขียนมาก

สอนด้วยชุดการสอน : เน้นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน

จบด้วยการเสริมแรง : ด้วยกิจกรรมเพลง เกม นิทาน และรางวัล
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กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๓). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด.

พรพิไล เลิศวิชา. (๒๕๕๘). Roadmap…การพลิกโฉม ป.๑ อ่านออก เขยีนได้ ใน ๑ ปี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด.

พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร. (๒๕๕๐). ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง. กรุงเทพฯ : 

ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด.

สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ. (๒๕๕๓). โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย –  

ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้”. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. (๒๕๓๓). การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เล่ม ๑. 

กรุงเทพฯ : ประยูรวงค์พริ้นติ้ง.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓. (ม.ป.ป.) คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

การเขียนภาษาไทย ส�าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓. 

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๑) รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ�ากัด.

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (ม.ป.ป.) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 

_______ . มปป. ท�าอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่

ประสบผลส�าเร็จ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

_______ . (๒๕๕๔). แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง. กรุงเทพฯ : 

 โรงพิมพ์ต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ.

_______ . (๒๕๕๖). แนวทาง กลวิธีและสื่อการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนที่พูดภาษาท้องถิ่นประจ�าวัน

การจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิภาษา (ภาษาไทย – ท้องถิ่น). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 

_______ . (๒๕๕๖). แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แนวทางทวิภาษาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย ทักษะการฟัง-พูด ชั้นอนุบาลศึกษา ปีที่ ๑ – ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะท�างานพิจารณาคัดเลือกผลงาน
 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 นางสาวสายสวลี วิทยาภัค  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒  
 นางมนัสวรรณ รุจิระพงศ์  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
 นายพงศธร ช่างปัด  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
 นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  
 นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
 นางวารินทร์ สุขกุล  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
 นางวัชราภรณ์ ยี่เด็ง ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
 นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ 
 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ 
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
 นางปิยพัทธ์ มีอ่วม ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านพุย
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 
ผู้เรียบเรียงเนื้อหา
 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สถาบันภาษาไทย ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
บรรณาธิการกิจ/ภาพประกอบ
 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี   
ออกแบบปกและรูปเล่ม
 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 สถาบันภาษาไทย ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 
ภาษาไทย โรงเรียนแนวชายแดน พื้นท่ีสูง 
และพื้นที่พิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครู
และศึกษานิเทศก ์ จากจังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน ล�าปาง 
ก�าแพงเพชร เลย จันทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
สกลนคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ 
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล รวม ๖๐ คน 
ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาไทยส�าหรับโรงเรียนที่ใช้ภาษาแม่/ภาษาชนเผ่า/ภาษาท้องถิ่น 
ในการสื่อสาร เพื่อหาเทคนิคและสื่อการสอน และการนิเทศติดตามที่ประสบผลส�าเร็จ

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

โรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ

วันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จ

ในโรงเรียนแนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ

วันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอด

ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จในโรงเรียน 

แนวชายแดน พื้นที่ สูง และพื้นที่พิ เศษ  

โดยมีครูและศึกษานิเทศก์ จ�านวน ๑๙ คน 

เพื่อมาถอดประสบการณ์การจัดการเรียน

การสอนภาษาไทยและการนิเทศการศึกษา

ที่ประสบผลส�าเร็จ โดยมีศึกษานิเทศก ์

ซึ่งเป็นคณะท�างานโรงเรียนแนวชายแดน 

พื้นท่ีสูง และพ้ืนที่พิเศษเป็นคณะกล่ันกรองและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนการถอดประสบการณ์  

เพื่อรวบรวมผลงานน�าไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขการอ่านการเขียนของเด็ก 

ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจ�าวันให้แก่โรงเรียนที่มีสภาพและบริบทใกล้เคียงได้น�าสื่อและวิธีการไปปรับใช้

กับผู้เรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา

-------------------------------

 ด้วยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท�าหนังสือ “สื่อและวิธีการสอน 

ภาษาไทยที่ประสบผลส�าเร็จส�าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงอนุญาตให้ใช้หนังสือนี้ 

ในสถานศึกษาได้

ประกาศ ณ วันที่        กรกฎาคม ๒๕๖๐

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

สื่อและวิธีก�รสอน ภ�ษ�ไทยที่ประสบผลสำ�เร็จ สำ�หรับผู้เรียนที่ใช้ภ�ษ�ท้องถิ่น

... ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดที่ส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จของก�รสอนในชั้นเรียน

ของเด็กกลุ่มช�ติพันธุ์ ที่ไม่ได้พูดภ�ษ�ไทยในชีวิตประจำ�วัน

ก็คือ...คุณครู

ผู้ที่ช่วยสื่อคว�มหม�ยและคว�มเข้�ใจ ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้แก่ผู้เรียน

จึงต้องอ�ศัย เทคนิควิธีก�รและนวัตกรรมสื่อก�รสอน ที่เหม�ะสม

และส่งเสริมก�รเรียนรู้แก่ผู้เรียน...

... ดังนั้นจึงอย�กใหทุ้กภ�คส่วนร่วมมือกัน เปิดใจยอมรับคว�มแตกต่�ง

และให้คว�มเสมอภ�ค มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรับทร�บปัญห�

สร้�งเครือข่�ยและแก้ไขปัญห�ร่วมกัน
สิ่งสำ�คัญที่อย�กได้

ก็คือ ขวัญกำ�ลังใจ...

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
โดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้

สื่อและวิธีการสอนภาษาไทย
ที่ประสบผลสำ�เร็จ

สำ�หรับผู้เรียนที่ ใช้ภาษาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะของ คณะผู้บริห�รและครู
ในก�รประชุมปฏิบัติก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทย
โรงเรียนแนวช�ยแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ
วันที่ ๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่




