
การพฒันาทักษะภาษาไทย
ม.๑ – ม.๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



ม.๑  : ฟัง-อ่านอย่างรู้คุณค่า

ม.๔ : อ่านวเิคราะห์ เจาะวชิาการ

ม.๓ : เขยีนสร้างสรรค์ ปันความคดิ

ม.๒ : พูดเป็น เน้นวชิาการ

ม.๕ : พูดแตกฉาน การโน้มน้าว

ม.๖ : เขยีนวเิคราะห์ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์



แบ่งเป็น ๓ หน่วย

หน่วยที่ ๑

หน่วยที ่๒

ฟัง-อ่าน อย่างรู้คุณค่า

ฟัง – อ่าน
พฒันาความคดิ

หน่วยที ่๓
มีจิตส านึกรักการอ่าน

ม.๑ ฟัง-อ่าน
อย่างรู้คุณค่า

อ.ภาคภูมิ คลา้ยทอง/

อ.นิรชัต ป่ินทอง



ฟัง – อ่าน
อย่างรู้คุณค่า

- นักเรียนสามารถเล่าอธิบายสารจากการฟัง
และการอ่านได้
-นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้
-นักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสมกบัช่วงช้ันของนักเรียนได้

ฟัง - อ่าน
พฒันาความคิด

- จับใจความเร่ืองทีฟั่งและอ่าน 
- จ าแนกข้อคิดเห็น และข้อเทจ็จริง ที่ได้
จากหนังสือ หรือเร่ืองทีฟั่งและอ่าน
- วเิคราะห์คุณค่าจากเร่ืองที่ฟัง และอ่าน

มีจิตส านึก
รักการอ่าน

- เลือกอ่านสารทีม่ีประโยชน์จากส่ือต่าง ๆ 
- ศึกษาค้นคว้าเน้ือหารสารส าคญัจากส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง
- มารยาทในการอ่าน

รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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สรุปผลการปฏบิตังิาน (หลงัการสอบกลางภาค)
หน่วยที ่1 ฟัง – อ่านอย่างรู้คุณค่า
จุดประสงค์ที ่1 นักเรียนสามารถเล่าเร่ือง อธิบายเน้ือหาจากการฟังและ
การอ่านได้

ประเมนิผลโดยการให้นักเรียนอ่านหนังสือเร่ือง “ความสุขของ
กะท”ิ แล้วมาทดสอบกบัครู ด้วยวธีิการเล่าและตอบค าถามเป็น
รายบุคคล โดยใช้แบบบนัทกึการถามตอบตามจุดประสงค์ของหน่วย         
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือวดัผล
ผลการประเมนิพบว่า

นักเรียนร้อยละ 91 มผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์
อกีร้อยละ 9 ไม่ผ่านเกณฑ์
สาเหตุเกดิจาก
- นักเรียนยงัอ่านหนังสือไม่จบเล่ม

ข้อสังเกต จากการประเมนินักเรียนร้อยละ 65 มคีวามกระตือรือร้นใน
การอ่าน มาทดสอบตั้งแต่สัปดาห์แรก
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จุดประสงค์ที ่ 2 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บท
ร้อยกรองได้

ประเมนิผลโดยการให้นักเรียนทดสอบอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว      
บทร้อยกรองให้ครูฟังเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมนิการอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้ว และร้อยกรองเป็นเคร่ืองมือวดัผล

จุดประสงค์ที ่ 3 นักเรียนสามารถเลือกหนังสืออ่านได้เหมาะสม
กบัช่วงช้ันของนักเรียน

ประเมนิจากหนังสือทีนั่กเรียนเลือกอ่านและน ามาบนัทกึการอ่าน    
โดยใช้แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือวดัผล

ผลการประเมนิพบว่า
นักเรียนทุกคนมผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์
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หน่วยที ่2 ฟัง – พฒันาความคดิ
จุดประสงค์ที ่1 นักเรียนสามารถจับใจความเร่ืองทีฟั่งและอ่านได้

2.นักเรียนสามารถวเิคราะห์คุณค่าเร่ืองทีฟั่งและอ่านได้
ประเมนิผลจาก 
1. นักเรียนอ่านหนังสือเร่ือง “ความสุขของกะท”ิ แล้วมาทดสอบกบั

คุณครู   ด้วยวธีิการเล่าและตอบค าถามเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบบนัทกึการ
ถามตอบตามจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือวดัผล 

2. ให้นักเรียนท าผลงานจากการอ่านหนังสือเร่ือง “ความสุขของกะท”ิ 
ซ่ึงมนัีกเรียนท าผลงานออกมาเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. คลปิวดีโิอส้ัน               2. การแสดงละคร
ผลการประเมนิพบว่า

นักเรียนร้อยละ 89 มผีลการประเมนิผ่านเกณฑ์ 
อกีร้อยละ 11 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สาเหตุเกดิจาก
- นักเรียนบางคนมกีารเรียนรู้ทีช้่า
- นักเรียนบางคนยงัขาดทกัษะในการพูดส่ือสารจากการอ่าน 
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ข้อสังเกต นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากการท าผลงานได้ด ี
และมีความสนุกกบัการเรียนรู้

หมายเหตุ ตามแผนการปฏบิตังิานสอนทีก่ าหนดไว้ 
ภาคเรียนที่ 1 จะต้องอ่านหนังสือ 2 เล่ม คือ 

ความสุขของกะท ิและ ช ช้าง กบั  ค คน 
จากการด าเนินการไม่สามารถอ่านจบได้ทั้งสองเล่ม 
เพราะนักเรียนให้ความสนใจกบัการอ่านเร่ืองนีน้้อยลง

และในขณะน้ันเป็นช่วงกฬีาสี ทีม่ีกจิกรรมค่อนข้างมากท าให้การอ่าน
ล่าช้าเกนิกว่าที่ก าหนดไว้
จึงเล่ือน ช ช้าง กบั  ค คน มาไว้ภาคเรียนที่ 2
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ม.๒ พูดเป็น เน้นวชิาการ

พูดเป็น
เน้นวชิาการ

พูดแตกฉานการโน้มน้าว

การกล่าวตามสถานการณ์

หน่วยที่ ๑

หน่วยที ่๒

หน่วยที ่๓

อ.จารุวลัย ์/ อ.สิทธิศกัด์ิ
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พูดแตกฉาน
การโน้มน้าว

การกล่าวตาม
สถานการณ์

พูดเป็น               
เน้นวชิาการ

นักเรียนสามารถพูดแนะน าตนเองได้                       
นักเรียนสามารถพูดอภิปรายได้
นักเรียนสามารถพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู้

การพูดโน้มน้าว                การพูดโฆษณา                                          
การกล่าวสุนทรพจน์          การโต้วาท ี                                              
การยอวาที

การกล่าวต้อนรับ
การกล่าวอวยพร                                        
การกล่าวไว้อาลยั

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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สรุปผลการปฏิบัติงาน (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

๑. นักเรียนรับความรู้เร่ืองการพูดแนะน าตนเอง และการพูดอภิปราย
ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม และช้ีแจงรายละเอยีดของภาระงาน
นักเรียนเลือกประเดน็ทีจ่ะพูดตามความสนใจ จากน้ันน าไปเขยีนบทร่างพูดตามรูปแบบทีค่รู
ก าหนด ครูตรวจสอบให้ค าแนะน าก่อนปฏิบตัิจริง

๒. ประเมนิผลโดยการพูดแนะน าตนเอง และการพูดอภิปรายหน้าช้ันเรียน 
ครูและเพ่ือนในช้ันเรียนจะเป็นผู้ประเมนิโดยใช้แบบประเมนิการพูดอภิปราย และบอกข้อด-ีข้อด้อย  
สามารถแสดงความคดิเห็นหรือแนะน าการพูดของเพ่ือนได้เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดยีิง่ขึน้

ประเมินผล



โมเดลแสดงขั้นตอนการพฒันาทักษะการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ครู ช้ีแจงความส าคัญ 
และรายละเ อียดของ 
road map

ครูใหน้กัเรียน
ดูวดีิโอ
เก่ียวกบัการ
พูด และแสดง
ความคิดเห็น

ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 
และช้ีแจงรายละเอียด
ของภาระงาน

ครูให้นักเรียนปรึกษา
เก่ียวกบัหวัขอ้ของภาระ
งาน

นกัเรียนเขียนร่างบทพูด
ตามรูปแบบท่ีครู
ก าหนด

นกัเรียนส่งร่างบทพูด ครูตรวจบทพูดและให้
ขอ้เสนอแนะ

ไม่ผา่น

ผา่น
ครูให้นัก เ รียนปฏิบัติ
ตามบทใหค้รูดู

นกัเรียน
ปฏิบติั
หนา้ชั้น
เรียน

ครูประเมินให้
ขอ้เสนอแนะ
รายบุคคล

ไม่
ผา่น

ผา่น

ครูและนกัเรียนร่วมกนั
แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฒันาการเป็น
รายบุคคล



13

 แบ่งเป็น ๓ หน่วย

ม.๓ เขียนสร้างสรรค์ ปันความคดิ

เขียนสร้างสรรค์
ปันความคดิ

เขียนส่ือสาร 
แสดงเหตุผล

เขียน
ได้ความ   

ตามรูปแบบ

หน่วยที ่๒

หน่วยที่ ๓

อ. ดร.บัวลกัษณ์ / อ.นงค์นภา/นางสาวปภัสรา 

หน่วยที ่๑
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รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู้

เขียนได้ความ     
ตามรูปแบบ

เขียนส่ือสาร     
แสดงเหตุผล

เขียนสร้างสรรค์
ปันความคดิ

 นกัเรียนสามารถเขียนยอ่ความได้
 นกัเรียนสามารถเขียนจดหมายตามรูปแบบได้
 นกัเรียนสามารถเขียนเรียงความตามรูปแบบได้
 นกัเรียนสามารถเขียนรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ได้

 เขียนแสดงความคิดเห็น
 เขียนวิเคราะห์  วจิารณ์

 เขียนแนะน าตนเอง/สถานท่ีส าคญั
 เขียนขอ้ความตามระดบัภาษา
 เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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กระบวนการจัดการเรียนรู้

เขียนโครงสร้างรายงาน

เขียนรายงาน

ส่งรายงานรายงานผ่านอเีมลครู

แก้ไขตามค าแนะน าของครู 
(ให้ข้อมูลย้อนกลบั)

ความสามารถ
ในการเขียนรายงานไม่ผ่าน ผ่าน
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นักเรียนสามารถเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

๑. ครูให้นักเรียนเขียนโครงสร้าง รายงานตาม
หัวข้อทีต่กลงกนัภายในกลุ่ม 
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๒. ครูให้นักเรียนลงมือท ารายงานตามโครงสร้าง  
ส่งรอบแรกผ่านทางอเีมล

ตัวอย่าง
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๒. ครูให้นักเรียนลงมือท ารายงานตามโครงสร้าง  
ส่งรอบแรกผ่านทางอเีมล (ต่อ)

ตัวอย่าง
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๓. กลุ่มทีม่ปัีญหาด้านการเขียนรายงาน

คดิเป็นร้อยละ 27 ทีไ่ม่ผ่านผ่านเกณฑ์การประเมิน  

73 %

27 %

ม. 3/1
ม. 3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
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๔. แก้ปัญหาด้านการเขียนรายงานของนักเรียน 5 กลุ่ม
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22
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ม.๔ อ่านวเิคราะห์เจาะวชิาการ

อ่านเป็นเน้นหลกัการอ่าน

แตกฉานงานอ่านสร้างสรรค์

อ่านวเิคราะห์เจาะวิชาการ

หน่วยที่ ๑

หน่วยที ่๒

หน่วยที ่๓

อ.นงค์นภา อาจทวกีูล
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แตกฉาน
งานอ่านสร้างสรรค์

อ่านวเิคราะห์     
เจาะวชิาการ 

อ่านเป็น
เน้นหลกัการอ่าน

นักเรียนสามารถอธิบายหลกัการอ่านวเิคราะห์ได้
นักเรียนสามารถอธิบายหลกัการอ่านวจิารณ์และประเมนิค่าได้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง เว้นวรรคตอนได้
นักเรียนมมีารยาทในการอ่าน

รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู้

อ่านวเิคราห์พระบรมราโชวาท / บทความ  
อ่านวิเคราห์งานเขียนที่ก าหนด/ตามความสนใจ
วเิคราะห์การใช้ภาษาในเพลง                                             

ประเมินค่างานเขียนเชิงวิชาการ
อ่านวเิคราะห์ /ประเมินค่า /รวบรวมวรรณกรรมพืน้บ้าน

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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ส่ิงที่ด าเนินการแล้ว  : อ่านเป็นเน้นหลกัการอ่าน
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนต้องอ่านบทความตามที่ก าหนดและเลือก

บทความที่นักเรียนสนใจ อ่านวเิคราะห์พระบรมราโชวาท วเิคราะห์การใช้ภาษาใน
บทเพลง และรวบรวมวรรณกรรมพืน้บ้านของทุกภาคในประเทศไทย

๒. ช้ีแจงหลกัการอ่านวเิคราะห์  วจิารณ์  ประเมินค่า  และมารยาทในการอ่าน
๓. ปัจจุบันนักเรียนด าเนินการอ่านและรวบรวมบทความพระบรมราโชวาท 

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ 
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แผนที่ด าเนินการต่อ :  แตกฉานงานอ่านสร้างสรรค์
๑. นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ด าเนินการอ่านบทความ

พระบรมราโชวาท
๒. เม่ือเปิดภาคเรียน  นักเรียนจะใช้เวลาว่างในการน าเสนอบทความ

พระบรมราโชวาทที่สนใจ ให้เพ่ือนๆ ฟัง และมีกจิกรรมกระตุ้นความสนใจ  
โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและประเมินผลการจัดกจิกรรมต่อไป 

๔. นักเรียนด าเนินการศึกษาการใช้ภาษาในบทเพลง และรวบรวม
วรรณกรรมพืน้บ้านตามล าดบั  

๕. นักเรียนรวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ  ลงในแฟ้มสะสมผลงาน
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ม.๕ พูดแตกฉานการโน้มน้าว

พูดแตกฉาน
วชิาการ

พูดแตกฉานการโน้มน้าว

การกล่าวตามสถานการณ์

หน่วยที่ ๑

หน่วยที่ ๒

หน่วยที ่๓

อ.ขวญัจิรา โพธ์ิทอง
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พูดแตกฉาน
การโน้มน้าว

การกล่าวตาม
สถานการณ์

พูดแตกฉาน
วชิาการ

นักเรียนสามารถแสดงออกการมมีารยาทในการพูดได้
นักเรียนสามารถพูดวเิคราะห์ วจิารณ์ประเมนิค่า                             
และพูดอภิปรายได้

รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู้

การพูดโน้มน้าว                การกล่าวแสดงทรรศนะ                                       
การกล่าวสุนทรพจน์          การโต้วาท ี                                             

การการพูดต่อทีป่ระชุมชน

การพูดอภิปราย

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
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หลงัการสอบกลางภาค : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พูดแตกฉานการโน้มน้าว
- นักเรียนสามารถพูดโน้มน้าวได้
- นักเรียนสามารถพูดแสดงทัศนะได้
- นักเรียนสามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้
- นักเรียนสามารถพูดโต้วาทีได้

การปฏิบัตงิาน
นักเรียนรับความรู้เก่ียวกับการพูด ดังนี ้การพูดโน้มน้าว การ

พูดแสดงความคดิเหน็ 

จากนั้นนักเรียนได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นรายกลุ่ม และ

ได้รับการประเมินทักษะการพูดเป็นรายบุคคลจากเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ 

และครูผู้สอนเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงทักษะการพูดในครั้ง

ต่อไป คือ การกล่าวสุนทรพจน์ และการพูดโต้วาที 
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สรุปผลการปฏิบัตงิาน
จากผลการการประเมินทักษะด้านการพูดของนักเรียนระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560 พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการพูดโน้มน้าวและการพูดแสดงความ

คดิเห็นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพด ีและมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เน่ืองจากนักเรียนยงัติดการท่องจ าท าให้การพูดไม่เป็นธรรมชาติขาด

ความน่าสนใจ ขาดลลีาท่าทางประกอบการพูด พูดวกวนไม่มีล าดบัข้ันตอน 
เม่ือเสร็จส้ินการน าเสนอของแต่ละบุคคลครูได้กล่าวช่ืนชมและให้ค าแนะน า
นักเรียนเพ่ือปรับใช้ให้ดขีึน้
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แบ่งเป็น 
๒ หน่วย

ม.๖ เขยีนวเิคราะห์ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์

เขียนวเิคราะห์ส่ือสาร 
อย่างสร้างสรรค์

เขียนวเิคราะห์ความตามรูปแบบ

หน่วยที ่๑

หน่วยที ่๒

อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์ เพชรงาม
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- นักเรียนสามารถเขียนย่อความจากงานเขียนได้
- นักเรียนสามารถเขียนเรียงความได้
- นักเรียนสามารถเขียนรายงานเชิงวชิาการได้

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

- เขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ
- เขียนสารคด ีและบันเทงิคดี

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง

เขียนวเิคราะห์ความ
ตามรูปแบบ

เขยีนวเิคราะห์ส่ือสาร 
อย่างสร้างสรรค์



โมเดลแสดงขัน้ตอนการเขียนวเิคราะห์สื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ นร.ม.๖

Roadmap M.6

นร.ศึกษา/
วเิคราะห์ VDO 
กิจกรรม
บทบาทสมมุติ
ของ นร.ม.6 ปี 
การศึกษา 61

ทดสอบก่อนเรียน/
ครูมอบหมายใหน้ร.จดั
กิจกรรมบทบาทสมมุติ
โดยน าขอ้ดี ขอ้เสียจาก
การศึกษางานรุ่นพี่มา
ปรับและใชพ้ฒันางาน
ใหเ้ตม็ศกัยภาพของ
ตนเองง/มีประสิทธิภาพ

ครูและนร.ท างานร่วมกนั 
1.นร.การเขียนสรุปเน้ือหา—
ครูตรวจใหข้อ้เสนอแนะ/ 
ปรับปรุงแกไ้ข
2.นร.เขียนบทละคร-ครูตรวจ
ใหข้อ้เสนอแนะ/ปรับปรุง
แกไ้ข
3.นร.ซอ้มใหญ่-ครูรับชม/ให้
ขอ้เสนอแนะคร้ังสุดทา้ย

นร.แสดงบทบาทสมมุติขนุ
ชา้ง ขนุแผน ตอนขนุชา้ง
ถวายฎีกา
ครู -นัง่ชม/สรุปผล/ใหน้ร.
จดัท าเป็น VDO ส่ง

ครูเสริมแรงด้วย ทฤษฎี
Noam Chomsky
Dewey
Whole Language  
Approach
Interactional View

นร.ตดัต่อ VDO 
ก า ร แ ส ด ง บ ท บ า ท
สมมุติ แลว้น าส่งครู
ครู น า VDO 
ลง YouTube
น ร . เ ข้ า ช ม ผ ล ง า น
ตัว เ อ ง /พื่ อน  ๆ แล ะ
สามารถกด like

1 สัปดาห์ หลงัการลง
VDO - YouTube
ครูและนกัเรียนสรุป
และประเมินผลผลการ 
“การแดสงบทบาท
สมมุติ” ร่วมกนั
ทดสอบหลงัเรียน

ครูน าผลการประเมิน
งาน “การแสดงบทบาท
สมมุติ” และผลการใช้
ทฤษฎี จดัท า
“วจัิยในช้ันเรียน”

การใช้กจิกรรมบทบาท
สมมติในวรรณคดีเร่ือง     
ขุนช้างขุนแผน ตอน 
ขุนช้างถวายฏีกา  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการเขียนสรุปความ 
ตามแนวการสอนภาษาแบบ
องค์รวม 
ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.6

โรงเรียนสาธิตฯ
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