วิธปี ฏิบัตทิ เี่ ป็นเลิศ

ชื่อผลงาน คูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา
อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา”

ชื่อเจ๎าของผลงาน นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

โรงเรียนบ๎านปากบาง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

บทที่ 1
แนวคิด ความเป็นมา
๑.แนวคิด / ความเป็นมา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและสํงเสริมความรู๎ความคิดให๎กับเยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านเทคโนโลยี การสื่อสาร และ
การคิดค๎นพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํๆ การอํานและการรู๎หนังสือ ( Reading & Literacy) นับเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการแสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และสร๎ างสรรค์ให๎ทัน ตํอการเปลี่ย นแปลงทางสั งคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนนําไปใช๎ในการดําเนินชีวิตตํอไป
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย ได๎ระบุวํา ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษา เพื่อ
การสื่ อสาร การเรี ย นรู๎ อยํ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิ ตจริง ตามคุณภาพผู๎ เรียนในแตํล ะ
ระดับชั้น เพื่อนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
ด๎วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชบรมนาถ
บพิตรทีท่ รงพระราชทานองค์ความรู๎ตํางๆ ตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแหํงการครองราชย์ ทรงใช๎ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให๎แกํปวงชนชาวไทย จนได๎ตกผลึกเป็น “ศาสตร์พระราชา” อันจะนําสูํ
การปฏิบัติ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่โปรดหนังสือและ
การอําน
โรงเรียนบ๎านปากบางเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะ
การอํานการเขียน นับเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน กอปรกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ของโรงเรียนบ๎านปากบาง
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบวํานั กเรี ยนบางสํว นยังขาดทักษะในการอําน และการเขียน สํ งผลให๎ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาไทย ต่ํากวําเปูาหมาย จึงได๎รํวมกันคิดค๎นหาแนวทางแก๎ไขปัญหา
ดังกลํ าว เพื่อให๎นั กเรี ย นอํานออกเขียนได๎ทุกคน และเพื่อให๎ สอดคล๎องและเป็นไปตามนโยบายสําคัญของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ในเรื่อง การอํานออก เขียนได๎ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได๎ดําเนิน สร๎างและพัฒนานวัตกรรม
คูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา” เพื่อเป็นการแก๎ไข
และพัฒนาการอํานและการเขียนให๎กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน
๒.วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสร๎างและพัฒนาคูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสาร
ด๎วยโภชนา”
๒.เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถด๎านภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.๓ ให๎มีคุณภาพสูงขึ้น
๓.เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ด๎านภาษาให๎สูงขึ้น

บทที่ 2
แนวคิดหลักการสําคัญในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมทีน่ าํ เสนอ
โรงเรียนบ๎านปากบางขับเคลื่อนนโยบายน๎อมนําศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการอํานการเขียน มีหลักการและแนวคิด
จากการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน เป็นการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management)
ซึ่งได๎นําทฤษฎีการบริหารมาเป็นฐานความคิดได๎แกํ
-ศาสตร์พระราชา
-พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-โลกของศตวรรษที่ 21 ”
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
-นโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
-ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
-หลักการของวงจรเดมิ่ง (PDCA)
รวมทั้งได๎ใช๎กระบวนการวิจัยมาประกอบขึ้นเพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการสร๎างโมเดล
ศาสตร์พระราชา
๙ คําสอนของพํอ
๑. ความเพียร
การสร๎างสรรค์ตนเอง การสร๎างบ๎านเมืองก็ตาม มิใชํวําสร๎างในวันเดียว ต๎องใช๎เวลา ต๎องใช๎ความเพียร
ต๎องใช๎ความอดทน เสียสละ แตํสําคัญที่สุดคือความอดทนคือไมํยํอท๎อ ไมํยํอท๎อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํา
มันนําเบื่อ บางทีเหมือนวําไมํได๎ผล ไมํดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตํขอรับรองวําการทําให๎ดีไมํครึต๎องมีความอดทน
เวลาข๎างหน๎าจะเห็นผลแนํนอนในความอดทนของตนเอง
๒. ความพอดี
ในการสร๎างตัวสร๎างฐานะนั้นจะต๎องถือหลักคํอยเป็นคํอยไป ด๎วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความ
พอเหมาะพอดี ไมํทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําด๎วยความเรํงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนํนหนารองรับพร๎อมแล๎ว จึง
คํอยสร๎างคํอยเสริมความเจริญก๎าวหน๎าในระดับสูงขึ้น ตามตํอกันไปเป็นลําดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนํนอน มี
หลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท๎และยั่งยืน
๓. ความรูต๎ น
เด็กๆ ทําอะไรต๎องหัดให๎รู๎ตัว การรู๎ตัวอยูํเสมอจะทําให๎เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล๎ว
จะสามารถเลําเรียนและทําการงานตํางๆ ได๎โดยถูกต๎องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร๎างความสําเร็จและความ
เจริญ ให๎แกํตนเองและสํวนรวมในอนาคตได๎อยํางแนํนอน
๔. คนเราจะต๎องรับและจะต๎องให๎
คนเราจะเอาแตํได๎ไมํได๎ คนเราจะต๎องรับและจะต๎องให๎ หมายความวําตํอไป และเดี๋ยวนี้ด๎วยเมื่อรับ

สิ่งของใดมา ก็จะต๎องพยายามให๎ ในการให๎นั้น ให๎ได๎โดยพยายามที่จะสร๎างความสามัคคีให๎หมูํคณะและในชาติ
ทําให๎หมูํคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว๎ใจซึ่งกันและกันได๎ ชํวยที่ไหนได๎ก็ชํวย ด๎วยจิตใจที่เผื่อแผํ
โดยแท๎
๕. อํอนโยน แตํไมํอํอนแอ
ในวงสังคมนั้นเลํา ทํานจะต๎องรักษามารยาทอันดีงามสําหรับสุภาพชน รู๎จักสัมมาคารวะ ไมํแข็ง
กระด๎าง มีความอํอนโยนแตํไมํอํอนแอ พร๎อมจะเสียสละประโยชน์สํวนตัวเพื่อสํวนรวม
๖. พูดจริง ทําจริง
ผู๎หนักแนํนในสัจจะพูดอยํางไร ทําอยํางนั้น จึงได๎รับความสําเร็จ พร๎อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและ
ความยกยํองสรรเสริญ จากคนทุกฝุาย การพูดแล๎วทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสํงเสริม
เกียรติคุณของบุคคลให๎เดํนชัด และสร๎างเสริมความดี ความเจริญ ให๎เกิดขึ้นทั้งแกํบุคคลและสํวนรวม
๗. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู๎และทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย์ได๎สร๎างมา ทํามา คิดมา แตํโบราณกาลจนทุก
วันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสําคัญ เป็นคล๎ายๆ ธนาคารความรู๎และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทําให๎ มนุษย์ก๎าวหน๎าได๎
โดยแท๎
๘. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอยําง เด็กๆ จึงต๎องฝึกฝนอบรมให๎เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อ
จักได๎เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง
๙. การเอาชนะใจตน
ในการดําเนินชีวิตของเรา เราต๎องขํมใจไมํกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารู๎สึกด๎วยใจจริงวําชั่ววําเสื่อม เราต๎องฝืน
ต๎องต๎านความคิดและความประพฤติทุกอยํางที่รู๎สึกวําขัดกับธรรมะ เราต๎องกล๎าและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เรา
ทราบวําเป็นความดี เป็นความถูกต๎อง และเป็นธรรม ถ๎าเรารํวมกันทําเชํนนี้ ให๎ได๎จริงๆ ให๎ผลของความดี
บังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชํวยค้ําจุนสํวนรวมไว๎มิให๎เสื่อมลงไป และจะชํวยให๎ฟื้นคืนดีขึ้นได๎เป็นลําดับ
วิธีการแหํงศาสตร์พระราชา “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา”
เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา เป็นวิธีการแหํงศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช๎เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย
เข๎าใจ (Understanding) นั้นประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอย 4 องค์ประกอบ คือ
1. การใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํ (Existing data)
2. การใช๎ข๎อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
3. การวิเคราะห์และวิจัย (Analytics and Research) และ
4. การทดลองจนได๎ผลจริง (Experiment till actionable results)
เข๎าถึง (Connecting) นั้นประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอย 3 องค์ประกอบ คือ
1. ระเบิดจากข๎างใน (Inside-out blasting)
2. เข๎าใจกลุํมเปูาหมาย (Understand target) และ
3. สร๎างปัญญา (Educate)

พัฒนา แนวพระราชดําริในการพัฒนานั้นเมื่อทรงเข๎าใจ เข๎าถึง แล๎วจึงพัฒนานั้นทรงมีหลักการสําคัญ
คือ
1. เริ่มต๎นด๎วยตนเอง (Self-initiated)
2. พึ่งพาตนเองได๎ (Self-reliance) และ
3. ต๎นแบบเผยแพรํความรู๎ (Prototype and role model)
หลักการทรงงาน
1. จะทําอะไรต๎องศึกษาข๎อมูลให๎เป็นระบบ
ทรงศึกษาข๎อมูลรายละเอียดอยํางเป็นระบบจากข๎อมูลเบื้องต๎น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ๎าหน๎าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให๎ได๎รายละเอียดที่ถูกต๎อง เพื่อนําข๎อมูลเหลํานั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎
จริงอยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
จะทําการใดๆ ต๎องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งจากภายในให๎เกิดความ
เข๎าใจและอยากทํา ไมํใชํการสั่งให๎ทํา คนไมํเข๎าใจก็อาจจะไมํทําก็เป็นได๎ ในการทํางานนั้นอาจจะต๎องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน๎อง เพื่อนรํวมงาน หรือคนในทีมเสียกํอน เพื่อให๎ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการตํอไป
3. แก๎ปญ
ั หาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมกํอนเสมอ แตํเมื่อจะลงมือแก๎ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข๎าม
แล๎วเริ่มแก๎ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียกํอน เมื่อสําเร็จแล๎วจึงคํอยๆ ขยับขยายแก๎ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถ
เอามาประยุกต์ใช๎กับการทํางานได๎ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญํของงานแตํละชิ้น แล๎วเริ่มลงมือทําจากจุดเล็กๆ
กํอน คํอยๆ ทํา คํอยๆ แก๎ไปทีละจุด งานแตํละชิ้นก็จะลุลวงไปได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ “ถ๎าปวดหัวคิดอะไร
ไมํออก ก็ต๎องแก๎ไขการปวดหัวนี้กํอน มันไมํได๎แก๎อาการจริง แตํต๎องแก๎ปัญหาที่ทําให๎เราปวดหัวให๎ได๎เสียกํอน
เพื่อจะให๎อยูํในสภาพที่ดีได๎…”
4. ทําตามลําดับขัน้
เริ่มต๎นจากการลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นกํอน เมื่อสําเร็จแล๎วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จําเป็นลําดับตํอไป ด๎วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง ถ๎าทําตามหลักนี้ได๎ งานทุกสิ่งก็จะสําเร็จได๎โดยงําย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
เริ่มต๎นจากสิ่งที่จําเป็นที่สุดของประชาชนเสียกํอน ได๎แกํ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลํงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน๎น
การปรับใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ภูมสิ งั คม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใดๆ ต๎องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวําเป็นอยํางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตํละท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกัน “การพัฒนาจะต๎อง
เป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา
จะไปบังคับให๎คนอื่นคิดอยํางอื่นไมํได๎ เราต๎องแนะนํา เข๎าไปดูวําเขาต๎องการอะไรจริงๆ แล๎วก็อธิบายให๎เขา
เข๎าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อยํางยิ่ง”
6. ทํางานแบบองค์รวม
ใช๎วิธีคิดเพื่อการทํางาน โดยวิธีคิดอยํางองค์รวม คือการมองสิ่งตํางๆ ที่เกิดอยํางเป็นระบบครบวงจร
ทุกสิ่งทุกอยํางมีมิติเชื่อมตํอกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก๎ไขอยํางเชื่อมโยง

7. ไมํตดิ ตํารา
เมื่อเราจะทําการใดนั้น ควรทํางานอยํางยืดหยุํนกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไมํใชํการยึดติดอยูํกับ
แคํในตําราวิชาการ เพราะบางที่ความรู๎ทํวมหัว เอาตัวไมํรอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทําอะไร
ไมํได๎เลย สิ่งที่เราทําบางครั้งต๎องโอบอ๎อมตํอสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม และจิตวิทยาด๎วย
8. รูจ๎ กั ประหยัด เรียบงําย ได๎ประโยชน์สงู สุด
ในการพัฒนาและชํวยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช๎หลักในการแก๎ปัญหาด๎วยความเรียบ
งํายและประหยัด ราษฎรสามารถทําได๎เอง หาได๎ในท๎องถิ่นและประยุกต์ใช๎สิ่งที่มีอยูํในภูมิภาคนั้นมาแก๎ไข
ปรับปรุง โดยไมํต๎องลงทุนสูงหรือใช๎เทคโนโลยีที่ยุํงยากมากนัก ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวํา “…ให๎ปลูกปุาโดย
ไมํต๎องปลูกโดยปลํอยให๎ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได๎ประหยัดงบประมาณ…”
9. ทําให๎งาํ ย
ทรงคิดค๎น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก๎ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริไปได๎โดยงําย ไมํ
ยุํงยากซับซ๎อนและที่สําคัญอยํางยิ่งคือ สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ทําให๎งําย”
10. การมีสวํ นรํวม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให๎สาธารณชน ประชาชนหรือเจ๎าหน๎าที่ทุกระดับได๎มารํวม
แสดงความคิดเห็น “สําคัญที่สุดจะต๎องหัดทําใจให๎กว๎างขวาง หนักแนํน รู๎จักรับฟังความคิดเห็น แม๎กระทั่ง
ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู๎อื่นอยํางฉลาดนั้น แท๎จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อันหลากหลายมา
อํานวยการปฏิบัติบริหารงานให๎ประสบผลสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต๎องยึดประโยชน์สวํ นรวม
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของสํวนรวมเป็นสําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวํา “…
ใครตํอใครบอกวํา ขอให๎เสียสละสํวนตัวเพื่อสํวนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรําคาญด๎วยซ้ําวํา ใครตํอใครมาก็บอก
วําขอให๎คิดถึงประโยชน์สํวนรวม อาจมานึกในใจวํา ให๎ๆ อยูํเรื่อยแล๎วสํวนตัวจะได๎อะไร ขอให๎คิดวําคนที่ให๎เป็น
เพื่อสํวนรวมนั้น มิได๎ให๎สํวนรวมแตํอยํางเดียว เป็นการให๎เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีสํวนรวมที่จะอาศัยได๎…”
12. บริการทีจ่ ุดเดียว
ทรงมีพระราชดําริมากวํา 20 ปีแล๎ว ให๎บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแหํงทั่วประเทศโดยใช๎
หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน๎นเรื่องรู๎รักสามัคคีและการรํวมมือรํวม
แรงรํวมใจกันด๎วยการปรับลดชํองวํางระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
13. ใช๎ธรรมชาติชวํ ยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข๎าใจถึงธรรมชาติและต๎องการให๎ประชาชนใกล๎ชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยํางละเอียด โดยหากเราต๎องการแก๎ไขธรรมชาติจะต๎องใช๎
ธรรมชาติเข๎าชํวยเหลือเราด๎วย
14. ใช๎อธรรมปราบอธรรม
ทรงนําความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการ
แก๎ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไมํปกติเข๎าสูํระบบที่ปกติ เชํน การบําบัดน้ําเนําเสียโดยให๎ผักตบชวา ซึ่งมี
ตามธรรมชาติให๎ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ํา

15. ปลูกปุาในใจคน
การจะทําการใดสําเร็จต๎องปลูกจิตสํานึกของคนเสียกํอน ต๎องให๎เห็นคุณคํา เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะ
ทํา…. “เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ควรจะปลูกต๎นไม๎ลงในใจคนเสียกํอน แล๎วคนเหลํานั้นก็จะพากันปลูกต๎นไม๎ลงบน
แผํนดินและจะรักษาต๎นไม๎ด๎วยตนเอง”
16. ขาดทุนคือกําไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่มีตํอพสกนิกรไทย “การให๎” และ “การ
เสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไร คือความอยูํดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแก๎ไขปัญหาในเบื้องต๎นด๎วยการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า
เพื่อให๎มีความแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได๎ตํอไป แล๎วขั้นตํอไปก็คือ การพัฒนาให๎ประชาชนสามารถอยูํในสังคม
ได๎ตามสภาพแวดล๎อมและสามารถ พึ่งตนเองได๎ในที่สุด
18. พออยูํพอกิน
ให๎ประชาชนสามารถอยูํอยําง “พออยูํพอกิน” ให๎ได๎เสียกํอน แล๎วจึงคํอยขยับขยายให๎มีขีดสมรรถนะ
ที่ก๎าวหน๎าตํอไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต ให๎ดําเนิน
ไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให๎รอดพ๎นและสามารถดํารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ความซื่อสัตย์สจุ ริต จริงใจตํอกัน
ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมีความรู๎น๎อย ก็ยํอมทําประโยชน์ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวําผู๎ที่มี
ความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความบริสุทธิ์ใจ
21. ทํางานอยํางมีความสุข
ทํางานต๎องมีความสุขด๎วย ถ๎าเราทําอยํางไมํมีความสุขเราจะแพ๎ แตํถ๎าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุก
กับการทํางานเพียงเทํานั้น ถือวําเราชนะแล๎ว หรือจะทํางานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได๎ทําประโยชน์
ให๎กับผู๎อื่นก็สามารถทําได๎ “…ทํางานกับฉัน ฉันไมํมีอะไรจะให๎ นอกจากการมีความสุขรํวมกัน ในการทํา
ประโยชน์ให๎กับผู๎อื่น…”
22. ความเพียร
การเริ่มต๎นทํางานหรือทําสิ่งใดนั้นอาจจะไมํได๎มีความพร๎อม ต๎องอาศัยความอดทนและความมุํงมั่น
ดังเชํนพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู๎เพียรพยายามแม๎จะไมํเห็นฝั่งก็จะวํายน้ําตํอไป เพราะถ๎าไมํ
เพียรวํายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไมํได๎พบกับเทวดาที่ชํวยเหลือมิให๎จมน้ํา
23. รู๎ รัก สามัคคี
-รู๎ คือ รู๎ปัญหาและรู๎วิธีแก๎ปัญหานั้น
-รัก คือ เมื่อเรารู๎ถึงปัญหาและวิธีแก๎แล๎ว เราต๎องมีความรัก ที่จะลงมือทํา ลงมือแก๎ไขปัญหานั้น
สามัคคี คือ การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ไมํสามารถลงมือทําคนเดียวได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจกัน

แนวทางการเรียนรู๎ศาสตร์พระราชา
แนวทางการเรียนรู๎ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “การสร๎างคนด๎วยการศึกษาและการเรียนรู๎”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให๎ความสําคัญกับการศึกษา
และการเรียนรู๎ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู๎ด๎อยโอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นการดําเนินงานด๎าน
การศึกษาของพระองค์จะทรงมุํงเน๎นการอุดชํองวํางทางการศึกษาที่ภาครัฐอาจจัดบริการทางการศึกษาเข๎าไป
ยังไมํทั่งถึง เชํน ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางความมั่นคง พระองค์ก็จะทรงดําริให๎มีระบบการศึกษาที่ดําเนินการ
เป็นการเฉพาะอยํางเหมาะสม อยํางไรก็ตามการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
พระองค์จะทรงสํงเสริมในการศึกษาหรือวิจัยงานตํางๆ ที่กํอประโยชน์แกํประเทศชาติในสาขาตํางๆ ในหลาย
ด๎าน ทรงกํอตั้งทุน การมอบทุน มองรางวัลในสาขาตํางๆหลายสาขา นอกจากการศึกษาในระบบโรงเรียน
แล๎ว พระองค์ได๎ทรงมีพระราชดําริให๎ดําเนินการด๎านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
โครงการพระราชดําริด๎วย
พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎เป็นวันหนังสือเด็กแหํงชาติและวันรักการ
อําน ด๎วยพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอําน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู๎ ขององค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จนบังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จํานวนมาก อีกทั้งพระองค์ยังทรง
สํงเสริม สนับสนุน เป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎านการอํานและการเรียนรู๎
สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังให๎พระราชโอรสพระราชธิดาทรงรักการอําน
หนังสือตั้งแตํพระชนม์เพียง ๖-๗ พรรษา หรือกลําวได๎วําตั้งแตํทรงเริ่มอํานหนังสือออก ทรงใช๎วิธีหัดให๎ทรง
อํานหนังสือวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เชํน พระอภัยมณี อิเหนา รามเกียรติ์ เป็นต๎น จนทรงทํองจํากลอนได๎
หลายบท นอกจากนี้ ยังทรงซื้อหนังสืออื่น ๆ มาทรงอําน แล๎วทรงเลําพระราชทานพระราชโอรสพระราชธิดา
เป็นต๎นวํา หนังสือนิทานสําหรับเด็ก ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลสําคัญ พุทธศาสนา เรื่องเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตํางประเทศ หนังสือพิมพ์ ทรงสอนให๎ทรงจดและทรงทํองคําศัพท์ และทรง
จัดหาครูผู๎ทรงคุณวุฒิมาถวายพระอักษรวิชาตําง ๆ ด๎วยเหตุนี้ จึงทําให๎สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพื้นความรู๎ทางวิชาการด๎านอักษรศาสตร์ดีมาตั้งแตํทรงพระเยาว์ เมื่อทรงเจริญพระชันษา
นอกจากจะทรงศึกษาในชั้นเรียนปกติแล๎ว ยังทรงปรึกษาขอคําแนะนําจากผู๎ทรงคุณวุฒิอยูํเสมอ และทรงศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยพระองค์เองด๎วย เชํน เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือนสถานที่ตําง ๆ ก็จะทรงศึกษาประวัติความ
เป็นมา ชีวิตความเป็นอยูํ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมของสถานที่เหลํานั้น

ด๎านการอํานนั้น ทําให๎พระองค์ทรงเชี่ยวชาญทางด๎านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และศิลปะไทย
เมื่อทรงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น พระองค์พอรู๎แนํวําอยํางไรก็คงไมํได๎เรียนแผนกวิทยาศาสตร์ จึงพยายามหัด
เรียนภาษาบาลี อํานเขียนอักษรขอม เนื่องจากในสมัยนั้น ผู๎ที่จะเรียนภาษาไทยให๎กว๎างขวาง ลึกซึ้ง จะต๎อง
เรียนทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และเขมรซึ่งภาษาบาลีนั้น เป็นภาษาที่พระองค์สนพระทัยตั้งแตํทรงพระเยาว์
แตํได๎เริ่มเรียนอยํางจริงจังในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสามารถจําการแจกวิภัตติเบื้องต๎นที่สําคัญได๎ และ
เข๎าพระทัยโครงสร๎างและลักษณะทั่วไปของภาษาบาลีได๎

ในสํวนของด๎านงานพระราชนิพนธ์
พระองค์ยังทรงมีนามแฝงอื่นๆนอกจากพระนาม "สิรินธร" ทรงใช๎นามปากกาในการพระราชนิพนธ์
หนังสืออีก 4 พระนาม ได๎แกํ
1. "ก๎อนหินก๎อนกรวด" เป็นพระนามแฝงที่ทรงหมายถึง พระองค์และพระสหาย สามารถแยกได๎เป็น
ก๎อนหิน หมายถึง พระองค์เอง สํวนก๎อนกรวด หมายถึง กุณฑิกา ไกรฤกษ์ พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วํา
“เราตัวโตเลยใช๎วํา ก๎อนหิน หวานตัวเล็ก เลยใช๎วํา ก๎อนกรวด รวมกันจึงเป็น ก๎อนหิน -ก๎อนกรวด” นามปากกา
นี้ ทรงใช๎ครั้งเดียวตอนประพันธ์บทความ "เรื่องจากเมืองอิสราเอล" เมื่อปี พ.ศ. 2520
2. "แวํนแก๎ว" เป็นชื่อที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเอง ซึ่งพระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วํา "ชื่อแวํนแก๎ว นี้
ตั้งเอง เพราะตอนเด็กๆ ชื่อลูกแก๎ว ตัวเองอยากชื่อแก๎ว ทําไมถึงเปลี่ยนไปไมํรู๎เหมือนกัน แล๎วก็ชอบเพลง
น๎อยใจยา นางเอกชื่อ แวํนแก๎ว" พระนามแฝง แวํนแก๎วนี้ พระองค์เริ่มใช๎เมื่อปี พ.ศ. 2521 เมื่อทรงพระราช
นิพนธ์และทรงแปลเรื่องสําหรับเด็ก ได๎แกํ แก๎วจอมซน แก๎วจอมแกํน และขบวนการนกกางเขน

3. "หนูน๎อย" พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วํา "เรามีชื่อเลํนที่เรียกกันในครอบครัววํา น๎อย เลยใช๎
นามแฝงวํา หนูน๎อย" โดยพระองค์ทรงใช๎เพียงครั้งเดียวในบทความเรื่อง “ป๋องที่รัก” ตีพิมพ์ในหนังสือ 25 ปี
จิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2523
4. "บันดาล" พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้วํา "ใช๎วํา บันดาลเพราะคํานี้ผุดขึ้นมาในสมอง เลยใช๎
เป็นนามแฝง ไมํมีเหตุผลอะไรในการใช๎ชื่อนี้เลย" ซึ่งพระองค์ทรงใช๎ในงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่
ทรงทําให๎สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหํงชาติ วําด๎วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํง
สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2526
( เรียบเรียงขําวจาก : เว็บ “sirindhorn” , วิกิพีเดีย )

โลกของศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกตํางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต๎องมี
การพัฒนาเพื่อให๎สอดคล๎องกับภาวะความเป็นจริง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหํงอนาคตใหมํ: การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21" ได๎ถูก
พัฒนาขึ้น โดยภาคสํวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด๎วย บริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญํ เชํน
บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานด๎านการศึกษา
ของรัฐ รวมตัวและกํอตั้งเป็นเครือขํายองค์กรความรํวมมือเพื่อทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยํอๆวํา เครือขําย P21
หนํวยงานเหลํานี้มีความกังวลและเห็นความจําเป็นที่เยาวชนจะต๎องมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต
ในโลกแหํงศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได๎พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะสําคัญอยํางยํอๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได๎
วํา ทักษะการเรียนรูแ๎ ละนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
 3 R ได๎แกํ Reading (การอําน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ
 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaborationการรํวมมือ และ Creativity-ความคิดสร๎างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด๎านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด๎านการศึกษาแบบใหมํ
การจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคมทางบานในปจจุบัน ปลูกฝงวัฒนธรรม การรับในตัว
เด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ใชหรือไม คือ เชื่อตามที่ไดฟง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไมแสวงหา ขอมูลสารสนเทศที่
เชื่อถือได ขาดความกระตือรือรน ติดรูปแบบเดิมๆ เปนผูบริโภค ทําอะไรแคพอผาน ไมอดทน ไมชอบ
ทํางานหนัก ชอบทํางานคนเดียว ไมนึกถึงสวนรวม เอาตัวรอดเกง ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไมสนใจสันติวิธี
และขาดอัตลักษณไทย แลวการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝงสังคม ทางบานในยุคศตวรรษที่ 21 จะ
ปลูกฝงวัฒนธรรมการสรางในตัวเด็กไทย ในสิ่งเหลานี้ไดอยางไร คือ รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรคมี
ความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู รูเทาทันสาระสนเทศใน การสรางองคความรูดวยตนเอง คิดสรางสรรค
เรียนรูเปนผูประกอบการ และผูผลิต มุงความเปนเลิศ อดทน ทํางานหนัก ทํางานไดเปนทีม รับผิดชอบตอสวน
รวม คํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติ 8 แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ธรรม และมีความ
เปนไทย (ไพฑูรย สินลารัตน 2557)
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตองกาวใหพนกับดักของตะวันตก) การเรียนรูตองไมใชสถานการณสมมติ
ในหองเรียน แตตองออกแบบการเรียนรู ใหได เรียนในสภาพที่ใกลเคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเปนบริบทหรือ
สภาพแวดลอมในขณะเรียนรู เกิดการสั่ง สมประสบการณใหม เอามาโตแยงความเชื่อหรือคานิยมเดิม ทําให
ละจากความเชื่อเดิมหันมายึดถือ ความเชื่อ หรือคานิยมใหม ที่เรียกวากระบวนทัศนใหม ทําใหเปนคนที่มี
ความคิ ด เชิ ง กระบวนทั ศ นที่ ชั ด เจน และเกิ ด การเรี ย นรู เชิ ง กระบวนทั ศ น ใหมได ทั้ ง นี้ จํ า เปนตองมี
ความสามารถในการรับรู ขอมูลหลักฐานใหม และนํามาสังเคราะหเปนความรูเชิงกระบวนทัศนใหม ขอสําคัญ
สําหรับคนที่จะเรียนรูได ตองเกิดประเด็นคําถามอยากรูกอนจึงจะอยากเรียน ไมใชครูอยากสอนเพียงฝายเดียว
แตนักเรียนยังไมมี ประเด็นที่ไมอยากรู ดังนั้นการออกแบบการสถานการณการเรียนรูจึงควรใชบริบทสภาพ
แวดลอมที่ นักเรียนคุนเคยและรูจัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นของนักเรียนนั่นเอง สิ่งที่ได
จาก คําถามอยากรูของนักเรียนจะทําใหครูเห็นความแตกตางของพื้นฐานความรูและพื้นฐานประสบการณ เดิม
ของนักเรียนไดเปนรายบุคคล กรอบความคิดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายไปที่ผูเรียน เกิดคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 โดยผูเรียนจะใชความรูในสาระหลัก

ไปบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะดานการ
เรียนรู และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษา
จะใชระบบสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
9 แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 หาระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู ระบบการ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและ วิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพ และระบบแหลงเรียน
รูและบรรยากาศการเรียนรู ทักษะแหงอนาคตใหม การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหบรรลุ
ผลลัพธที่สําคัญและจําเปนตอ ตัวนักเรียนอยางแทจริง มุงไปที่ใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ตองก
าวขามสาระวิชาไปสูการ เรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูตองไมสอนหนังสือไมนําสาระที่มีใน
ตํารามาบอกบรรยายให นักเรียนจดจําแลวนําไปสอบวัดความรู ครูตองสอนคนใหเปนมนุษยที่เรียนรูการใช
ทักษะเพื่อการ ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนผูออกแบบการเรียนรู และอํานวยความสะดวก (facilitate) ใน
การเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา โดยมีประเด็นคําถามอยากรูเปนตัวกระตุนสรางแรง
บันดาล ใจใหอยากเรียน ที่จะนําไปสูการกระตือรือรนที่จะสืบคน รวบรวมความรูจากแหลงตาง ๆ มาสนับสนุน
หรือโตแยงขอสมมติฐานคําตอบที่คุนเคย พบเจอจากประสบการณเดิมใกลตัว สรางเปนกระบวนทัศน ใหม
แทนของเดิม การเรียนรูแบบนี้เรียกวา Project-Based Learning: PBL ทักษะการรูสาระเนื้อหา
1. พื้นฐานการเรียนรูสาระวิชาหลัก ทักษะการอาน (Reading) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะ
การคํานวณ (Arithmetic) ถือเปนทักษะพื้นฐานที่มีความจําเปนที่จะทําใหรูและเขาใจในสาระเนื้อหาของ 8
กลุม สาระการเรียนรูที่แสดงความเปนสาระวิชาหลักของทักษะเพื่อดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก ภาษา
แมและภาษาโลก ศิลปะ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และรัฐ ความเป
นพลเมืองดี ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําสาระเนื้อหาไดครบคุมทั้ง 8 กลุมสาระการ เรียนรูแลว
10 แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
2. ความรูเชิงบูรณาการสําหรับศตวรรษที่ 21 ถึงแมนนักเรียนจะสอบวัดความรู ความสามารถ ได
ตามเกณฑการจบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดแลวก็ตาม คงไมเพียงพอในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองมีการสอดแทรกความรูเชิงบูรณาการ
เขาไปในสาระเนื้อหาของ 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใชเปนพื้นฐานความรูทักษะเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2.1 ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) เปนการสรางความรูความเขาใจ และกําหนดประเด็น
สําคัญตอการสรางความเปนสังคมโลก การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และวิถี ชีวิตทีอ่ ยูรวมกันไดอยาง
เหมาะสมในบริบททางสังคมที่ตางกันรอบดาน และสรางเขาใจความเปนมนุษย ดวยกันในดานเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม การใชวัฒนธรรมทางภาษาที่ตางกันไดอยางลงตัว
2.2 ความรูดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial, Economic,
Business and Entrepreneurial Literacy) เปนการสรางความรูและ วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสราง
ตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐกิจ มีความเขาใจบทบาทใน เชิงเศรษฐศาสตรที่มีตอสังคม และใชทักษะ
การเปนผูประกอบการในการยกระดับ และเพิ่ม ประสิทธิผลดานอาชีพ
2.3 ความรูดานการเปนพลเมือที่ดี(Civil Literacy) เปนการสรางประสิทธิภาพ การมีสวนรวมทาง
สังคม ผานวิธีสรางองคความรูและความเขาใจในกระบวนการทางการเมืองการ ปกครองที่ถูกตอง และนําวิถี
แหงความเปนประชาธิปไตยไปสูสังคมในระดับตางๆ ที่เขาใจตอวิถีการ ปฏิบัติทางสังคมแหงความเปนพลเมือง
ทั้งระดับทองถิ่นและสากล

2.4 ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนการสรางความรูความเขาใจ ขอมูลสารสนเทศ
ภาวะสุขภาพอนามัย และนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหเขาใจวิธีปองกันแกไข และเสริมสรางภูมิคมุ กัน
ที่มีตอภาวะสุขอนามัย หางไกลจากภาวะความเสี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บ ใช ประโยชนขอมูลสารสนเทศในการ
เสริมสรางความเขมแข็งทางดานสุขภาพอนามัยไดอยางเหมาะสมกับ บุคคล เฝาระวังดานสุขภาพอนามัยสวน
บุคคลและครอบครัวใหเกิดความเขมแข็ง รูและเขาใจในประเด็น สําคัญของการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี
ระดับชาติและสากล
2.5 ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) เปนการสรางภูมิรู และเขาใจการอนุรักษ
และปองกันสภาพแวดลอม และมีสวนรวมอนุรักษและปองกันสภาพแวดลอม มี ภูมริ แู ละเขาใจผลกระทบจาก
ธรรมชาติที่สงผลตอสังคม สามารถวิเคราะหประเด็นสําคัญดาน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และกําหนด
วิธีการปองกันแกไข และอนุรักษรักษาสภาพแวดลอมสราง สังคมโดยรอบใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดลอ แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ทักษะเพื่อดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน
รุนแรง และคาดไมถึง ตอการดํารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและ
ปรับตัว การสราง ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จะใชกระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่ม
จากการนํา บริบท สภาพแวดลอมเปนตัวการสรางแรงกดดันใหนักเรียนตั้งคําถามอยากรู ใหมากตามประสบกา
รณ พื้นฐานความรูที่สั่งสมมา และตั้งสมมติฐานคําตอบตามพื้นฐานความรูและประสบการณของตนเองที่ไมมี
คําวาถูกหรือผิด นําไปสูการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุมเพื่อน เพื่อสรุปหาสมติฐานคําตอบที่ มี
ความนาจะเปนไปไดมากที่สุด โดยมีการพิสูจนยืนยันสมมติฐานคําตอบจากการไปสืบคน รวบรวม ความรูจาก
แหลงอางอิงที่เชื่อถือได มาสนับสนุน หรือโตแยงไดเปนคําตอบที่เรียกวาองคความรูเรียกวา การเรียนแกนวิชา
ซึ่งไมใชเปนการจดจําแบบผิวเผิน แตการรูแกนวิชาหรือทฤษฎีความรูจะสามารถเอา ไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ
เกิดแรงบันดาลใจอยากพัฒนางาน สรางผลงานที่เกี่ยวกับการการพัฒนา คุณภาพชีวิต ที่เรียกวาความคิดเชิง
สรางสรรค นําทฤษฎีความรูมาสรางกระบวนการและวิธีการผลิต สรางผลงานใหมที่เปนประโยชนตอบุคคล
และสังคมที่เรียกวาพัฒนานวัตกรรม
3.1 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
เปนการสรางทักษะการคิดในแบบตาง ๆ ดังนี้
(1) แบบเปนเหตุเปนผล ทั้งแบบอุปนัย (inductive) และแบบอนุมาน (deductive)
(2) แบบใชการคิดกระบวนการระบบ (systems thinking) โดยวิเคราะห ปจจัยยอยมีปฏิสัมพันธ
กันอยางไร จนเกิดผลในภาพรวม
(3) แบบใชวิจารณญาณและการตัดสินใจ ที่สามารถวิเคราะหและประเมิน ขอมูลหลักฐาน การโตแยง
การกลาวอางอิง และความนาเชื่อถือ วิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน ความเห็นประเด็นหลัก ๆ สังเคราะห
และเชื่อมโยงระหวางสารสนเทศกับขอโตแยง
แปลความหมายของ สารสนเทศและสรุปบนฐานของการ
วิเคราะห และตีความและทบทวนอยางจริงจังในดานความรู และ กระบวนการ
(4) แบบแกปญหา ในรูปแบบการฝกแกปญหาที่ไมคุนเคยหลากหลาย ใน แนวทางที่ยอมรับกันทั่วไป
และแนวทางที่แตกตางจากการยอมรับ รูปแบบการตั้งคําถามสําคัญที่ชวยทํา ความกระจางในมุมมองตาง ๆ
เพื่อนําไปสูทางออกที่ดีกวา
3.2 การสื่อสารและความรวมมือ(Communication and Collaboration) ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการสื่อสาร (digital and communication technology) ทําใหโลก
ศตวรรษที่ 21 ตองการทักษะของการสื่อสารและความรวมมือที่กวางขวางและ ลึกซึ้ง ดังนี้ 12 แนวทาง

จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (1) ทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจน ตั้งแตการเรียบเรียงความคิดและ มุมมอง
(idea) สื่อสารเขาใจงาย ในหลายแบบ ทั้งการพูด เขียน และกิริยาทาทาง การฟงอยางมี ประสิทธิภาพ นําไป
ถายทอดสื่อสาร ความหมายและความรู แสดงคุณคา ทัศนคติและความตั้งใจ การสื่อสารเพื่อการบรรลุ
เปาหมายการทํางาน การสื่อสารดวยหลากหลายภาษาและสภาพแวดลอมที่ หลากหลายอยางไดผล (2) ทักษะ
ความรวมมือกับผูอื่น ตั้งแตการทํางานใหไดผลราบรื่นที่เคารพและ ใหเกียรติผูรวมงาน มีความยืดหยุนและชวย
เหลือประนีประนอมเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน มีความ รับผิดชอบรวมกับผูรวมงาน และเห็นคุณคาของ
บทบาทของผูรวมงาน
3.3 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะทางดานนี้เปนเรื่องของ
การนจินตนาการมาสรางขั้นตอนกระบวนการ โดยอางอิงจากทฤษฎีความรูเพื่อนําไปสูการคนพบใหมเกิด
เปนนวัตกรรมที่ใชตอบสนองความตองการใน การดํารงชีวิตที่ลงตัว และนําไปสูการเปนผูผลิตและผูประกอบ
การตอไป ทักษะดานนี้ไดแก
(1) การคิดอยางสรางสรรค ที่ใชเทคนิคสรางมุมมองอยางหลากหลาย มีการ สรางมุมมองที่แปลกใหม
อาจเปนการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กนอย หรือทําใหมที่แหวกแนวโดนสิ้นเชิง ที่ เปดกวางในความคิดเห็นที่รวม
กันสรางความเขาใจ ปรับปรุง วิเคราะห และประเมินมุมมอง เพื่อพัฒนา ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดอยาง
สรางสรรค
(2) การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติ และ สื่อสารมุมมองใหม
กับผูอื่นอยูเสมอ มีการเปดใจและตอบสนองมุมมองใหม ๆ รับฟงขอคิดเห็น และรวม ประเมินผลงานจาก
กลุมคณะทํางาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา มีการทํางานดวยแนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ และเขาใจขอจํากัดของ
โลกในการยอมรับมุมมองใหม และใหมองความลมเหลวเปนโอกาสการเรียนรู
(3) การประยุกตสูนวัตกรรม ที่มีการลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคให ไดผลสําเร็จที่เปนรูป
ธรรม 13 แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ การเรียนรูที่จะปรับตัวไดอยางดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือมีภัย
คุกคามได อยางชาญฉลาดถือเปนเรื่อสําคัญในการดํารงชีวิตที่มีทักษะชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และการคิด
สรางผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตเฉพาะบริบท สภาพแวดลอมที่ตางกันไป นําไปสูการเผยแพร
เทคนิควิธีการใชและพัฒนาทักษะใช เกิดเปนกลยุทธการขายเกิดผูประกอบการในงานอาชีพตาง ๆ ซึ่งเปน
ทักษะงานอาชีพที่ตองมีการสงเสริมใหมีเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและทักษะ
งานอาชีพจึงควรมีการพัฒนาสิ่งตอไปนี้
4.1 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เปนทักษะเพื่อ
การเรียนรู การทํางานและการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ตองทํา เพื่อการบรรลุเปาหมายแบบมีหลักการ
และไมเลื่อนลอยภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไม คาดคิด ทั้งมีขอจํากัดดานทรัพยากร เวลา และ
การมีคูแขง โดยใชวิกฤตใหเปนโอกาส ในดานการปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลง เปนการปรับตัวใหเขากับ
บทบาทที่แตกตางไป งานที่มีกําหนดการที่เปลี่ยนไป และ บริบทที่เปลี่ยนไป ในดานความยืดหยุน เปนการ
นําเอาผลลัพธที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนอยางไดผล มีการ จัดการเชิงบวกตอคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาด
สามาถนําความเห็นและความเชื่อที่แตกตาง หลากหลายทั้งของคณะทํางาน หรือขามวัฒนธรรมคณะทํางาน
มาทําความเขาใจ ตอรอง สรางดุลยภาพ และทําใหงานลุลวง ดังนั้นความยืดหยุนจึงทําเพื่อการบบลุผลงานไม
ใชเพื่อใหทุกคนสบายใจ
4.2 การริเริ่มสรางสรรคและกํากับดูแลตนเองได Initiative and SelfDirection) เปนทักษะที่สําคัญ
มากในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีการกําหนด เปาหมายโดยมีเกณฑความสําเร็จที่

เปนรูปธรรม และนามธรรม มีความสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น ที่เปนเชิงยุทธวิธี และเปาหมายระยะยาว
ที่เปนเชิงยุทธศาสตร มีการคํานวณประสิทธิภาพการใชเวลากับ การจัดการภาระงาน การทํางานตองทํางาน
สําเร็จไดดวยตนเอง โดยกําหนดตัวงาน ติดตามผลงาน และ ลําดับความสําคัญของงานไดเอง นอกจากนั้น
การทํางานยังตองฝกทักษะการเปนผูเรียนรูไดดวยตนเอง ที่มีการมองเห็นโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อขยาย
ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง มีการริเริ่มการพัฒนา ทักษะไปสูระดับอาชีพ แสดงความเอาใจใสจริงจังตอ
การเรียนรู และทบทวนประสบการณในอดีต เพื่อ คิดหาทางพัฒนาในอนาคต
4.3 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) เปนทักษะทําใหคน
ในศตวรรษที่ 21 สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมและผูคน ที่มีความแตกตางหลากหลายได
อยางไมแปลกแยก ทําใหงานสําเร็จ การพัฒนาทักษะนี้จะทําใหเกิด ปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางเกิดผลดีในเรื่อง
กาลเทศะ เกิดการทํางานในทีมที่แตกตางหลากหลายอยาง ไดผลดี ที่มีการเคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม
ตอบสนองความเห็นและคุณคาที่แตกตางอยางใจกวาง เพื่อยกระดับความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมสู
การสรางแนวความคิด วิธีทํางานใหมํสูํคุณภาพของผลงาน 14 แนวทางจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
4.4 การเปนผูสรางผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได (Productivity and
Accountability) เปนการกําหนดขั้นตอนวิธีการทํางานในการสรางชิ้นงาน ผลงาน หรือผลิตภัณฑ อยางมี
หลักการตามทฤษฎีความรูที่ตองมีทักษะความชํานาญการ ซึ่งเปนเรื่องของการจัดการโครงการ ที่มีการกําหนด
เปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมายภายใตขอจํากัดที่มีอยู โดย การกําหนดลําดับความสําคัญ วางแผน และ
การจัดการ ผลิตภัณฑ และผลงาน ที่ไดจาการผลิตตองมี คุณภาพเพื่อแสดงถึงทักษะการทํางานอยางเปนระบบ
จากผูที่มีความเชี่ยวชาญการผลิต นําไปใช ประโยชนแกบุคคล ชุมชนไดอยางไมมีผลกระทบทางลบ แตถามี
จะตองออกมายอมรับขอบกพรองอยาง ไมปดบังอันนําไปสูการปรับแกไข หรือยกเลิก เพื่อแสดงจริยธรรมที่
เปนบรรทัดฐานทางสังคม
4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) ใน ศตวรรษที่ 21 มีความ
ตองการภาวะผูนําและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท จากการรับผิดชอบ ตอตนเอง รับผิดชอบการ
ทํางานแบบประสานสอดคลองเปนคณะทํางาน และรับผิดชอบแบบสราง เครือขายรวมมือแบบพันธมิตร
การทํางาน เพื่อไปสูเปาหมายของผลงานรวมกัน ซึ่งตองพัฒนาทักษะ มนุษยสัมพันธและทักษะการแกปญหา
ในการชักนําผูอื่นใหเห็นเปาหมายรวมกัน และทําใหผูอื่นเกิด พลังในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน เกิด
แรงบันดาลใจใหผูอื่นใชศักยภาพหรือความสามารถ สูงสุด โดยการทําตัวอยางที่ไมถือผลประโยชนของตนเอง
เปนที่ตั้ง และไมใชอํานาจโดยขาดจริยธรรม และคุณธรรม ถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
5. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี การรับรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลวตอบสนอง รับสิ่งที่รับรู
มาเปนกระบวนทัศนใหม ทันที แสดงถึงการขาดทักษะการคิดแบบขาดวิจารณญาณ ผลที่เกิดขึ้นก็จะตกอยู
ภายใตการชวนเชื่อ และไมสามารถกําหนดตนเองไดการสรางทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อให
เกิดการเทาทันไมตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวนเชื่อ
5.1 การรูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การับรูคําบอกเลาจาก เพื่อน ผูอื่น รวมถึง
ครูผูสอน หรือแมนแตสมมติฐานคําตอบที่หารือกันในกลุมอภิปราย เปนเพียงความ คิดเห็นที่รอการพิสูจน
ยืนยันคําตอบที่เปนจริงจากสารสนเทศที่ไดจากการสืบคน รวมรวมจากแหลง 15 แนวทางจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 อางอิงที่เชื่อถือไดมาผานกระบวนการคิดแบบขาดวิจารณญาณ สนับสนุน หรือโตแยงพิสูจน
ความเปนจริงสรางเปนความรู และองคความรูที่ไดจากการเรียนรู ซึง่ ตองใชทักษะในการเขาถึงแหลงรู๎
ได๎อยางรวดเร็วและกวางขวาง มีทักษะการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ และทักษะในการใช๎
อยางสรางสรรค์

5.2 การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรับสารจากสื่อ และสื่อสารออกไป ในยุค media คนใน
ศตวรรษที่ 21 จะตองมีความสามารถใชเครื่องมือผลิตสื่อ และสื่อสารออกไป หรือแมแตการรับเขามาในรูป
วิดีโอ (video) ออดิโอ (audio) พอดคาสท (podcast) เว็บไซด website) และอื่น ๆ อีกมากมายแตการรับรู
จากแหลงสื่อเหลานั้นถาขาดการเทาทัน ขาดการคิดอยางมี วิจารณญาณ ก็จะตกอยูภายใตการถูกชักจูง ชวน
เชื่อไดเชนกัน จึงตองสรางทักษะการวิเคราะหสื่อใหเทา ทันวัตถุประสงคของตัวสื่อ และผลิตสื่อนั้นอยางไร
มีการตรวจสอบแหลงอางอิงที่เชื่อถือได และเทาทัน ตอการมีอิทธิพลตอความเชื่อและพฤติกรรมอยางไร และ
มีขอขัดแยงตอจริยธรรมและกฎหมายที่ เกี่ยวของหรือไม อยางไรในเรื่องการสรางผลิตภัณฑสื่อ ตองมีความ
เทาทันตอการเลือกใชเครื่องมือที่ พอเพียงพอเหมาะกับวัตถุประสงคการใชงาน และเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมความแตกตาง หลากหลายดานวัฒนธรรม
5.3 ก า ร รู ทั น เท ค โน โล ยี (ICT: Information, Communication and Technology
Literacy) ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เปนโลกเทคโนโลยีที่มีการแขงขันกันผลิต และนํามา สูการสราง กลยุทธ
การขายสูกลุมผูบริโภคที่ตองการความทันสมัยอยูตลอดเวลา ซึ่งถาขาดความเทาทัน การใชเทคโนโลยีจะกลาย
เปนผูซื้อ แตไมอยากจะเรียนรูการเปนผูผลิต เพื่อนําไปใชงานที่พอเพียง เหมาะสมกับงาน การถูกชักจูง ชวน
เชื่อ ใหเปนผูซื้อก็จะงายขึ้น ผลการสูญเสียงบประมาณ และการขาด ดุลทางเศรษฐกิจจะตามมา ดังนั้นทักษะ
ความเทาทันดานเทคโนโลยีจงึ เปนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทําใหคนรูจักผลิตใชและนําไปแลกเปลี่ยน
ใชในเวทีการคา เกิดการสรางงานสรางรายได รวมถึงการ ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใหเกิดการสืบคน รวม
รวมความรูพิสูจนสมมติฐานคําตอบในการใชทักษะการ คิดแบบมีวิจารณญาณ มากกวาที่จะใชเพื่อการบันเทิง
ในแบบสังคมกมหนา จึงควรใชเทคโนโลยีเพื่อการ วิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ ใชสื่อสาร
เชื่อมโยงเครือขาย และ Social network อยางถูกตองเหมาะสม เพื่อการเขาถึง การจัดการ การผสมผสาน
ประเมิน และสรางสารสนเทศ เพื่อทํา หนาที่ในเศรษฐกิจฐานความรู ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการปฏิบัติตามคุณธรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ เขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ทักษะพื้นฐานจําเปนในการอาน เขียน และคิดคํานวณ เปนตัวการที่
ทําใหคนใน ศตวรรษที่ 21 รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือในการสืบคน รวมรวม
ความรู ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณใหเกิดการเทาทันสื่อ สารสนเทศที่จะพิสูจนยืนยันสิ่งที่ตน และ
สังคมอยากรูไดอยางชาญฉลาดไมถูกชวนเชื่อ ชักนําอยางงมงาย เกิดเปนแรงบันดาลใจสรางจิตนาการ อยาก
พัฒนา อยากผลิต สรางผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมขึ้นใชในการดํารงชีวิตในสังคม และนําไป 16 แนวทาง
จัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 แลกเปลี่ยนกับสังคมอื่นเกิดเปนรายไดบนเวทีฐานเศรษฐกิจความรู ทีมีความ
รับผิดชอบตอกฎ กติกา ใน ขั้นตอนการผลิต และมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น ถาผลิตภัณฑ ผลผลิต มี
คุณภาพไมดี ภาพโดย สรุปก็คือ ทักษะการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะถูกหลอหลอมตกผลึกเปนผู
ที่สามารถนําทาง ชีวิตตนเองไดอยางมีคุณภาพชีวิต และเกิดเปนคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 สิบ
คุณลักษณะ คือ เปนนักคิดวิเคราะห นักแกปญหา นักสรางสรรค นักประสานความรวมมือ รูจักใชขอมูลและข
าวสาร เรียนรูดวยตนเอง นักสื่อสาร ตระหนักรับรูสภาวะของโลก เปนพลเมืองทรงคุณคา และมีพื้นฐานความรู
เศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งสรุปเปนคุณลักษณะใน 3 ดาน ดังนี้
1. คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การการปรับตัว และความเปนผูนํา
2. คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของ ตนเอง
3. คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก ความเคารพผูอื่น ความสื่อสัตย สํานึกพลเมือง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย
ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ
ที่
สาระ/ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
การอําน
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ เรื่องสั้นๆ คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่
และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง ประกอบด๎วยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ไมํน๎อยกวํา
คลํองแคลํว
๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎
อื่น ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มารยาทในการอําน
มีมารยาทในการอําน
สาระที่ ๒ มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ
การเขียน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได๎ สถานที่
อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการเขียน เชํน
มีมารยาทในการเขียน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และ
บุคคล
สาระที่ ๓ มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
การฟัง การ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
- การแนะนําตนเอง
ดู และการ
วัตถุประสงค์
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูด
พูด
ทักทาย การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูด
ปฏิเสธ และการพูดชักถาม
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูดไมํรบกวน
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ผู๎อื่นขณะที่ฟัง
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดูไมํสํงเสียงดังหรือแสดง
อาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล
ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูด
ล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย

ที่
สาระที่ ๔
หลักการใช๎
ภาษาไทย

สาระ/ตัวชีว้ ดั

สาระการเรียนรู๎

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑

การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา

๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
ของคํา

 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗

ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ
ทําไมต๎องเรียนภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของชาติ เ ป็ นสมบัติ ทางวัฒ นธรรมอัน กํ อให๎ เกิ ดความเป็ น เอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ตํ อ กั น ทํ า ให๎ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และดํ า รงชี วิ ต รํ ว มกั น ในสั ง คม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่ นคง
ทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด๎ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
เรียนรูอ๎ ะไรในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู๎อยําง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริง
 การอําน การอํานออกเสียงคํา ประโยค การอํานบทร๎อยแก๎ว คําประพันธ์ชนิดตํางๆ การ
อํานในใจเพื่อสร๎างความเข๎าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู๎จากสิ่งที่อําน เพื่อนําไป ปรั บใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช๎ถ๎อยคําและรูปแบบตํางๆ ของการ
เขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ยํอความ รายงานชนิดตํางๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์
และเขียนเชิงสร๎างสรรค์

 การฟัง การดู และการพูด
การฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู๎สึก พูดลําดับเรื่องราวตํางๆ อยํางเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสตํางๆ ทั้งเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ และการพูดเพื่อโน๎มน๎าวใจ
 หลักการใช๎ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช๎ภาษาให๎ถูกต๎องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล การแตํงบทประพันธ์ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของภาษาตํางประเทศในภาษาไทย
 วรรณคดีและวรรณกรรม
วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข๎อมูล แนวความคิด
คุณคําของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู๎และทําความเข๎าใจบทเหํ บทร๎องเลํน ของเด็ก เพลง
พื้นบ๎านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณคําของไทย ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด คํานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให๎เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได๎
สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ การอําน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ
เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยําง มีประสิทธิภาพ
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลื อ กฟั ง และดู อ ยํ า งมี วิ จ ารณญาณ และพู ด แสดงความรู๎ ความคิ ด และ
ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค์
สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็นคุณคําและ
นํามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตจริง
คุณภาพผูเ๎ รียน
จบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
 อํ า นออกเสี ย งคํ า คํ า คล๎ อ งจอง ข๎ อ ความ เรื่ อ งสั้ น ๆ และบทร๎ อ ยกรองงํ า ยๆ ได๎ ถู ก ต๎ อ ง
คลํองแคลํว เข๎าใจความหมายของคําและข๎อความที่อําน ตั้งคําถามเชิงเหตุผล ลําดับเหตุการณ์ คาดคะเน
เหตุก ารณ์ สรุ ป ความรู๎ ข๎อ คิ ดจากเรื่ อ งที่ อํา น ปฏิ บัติ ตามคํา สั่ ง คํ าอธิบ ายจากเรื่ องที่ อํา นได๎ เข๎า ใจ
ความหมายของข๎อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อํานหนังสืออยํางสม่ําเสมอ และ มีมารยาท
ในการอําน
 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียนจดหมาย
ลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน

 เลํ ารายละเอีย ดและบอกสาระสํ าคัญ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด
ความรู๎สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเลําประสบการณ์และพูดแนะนํา หรือพูดเชิญชวนให๎ผู๎อื่นปฏิบัติ
ตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด
 สะกดคําและเข๎าใจความหมายของคํา ความแตกตํางของคําและพยางค์ หน๎าที่ของคํา ใน
ประโยค มีทักษะการใช๎พจนานุกรมในการค๎นหาความหมายของคํา แตํงประโยคงํายๆ แตํง คําคล๎อง
จอง แตํงคําขวัญ และเลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ
 เข๎ า ใจและสามารถสรุ ป ข๎ อ คิ ด ที่ ไ ด๎ จ ากการอํ า นวรรณคดี แ ละวรรณกรรมเพื่ อ นํ า ไปใช๎ ใ น
ชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อําน รู๎จักเพลงพื้นบ๎าน เพลงกลํอมเด็ก ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น ร๎องบทร๎องเลํนสําหรับเด็กในท๎องถิ่น ทํองจําบทอาขยานและบทร๎อยกรอง
ที่มีคุณคําตาม
ความสนใจได๎
นโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
3. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด๎านอิสลาม
ศึกษา และระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออก เขียนได๎
3. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพได๎มาตรฐานจน
จบหลักสูตร
6. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ สมรรถนะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
7. ร๎อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และสถานศึกษา
10. ระดับความสําเร็จของการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการองค์กร

11. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตํอระบบการรักษาความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง
กลยุทธ์
1. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. เสริมสร๎างการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังผู๎เรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติ
วิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
2. ร๎อยละของสถานศึกษาน๎อมนําแนวพระราชดําริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎าน
การศึกษาหรือ "ศาสตร์พระราชา" มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคํานิยม "เกิดมาต๎องตอบแทนบุญคุณแผํนดิน"
4. ร๎อยละของสถานศึกษาเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัย
จากไซเบอร์ ฯลฯ
5. ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6. ระดับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตํอระบบการรักษาความปลอดภัย
7. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่จัดการศึกษาสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
กลยุทธ์
1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ให๎ครอบคลุมผู๎เรียนทุกกลุํม
3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
4. สํงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและด๎านอิสลาม
ศึกษา และระดับนานาชาติ
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎
3. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
4. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาอังกฤษ
5. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยํางน๎อย 1 ภาษา

6. ร๎อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู๎สอดคล๎องกับหลักสูตรตามความจําเป็นและความต๎องการของ
ผู๎เรียน ชุมชน
7. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
9. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจําเป็นพิเศษได๎รับการสํงเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพด๎วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางมืออาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร๎างแรงจูงใจในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ สมรรถนะและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได๎ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุ
แตํงตั้งตรงตามความต๎องการของสถานศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีระบบประเมินและการพัฒนาครูผู๎ชํวย
4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติในการจัดการเรียนรู๎
5. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยํางเทําเทียมและทั่วถึง
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
จนจบหลักสูตร
2. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่นําระบบการดูแลชํวยนักเรียนมาใช๎การบริหารจัดการ
4. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
กลยุทธ์
1. สํงเสริม สนับสนุน โรงเรียนน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติและใช๎ใน
การจัดการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน
2. สํงเสริมการสร๎างจิตสํานึก การจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู๎ มีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎ในการสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีสื่อในการจัดการเรียนรู๎ ที่เผยแพรํหรือให๎ความรู๎เกี่ยวกับการสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสวํ นรํวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ
2. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม
3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในการบริหารจัดการ สพป.สงขลา เขต 3 และสถานศึกษา
3. ระดับความสําเร็จของการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการองค์กร
4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช๎จําย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาการพัฒนาการดําเนินงานด๎านการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ
6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการพิเศษตามนโยบาย ของ สพฐ. เชํน โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล๎
บ๎าน) โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ ได๎รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
7. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมด๎วยพลังประชารัฐ
8. ร๎อยละของสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ
9. ร๎อยละของเครือขํายสถานศึกษา ได๎รับการสํงเสริมประสิทธิภาพ มีความเข๎มแข็งในการจัด
การศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายสูํการปฏิบัติ
10. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ชุมชนแหํงการเรียนรูท๎ างวิชาชีพ
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุํงเน๎นให๎องค์กรมี
การปรับตัวตํอกระแสการเปลี่ยนแปลงชองสังคมที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว โดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแหํง
การเรียนรู๎และปรับประยุกต์ให๎มีความสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู๎รํวมกันในทางวิชีพที่
สําคัญคือ ความรับผิดชอบการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรํวมกันเป็นสําคัญ การศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาดําเนินการในรูปแบบ PLC พบวําเกิดผลดีทางวิชาชีพครูและผู๎เรียนที่มุํงพัฒนาการของผู๎เรียน
เป็นสําคัญ มีผลสรุปใน 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลดีตํอครูผู๎สอน คือ เพิ่มความรู๎สึกผูกพันตํอพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียน โดย
เพิ่มความกระตือรือร๎นที่จะปฏิบัติให๎บรรลุพันธกิจและเปูาหมาย โดยอาศัยความรํวมมือจากทีมการเรียนรู๎
ประเด็นที่ 2 ผลดีตํอผู๎เรียน คือ เพิ่มศักยภาพจากการเรียนรู๎ตามความสนใจ สามารถลดอัตราการ
ตกซ้ําชั้น และจํานวนชั้นเรียนที่ชะลอการจัดการเรียนรู๎ให๎น๎อยลง
เปูาหมายของการสรํางชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
1. เพื่อสร๎างการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอยํางบตํอเนื่อง และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและ
ยั่งยืน
2. เพื่อสร๎างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานจริงของครู พัฒนาวิชาชีพครู
ด๎วยการพัฒนาผู๎เรียน ตลอดจนเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่มีผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
3. เพื่อสรํางการทํางานรํวมกันของครูแบบกัลยาณมิตร รํวมมือรวมพลังของทุกผํายในการพัฒนา
ผู๎เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่เน๎นกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และรํวมมือกันพัฒนาวิธการทํางานของครู
ขั้นตอนการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรูท๎ างวิชาชีพ (PLC)
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา
ระบุปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การทํางานของครูที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นวําเปิดขึ้นจากสาเหตุใด โดยมีปัจจัยใดเข๎ามาเกี่ยวข๎อง มีแนวโน๎ม
ของปัญหาอยํางไร และมีผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ระดมความคิด เพื่อนําเสนอวิธแี ก๎ปญ
ั หา
ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก๎ปัญหาจากประสบการณ์และผลการวิจัยที่สามารถอ๎างอิงได๎ แล๎วนําเสนอ
ผลกการระดมความคิด เมื่อนําเสนอเสร็จสิ้น ดําเนินการอภิปรายสรุป และเลือกวิธีการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช๎วธิ แี ก๎ปัญหา
นําวิธีแก๎ปัญหาที่ได๎จากการระดมความคิด ไปทดลองใช๎ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนในการทํางาน
โดยรํวมกับสังเกตการณ์สอนและเก็บข๎อมูล หรือเก็บข๎อมูลจากการทดลองใช๎ในการทํางาน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลวิธกี ารแก๎ปญ
ั หา
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช๎ นําเสนอผลจากการสังเกตการสอนและเสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุงแก๎ไข แล๎วจึงสรุปผลวิธีการแก๎ไขปัญหาที่ให๎ผลดีตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การทํางานและทําการ
แบํงปันประสบการณณ์กับชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพอื่น
หลักการของวงจรเดมิง่ (PDCA)
PDCA เป็นเครื่องมือในการใช๎ในการบริหารองค์การให๎มีคุณภาพ ซึ่งไมํวําองค์การทฤษฎีบริหารชนิด
ใดก็ตาม แตํจะเอาระบบ PDCA เข๎าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดของ PDCA มีดังนี้
วงจรเดมมิง่ ประกอบด๎วย ขั้นตอน 4 ประการดังนี้
1 P= Plan คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเปูาหมาย การแก๎ปัญหา และวางแผน
แก๎ปัญหา
2 D= DO คือ ขั้นตอนการดําเนินการแก๎ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว๎
3 C= Check คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล
4 A= Action คือ การกําหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น

วิธกี ารทํางานตามวงจรเดมมิง่
P = กําหนดแผน
D = ทําตามผนที่กําหนด
C = ตรวจสอบผลกับแผน
A = หากไมํบรรลุแผนให๎หาสาเหตุและวางแผนแก๎ไขใหมํ
หากบรรลุแผนให๎รักษามาตรฐานไว๎
P = วางแผนใหมํตั้งเปูาหมายใหมํ
D = ทําตามแผนที่กําหนด
C = ตรวจสอบผลกับแผน
A = หากไมํบรรลุแผนให๎วางแผนแก๎ไขใหมํ
ขั้นตอนในการทํากิจกรรม PDCA
1 ตรวจดูปัญหารอบๆ ตัว
2 เลือกหัวข๎อเรื่อง
3 สํารวจสภาพปัจจุบัน
4 กําหนดเปูาหมาย
5 วิเคราะห์และดําเนินการแก๎ไข
6 กําหนดเป็นมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
- มาจากวิธีการแก๎ไขที่ได๎ผลแล๎ว
- มีความชัดเจน
- สามารถปฏิบัติได๎อยํางตํอเนื่อง
7 สรุปและคัดเลือกกิจกรรมครั้งตํอไป

บทที่ 3
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงเรียนบ๎านปากบางขับเคลื่อนนโยบายน๎อมนําศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน เป็นกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการสร๎างทักษะการอําน
ออกเขียนได๎ มีหลักการและแนวคิดจากการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน เป็นการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน
(School - Based Management) ซึ่งได๎นําทฤษฎีการบริหารมาเป็นฐานความคิดได๎แกํ
-ศาสตร์พระราชา
-พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
-โลกของศตวรรษที่ 21 ”
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
-นโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
-ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
-หลักการของวงจรเดมิ่ง (PDCA)
กระบวนการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนตํอเนื่องสัมพันธ์กนั และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนบ๎านปากบางได๎ตํอยอดจากนวัตกรรมที่ได๎ดําเนินการในปี
การศึกษา ๒๕๕7, ๒๕๕8 และ ๒๕๕9 โดยใช๎รูปแบบของชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
( Professional Learning Community : PLC ) มาพัฒนาตํอยอด เสนอแนวทางแก๎ปัญหาหรือการพัฒนา
โดยใช๎หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของกลุํมเปูาหมาย สถานศึกษาและชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลพืน้ ฐาน
-ประเมินผลการอํานและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment ) รวมถึงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพปัญหาและความต๎องการในการอํานออก เขียนได๎ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านปากบาง
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-วิเคราะห์ผลการประเมินการอํานและการเขียน
-จัดทําข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นวําเกิดจากสาเหตุใด โดยมีปัจจัยใดเข๎ามาเกี่ยวข๎อง มีแนวโน๎ม
ของปัญหาอยํางไร และมีผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้น รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และแสวงหาแนวคิดและหลักการ
นําไปสูํการสร๎างและพัฒนาคูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วย
โภชนา”ตํอไป
ขั้นตอนที่ ๓ ระดมความคิด เพื่อนําเสนอวิธแี ก๎ปญ
ั หา
-ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี
-องค์ประกอบและแนวทางจัดทําคูํมือกิจกรรม

ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก๎ปัญหาจากประสบการณ์และผลการวิจัยที่สามารถอ๎างอิงได๎ แล๎วนําเสนอ
ผลการระดมความคิด เมื่อนําเสนอเสร็จสิ้น ดําเนินการอภิปรายสรุป และเลือกวิธีการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม
โดยการเลือกและวางแผนการสร๎ างนวัตกรรม จากผลการวิเคราะห์ ข๎อมูลด๎านการอํานออก เขียนได๎ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านปากบาง
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของสถานศึกษา และสภาพปัญหาและความต๎องการในการอําน
ออก เขียนได๎ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านปากบาง ได๎ข๎อสรุปในการสร๎าง
นวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหา
ขั้นตอนที่ ๔ ทดลองใช๎วธิ แี ก๎ปัญหา
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
-ตรวจสอบคุณภาพ
ด๎วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชบรมนาถ
บพิ ต ร ที่ ท รงพระราชทานองค์ ค วามรู๎ ตํ า งๆ ผํ า นศู น ย์ ก ารเรี ย นรู๎ ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ใน
โอกาสตํางๆ ตลอดรัชสมัย 7 ทศวรรษแหํงการครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศกําลังพระวรกาย พระสติปัญญา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงใช๎ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให๎แกํปวงชนชาวไทย
จนได๎ตกผลึกเป็น “ศาสตร์พระราชา” อันจะนําสูํการปฏิบัติ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่โปรดหนังสือและการอําน
โรงเรียนบ๎านปากบางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร ที่ได๎ทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจ มิ่งขวัญ รํมโพธิ์รํมไทร ขวัญและกําลังใจให๎ได๎ทํางาน
และรับใช๎ประเทศชาติตลอดไป ในปีการศึกษา 2560 จึงได๎ศึกษาแนวทางการสร๎างและพัฒนาคูํมือจัด
กิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา”ตามองค์ประกอบของคูํมือ
ดังนี้
-คํานํา
-แนะนําการใช๎
ตอนที่ ๑ บทนํา
ตอนที่ ๒ กิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
-กิจกรรมเมนู อรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
-กิจกรรมเมนู เต็มปาก เต็มคํา กับคําควบกล้ํา
-กิจกรรมเมนู โดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
-กิจกรรมเมนู กินจุใจ ร หัน รสเด็ด
-กิจกรรมเมนู อรํอยครบ อิ่มคุ๎ม ไมํประวิสรรชนีย์
ตอนที่ ๓ แบบทดสอบการอําน
-บรรณานุกรม
-คณะผู๎จัดทํา

จากนั้นนําแนวทาง วิธีแก๎ปัญหาที่ได๎จากการศึกษาหลักคิดไปปรับใช๎ในการจัดกิจกรรม รํวมกัน
สังเกตการณ์และเก็บข๎อมูล มาสร๎างและพัฒนาคูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอําน
เขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา”จํานวน 5 เลํม ดังนี้
-เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
-เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
-เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
-เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
-เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์
ซึง่ แตํละกิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นกั เรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุตทิ ่ีเรียนรูก๎ ารอําน การ
เขียน การสื่อสาร ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคํา

ขั้นตอนการดําเนินงาน (วิธปี ฏิบตั ิทเี่ ป็นเลิศ)

P

สร๎างความตระหนักและการให๎ความสําคัญ
และความรับผิดชอบรํวมกัน

ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน
-ประเมินผลการอํานและการเขียนเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment )
ขัน้ ตอนที่ ๒ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
-วิเคราะห์ผลการประเมินการอํานและการเขียน
-จัดทําข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล
ขั้นตอนที่ ๓ ระดมความคิด เพื่อนําเสนอวิธีแก๎ปัญหา
-ศึกษาหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี
-องค์ประกอบและแนวทางจัดทําคูํมือกิจกรรม

D

ขั้นตอนที่ ๔ ทดลองใช๎วิธีแก๎ปัญหา
-จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
-ตรวจสอบคุณภาพ
ไมํผํานเกณฑ์

C

การตรวจสอบ
/ ทบทวน

ผํานเกณฑ์

ขั้นตอนที่ ๕ สรุปผลวิธีการแก๎ปัญหา
-คูํมือจัดกิจกรรม
“เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา”

A

นักเรียนมีทักษะ ความสามารถด๎านภาษาไทย

บทที่ ๔
ผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได๎รับ
๑.โรงเรียนบ๎านปากบางมีคูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา” เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด๎วย
-คํานํา
-แนะนําการใช๎
ตอนที่ ๑ บทนํา
ตอนที่ ๒ กิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
-กิจกรรมเมนู อรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
-กิจกรรมเมนู เต็มปาก เต็มคํา กับคําควบกล้ํา
-กิจกรรมเมนู โดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
-กิจกรรมเมนู กินจุใจ ร หัน รสเด็ด
-กิจกรรมเมนู อรํอยครบ อิ่มคุ๎ม ไมํประวิสรรชนีย์
ตอนที่ ๓ แบบทดสอบการอําน
-บรรณานุกรม
-คณะผู๎จัดทํา
๒.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะ ความสามารถด๎านภาษาไทยสูงขึ้น
๓.ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ สูงกวําระดับประเทศ
ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( NT ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
49.23
45.59
50.47
50.00
๕.ปัจจัยความสําเร็จ
๑.ผู๎บริหารโรงเรียนให๎ความสําคัญและเอาใจใสํกับการจัดกิจกรรม
๒.การดําเนินกิจกรรมมีเวลาที่เพียงพอ
๓.บุคลากรทุกคนให๎ความรํวมมือและทุํมเทในการดําเนินกิจกรรม
๔.การรํวมกิจกรรมของนักเรียนมีความพร๎อมทุกครั้ง
๖.บทเรียนที่ได๎รับ
๑.การดําเนินงานที่เป็นระบบจะสํงผลดีตํอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืน
๒.การดําเนินกิจกรรมต๎องอาศัยปัจจัยหลายประการที่สําคัญ ปัจจัยด๎านบุคลากรในโรงเรียน และ
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
๓.การดําเนินกิจกรรมที่บรรลุผลสําเร็จต๎องอาศัยความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุาย

๔.ผู๎ปกครองนับเป็นเครือขํายการพัฒนาที่สําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๗.การเผยแพรํ / การได๎รบั การยอมรับ / รางวัลทีไ่ ด๎รบั
๑.จัดนิทรรศการเผยแพรํแกํนักเรียน ครูในโรงเรียน ตํางโรงเรียน ในการเขตพื้นที่และตํางเขตพื้นที่
๒.www.pakbang.com และ face book โรงเรียนบ๎านปากบาง
๓.โรงเรียนได๎รับโลํรางวัลผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( NT ) สูงกวํา
เปูาหมายระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
๘.ภาคผนวก

รับรางวัลผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( NT )
สูงกวําเปูาหมายระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให๎เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ
กิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา”ของโรงเรียนบ๎านปากบาง
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี

คูํมือจัดกิจกรรม “เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนา”

ตัวอยํางการจัดกิจกรรม

กิจกรรมวงล๎อเมนูสกูํ ารเขียน

กิจกรรมบุพเพสันนิวาส คําควบกล้าํ

กิจกรรมเมนูโดนใจ ไขํพระอาทิตย์

กิจกรรมประหรือไมํประ

ผลงานนักเรียน

ภาคผนวก

คูํมอื กิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนาการ
เลํมที่ 1 เมนู อรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส

นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง
โรงเรียนบ๎านปากบาง
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

คํานํา
ภาษาไทยมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ และยัง
เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างเอกภาพของชาติทําให๎เกิดความรู๎สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช๎พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเลําเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการถํายทอดความคิดศิลปวิทยาการล๎วนต๎องใช๎ภาษาทั้งสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึกษาประการหนึ่ง
ก็คือการสอนภาษาไทยให๎คนในชาติสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และใช๎ภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเอง และสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ
โรงเรียนบ๎านปากบางเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย
ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ เพื่อเป็นรากฐานสําคัญ
ในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป จึงสร๎างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนนํามาใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่ อสารในรูปแบบเมนูอาหาร
กับการสอนอํานแจกลูกสะกดคํา สําหรับคูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา มีจํานวน ๕ เลํม
เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์
ซึง่ แตํละกิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นกั เรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุตทิ ่ีเรียนรูก๎ ารอําน
การเขียน การสื่อสาร ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคํา
ทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
ของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี “คูํมือจัดกิจกรรมเมนูแจกลู กสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎ว ย
โภชนาการ” จัดเป็ นสื่ อการเรีย นรู๎ เพื่ อเป็นแนวทางที่จะอํานวยประโยชน์ให๎ แกํผู๎ เรียน ครูผู๎ส อน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

อมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการจัดกิจกรรมเลํมที่ 1 เมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๑ เมนูที่หนูรู๎จัก
กิจกรรมที่ ๒ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๓ วงล๎อเมนูสูํการเขียน
กิจกรรมที่ ๔ หรรษาอํานเขียนอักษรนํา
กิจกรรมที่ ๕ ปริศนาอักษรนํา

1
2
3
6
10
14
21
25
30

บทนํา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ ในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริงทั้งการพูด การอําน การเขียน และการสื่อสาร
การจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
จะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยําง
มีความสุขอํานออกเขียนได๎อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ในทุกชั้นเรียนตามนโยบาย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กําหนดให๎สถานศึกษา
จัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎ ได๎แกํ
-สาระที่ ๑ การอําน
-สาระที่ ๒ การเขียน
-สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
-สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษา
-สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มุํงให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเรียนรู๎ภาษไทย สามารถอํานออก
เสียง คํา คําคล๎องจอง ข๎อความ เรื่องสั้น และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว เข๎าใจความหมาย ลําดับ
เหตุ การณ์ สรุ ป ความรู๎ ข๎อ คิ ด อธิ บ ายได๎ สามารถเขี ย นบรรยาย บัน ทึ ก จดหมายลาครู เขี ยนเลํ า
ประสบการณ์หรือจินตนาการ สามารถถาม ตอบ พูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากการอําน ฟัง หรือดู
มีพื้นฐานความรู๎หลักภาษาขั้นต๎น
เห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณคําสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระลําดับเรื่องราวได๎ ใช๎
ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ รู๎จักวรรณกรรม คําคล๎องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารด๎วยกิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ได๎ศึกษาสาระ มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมและนําคําพื้นฐานมาฝึกอําน ฝึกเขียนให๎นักเรียน
อํานคลํอง เขียนคลํอง โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
ที่
สาระ/ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
การอําน
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่
เรื่องสั้นๆ และบทร๎อยกรอง ประกอบด๎วยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ คํา
งํายๆได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว รวมทั้งคําที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มารยาทในการอําน
มีมารยาทในการอําน
สาระที่ ๒ มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
การเขียน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได๎อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการเขียน เชํน
มีมารยาทในการเขียน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
สาระที่ ๓ มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
การฟัง การ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรง
- การแนะนําตนเอง
ดู และการ ตามวัตถุประสงค์
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย
พูด
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
ถาม
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด ไมํรบกวนผู๎อื่น
มีมารยาทในการฟัง การดู
ขณะที่ฟัง
และ
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดู ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการ
การพูด
รบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล
ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่น
ได๎รับความอับอายหรือเสียหาย

ที่
สาระที่ ๔
หลักการใช๎
ภาษาไทย

สาระ/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑
๑. เขียนสะกดคําและบอก
ความหมายของคํา

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗
๗. เลือกใช๎ภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาถิ่นได๎
เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระการเรียนรู๎
การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๑ เมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ๎านปากบาง
คูํมือจัดกิจกรรม เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช๎เป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนเลือก
จัดกิจกรรมทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซึ่งในคูํมือการจัดกิจกรรมเลํมนี้ ได๎นําเสนอกิจกรรมทั้งหมด ๕
กิจกรรมดังนี้
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เมนูที่หนูรู๎จัก
กิจกรรมที่ ๒ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๓ วงล๎อเมนูสูํการเขียน
กิจกรรมที่ ๔ หรรษาอํานเขียนอักษรนํา
กิจกรรมที่ ๕ ปริศนาอักษรนํา

เวลา/ชัว่ โมง
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑

การดําเนินการจัดกิจกรรม
๑.ครูผู๎สอนศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆแตํละกิจกรรม
ให๎พร๎อม
๒.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามลําดับโดยการสอนอํานแจกลูกสะกดคําเป็นหลัก
และควรยืดหยุํนเวลาในการทํากิจกรรมให๎นักเรียน
๓. มีการสรุปความรู๎ทุกครั้งและทดสอบการอํานการเขียนของนักเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการสอนแจกลูกสะกดคํา
การสอนภาษาไทยโดยใช๎วิธีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกดคํา แจกลูก โดยเริ่มจากให๎
เด็กรู๎จักเสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระให๎ได๎เสียกํอนจึงนํามาสะกดคําและแจกลูก มีขั้นตอน
การสอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ ฝึกสะกดคําให๎คลํอง
ขั้นที่ ๒ สังเกตการวางพยัญชนะ สระ ของคําแล๎วฝึกสะกด
ขั้นที่ ๓ สอนความหมายของคําโดยใช๎ภาพ หรือทําทําทางประกอบ
ขั้นที่ ๔ นําคําที่สะกดแล๎วมาอํานเป็นคําโดยไมํต๎องสะกดคําใดอํานไมํได๎ให๎ใช๎การสะกดชํวย
โดยให๎นักเรียนเขียนจนจําได๎
ขั้นที่ ๕ นําคําที่อํานได๎แล๎วมาใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อํานและเขียน โดยเน๎นการอําน
และเขียนบํอย ๆ

ใบความรู๎
เรื่อง การสอนอํานแบบแจกลูกสะกดคํา
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต๎นจากการสอนให๎จําและออกเสียงคํา แล๎วนํารูปคํา
ซึ่งเปรียบเสมือนแมํมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต๎น หรือเปลี่ยนพยัญชนะ
ท๎าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชํน
กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู
๒. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กา ขา คา งา ตา นา ทา วา
๓. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กาง ขาง คาง งาง ตาง นาง ทาง วาง
๔. ยึดพยัญชนะต๎นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เชํน
คาง คาน คาย คาว คาก คาด คาบ
การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอํานโดยนําพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสม
เป็นคําอําน ถือเป็นเครื่องมือการอํานคําใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปคําพร๎อมกับการอํานการเขียน เมื่อ
สะกดคําจนจําคําอํานได๎แล๎ว ตํอไปก็ไมํต๎องใช๎วิธีการสะกดคํานั้น ให๎อํานเป็นคําได๎เลย จะทําให๎นักเรียนอําน
จับใจความได๎และอํานได๎เร็ว การสะกดคํา มีหลายวิธี ได๎แกํ
๑. สะกดตามรูปคํา เชํน
กา
สะกดวํา กอ – อา – กา
คาง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง – ไม๎โท – ค๎าง
๒. สะกดโดยสะกดแมํ ก กา กํอน แล๎วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชํน
คาง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค๎าง
๓. คําที่มีสระอยูํหน๎าพยัญชนะ ให๎สะกดพยัญชนะกํอนสระเสมอ เชํน
เก
สะกดวํา
กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวํา
ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได๎ดังนี้ เชํน
กัน สะกดวํา กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม๎หันอากาศ – นอ – กัน
คน สะกดวํา คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวํา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม๎ไตํคู๎ – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวํา คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม๎ไตํคู๎ – มอ – เค็ม

๕. คําอักษรควบ อาจสะกดได๎ดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
กลอง สะกดวํา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
๕.๒ สะกดตัวควบพร๎อมกัน มุํงเพื่อออกเสียงคําควบกล้ําให๎ชัด เชํน
กลอง สะกดวํา
กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา
พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา
กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดได๎ดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อํานอักษรนําแล๎วจึงสะกด มุํงเพื่อออกเสียงคําให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต์ ให๎ใช๎หลักสังเกตรูปคํา
รู๎ความหมายของคําและจําคําให๎ได๎โดยอํานและเขียนอยูํเสมอ เชํน เหตุ จันทร์
ข๎อสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนได๎หลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวําเหมาะสม และใช๎วิธี
เดียวตลอดการสอน เพื่อมิให๎นักเรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตํละครั้ง ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อยและ
เบื่อหนํายได๎ ครูควรสอนควบคูํกับการสอนอํานเป็นคํา เป็นประโยค เพื่อให๎นักเรียนสนุกขึ้นเพราะได๎เรียนคําที่
มีความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานมากขึ้น ควรลดการอํานแบบแจกลูกลง คงไว๎แตํ
เพียงการอํานสะกดคําเทํานั้น เพื่อมิให๎เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอํานสะกดคําเมื่อนักเรียนอํานเป็นคําได๎เอง
แล๎ว

กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๑
๑.ชือ่ กิจกรรม เมนูที่หนูรู๎จัก
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกคิดคําที่เป็นชื่ออาหาร
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเมนูอาหารที่รู๎จัก
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเมนูอาหารที่นักเรียนรู๎จัก
๔.๒ นักเรียนเข๎าแถวเป็นวงกลม ครูแจกจานอาหารให๎นักเรียนถือไว๎ ๑ คน ครูเปิดเพลงให๎นักเรียน
ปรบมือเข๎าจังหวะ นักเรียนสํงจานเมนูอาหารไปให๎เพื่อนคนที่อยูํขวามือไปเรื่อย ๆ
๔.๓ ครูปิดเพลง นักเรียนที่ถือจานเมนูอาหารอยูํในมือต๎องบอกชื่ออาหารที่รู๎จักมา ๑ ชื่อ แล๎วให๎
นักเรียนเขียนชื่ออาหารนั้นบนกระดาน
๔.๔ ครูเปิดเพลงให๎นักเรียนปรบมือเข๎าจังหวะและนักเรียนสํงจานเมนูอาหารตํอไป ปิดเพลงและ
ให๎ผู๎ที่ถือจานอาหารบอกชื่อเมนูอาหาร โดยไมํซ้ํากันจนครบทุกคน
๔.๕ นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหาร
๔.๖ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ซีดีเพลง
๕.๒ จานเมนูอาหาร ๑ จาน
๕.๓ กระดาษ เอ ๔
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารโดยการเขียนแผนภาพความคิด เป็นการ
พัฒนาทักษะด๎านการคิดของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี ควรนําไปใช๎ฝึกเขียนในเรื่องอื่นๆ ด๎วย

ตัวอยํางแผนภาพความคิดชือ่ เมนูอาหาร

หํอหมก
ยําหอยแครง

ไขํพะโล๎

ปลาแดดเดียว

เมนูอาหาร

เนื้อสวรรค์

ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์

พะแนงเนื้อ
น้ําพริกกุ๎งสด

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่................................................................................
ใบงาน
คําชีแ้ จง ให๎นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหาร

เมนู

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๑ เมนูที่หนูรจู๎ กั
พฤติกรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

การทําแผนภาพความคิด
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ปฏิบตั ิ
ไมํได๎

ความพึงพอใจ

สรุป
ผําน

พอใจ
ไมํผาํ น

ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๒
๑.ชือ่ กิจกรรม อักษรนําเลิศรส
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําอักษรนํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคํา
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูให๎นักเรียนดูเมนูอาหารชนิดตํางๆโดยใช๎บัตรคําเมนูอาหาร
๔.๒ นักเรียนชํวยกันจําแนกเมนูอาหารตามประเภทคําลงในจาน
จานที่ ๑ เมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
จานที่ ๒ เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบคล้ํา
จานที่ ๓ เมนูโดนใจโอชาการันต์ ชวนชิม
จานที่ ๔ เมนูกินจุใจ ร ร (ร หัน) รสเด็ด
จานที่ ๕ เมนูอรํอยครบครันอิม่ คุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์
๔.๓ นักเรียนแนะนําอาหารจานที่ ๑ เมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
๔.๔ ครูทบทวนความรู๎เรื่องอักษรนํา และฝึกทักษะการอํานแจกลูกสะกดคํา
นักเรียนฝึกอํานแจกลูกสะกดคําในจานที่ ๑ เมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
๔.๔นักเรียนเลํนกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคําโดยใช๎บรรยากาศครัวจําลองครัวบ๎านปากบาง
๔.๕ นักเรียนนําเสนอผลงานการจัดเมนูอาหารอักษรนํา
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ใบความรู๎อักษรนํา
๕.๒ บัตรคําอาหารชนิดตํางๆ
๕.๓ บรรยากาศและสถานการจําลองครัวบ๎านปากบาง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการจําแนกคําจากบัตรคําเมนูอาหาร เป็นการบูรณาการทักษะการฟัง
การพูด การอําน การเขียน และการสื่อสารผํานบรรยากาศครัวจําลอง

ใบความรู๎ เรื่องอักษรนํา

คําอักษรนํา คือ คําที่มีพยัญชนะ ๒ ตัว ประสมสระเดียวกัน มีหลักการอํานดังนี้
๑. อํานออกเสียงรํวมกันสนิทเป็นพยางค์เดียว ได๎แกํ
๑.๑ เมื่อ ห นําอักษรต่ํา เชํน หยุด หวาน หลอก หญิง เหงา หรูหรา
๒.๒ เมื่อ อ นํา ย มี 4 คํา คือ อยํา อยูํ อยําง อยาก
๒. อํานออกเสียง ๒ พยางค์ พยางค์แรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียงตามสระ
ที่ประสม อยูํและออกเสียงเหมือน ห นํา
๒.๑ อักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว เชํน
ถวาย อํานวํา ถะ – หวาย
สมัน อํานวํา สะ - หมัน
ผยอง อํานวํา ผะ - หยอง
ขยาย อํานวํา ขะ - หยาย
ฉลาม อํานวํา ฉะ - หลาม
๒.๒ อักษรกลางนําอักษรต่ําเดี่ยว เชํน
จมูก อํานวํา จะ - หมูก
ปรอด อํานวํา ปะ - หรอด
ตลอด อํานวํา ตะ -หลอด
ตลาด อํานวํา ตะ - หลาด
อนาถ อํานวํา อะ - หนาด

ตัวอยําง แจกลูกสะกดคําเมนูอักษรนํา

หํอหมก
หอ – ออ – หอ - ไม๎เอก – หํอ - หอ - มอ - โอ๏ะ - กอ - หมก

หํอหมก

แหนมเห็ด
หอ – นอ – แอ – มอ – แหนม – หอ – เอะ – ดอ - เห็ด

แหนมเห็ด

ตัวอยํางการจําแนกบัตรคําเมนูอาหารชนิดตํางๆ

เมนูจานที่ ๑
อรํอยเลิศล้ํา
อักษรนําเลิศรส
-หํอหมก
-แหนมเห็ด
-มัสมั่นไกํ

เมนูจานที่ ๒
เต็มปากเต็มคํา
กับคําควบคล้าํ
-น้ําพริกกุ๎งสด
-ยําหอยแครง
-ปลาแดดเดียว

เมนูจานที่ ๓
โดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
-ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์

เมนูจานที่ ๔
กินจุใจ รร (รหัน) รสเด็ด
-เนื้อสวรรค์

เมนูจานที่ ๕
อรํอยครบครันอิ่มคุ๎ม
ประและไมํประวิสรรชนีย์
-ไขํพะโล๎
-พะแนงเนื้อ

บรรยากาศครัวจําลองครัวบ๎านปากบาง

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒ อักษรนําเลิศรส
พฤติกรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ปฏิบตั ิ
ไมํได๎

ความพึงพอใจ

สรุป
ผําน

พอใจ
ไมํผาํ น

ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๓
๑.ชือ่ กิจกรรม วงล๎อเมนู สูํการเขียน
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําอักษรนํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกเขียนบรรยาย
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ ครูแจกบัตรคําอักษรนํา ให๎นักเรียนนําไปติดในวงล๎อ
๔.๓ นักเรียนหมุนเข็มวงล๎อและอํานแจกลูกสะกดคําที่ได๎
๔.๔ นักเรียนนําคําที่ได๎เขียนบรรยายสั้น ๆ
๔.๕ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคําอักษรนํา
๕.๒ ฟิวเจอร์บอร์ด
๕.๓ เยื่อกาว
๕.๔ กรรไกร
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการเสริมความรู๎เรื่องการอํานและเพิ่มพูนทักษะการเขียนควบคูํกันไป ครูควรให๎คํา
ชี้แนะด๎านการเขียนบรรยายอาจจะให๎นักเรียนดูตัวอยํางผลงานการเขียนบรรยายและฝึกเขียนบรรยายอยําง
สม่ําเสมอ

ภาคผนวก
บัตรคําอักษรนํา (นักเรียนทําไปติดในวงล๎อ)
ปลาสลิดทอด

แกงกะหรี่ไกํ

ข๎าวเหนียวเออะ

สมันตูมิ

ใบเหรียงผัดไขํ

มัสมั่นเนื้อ

สลัดกุ๎ง

ปลาสมุนไพร

ขนมหม๎อแกง

ข๎าวเหนียวเปียก

ทองหยอด

บัวลอยไขํหวาน

ทองหยิบ

สังขยา

เกาเหลาลูกชิ้น

ตัวอยํางวงล๎อคํา

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................. ...................................................
ใบงานการเขียนบรรยาย

เมนูอรํอย...............................................................

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

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๓
พฤติกรรม
ที่

ชื่อ...สกุล

การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ปฏิบตั ิ
ไมํได๎

ความพึงพอใจ

สรุป
ผําน

พอใจ
ไมํผาํ น

ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๔ หรรษาอํานเขียนอักษรนํา
๑.ชือ่ กิจกรรม
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานและเขียนคําอักษรนํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ นักเรียนฟังเพลงอักษรนํา
๔.๓ ครูแจกเมนูอาหารอักษรนําให๎นักเรียนรายคนอําน และนํามาเรียงตํอกันทั้งกลุํมอํานพร๎อมกันอีก
ครั้ง
๔.๔ แตํละกลุํมรับใบงานการอํานและเขียนแจกลูกสะกดคําอักษรนํา
๔.๕ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคําอักษรนํา
๕.๒ จานกระดาษ
๕.๓ ฟิวเจอร์บอร์ด
๕.๔ เยื่อกาว
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เมนูอาหารเป็นสื่อชํวยให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการอํานและ
การเขียนได๎เป็นอยํางดี ครูควรเพิ่มคําพื้นฐานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก

เพลง อักษรนํา
ทํานอง เพลงช้าง/พม่าเขว
โอ๎อักษรนํา
อ นํา นั้นมีอยูํ
อยํา อยูํ อยําง อยาก
บางคํามี ห นํา
แตํบางคําออกเสียง
สนุกสนานเสมอมา
ขยันอดทน
จําไว๎ให๎จะแจ๎ง

หนูจงจํา เอาไว๎นะหนู
นะหนูมีอยูํ สี่คํา
ฝากไว๎ให๎จดจํา
เชํนวํา หนํา เหน็ด เหนื่อยหนักหนา
สํงสําเนียง สระ อะ อยูํข๎างหน๎า
ตลอดเวลา นอน ผวา
ถนน ถนัด แถลง
อยําหนํายแหนง อักษรนํา
ที่มา : http://202.143.146.195/km/index.php

บัตรคําเมนูอาหาร อักษรนํา

ขนมเม็ดขนุน

สลัดน้าํ ข๎น

ข๎าวเหนียวถัว่ ดํา

บะหมีน่ ้ํา

กะหรี่ปบั๊

แกงเขียวหวาน

หลนปูเค็ม

ข๎าวผัดแหนม

หมึกผัดพริกหยวก

ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................ ...............................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................. ...................................................

ใบงาน
การอํานและเขียนแจกลูกสะกดคํา อักษรนํา
คําชีแ้ จง ให๎นักเรียนอํานและเขียนแจกลูกสะกดคําตํอไปนี้
ตัวอยําง ขนม

ขอ – อะ – ขะ – หอ – หนอ – โอ๏ะ – มอ – หนม อํานวํา ขะ – หนม

๑.เอร็ดอรํอย

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

๒.สมัคร
๓.เหลวไหล
๔.ฉลาม

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

๕.เหลียวหลัง

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

๖.หวานแหวว

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

๗.หลํน

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

๘.ถนอม

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

๙.ไฉน

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

๑๐.หลงใหล

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

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๔
พฤติกรรม
ที่

ชื่อ...สกุล

การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ปฏิบตั ิ
ไมํได๎

ความพึงพอใจ

สรุป
ผําน

พอใจ
ไมํผาํ น

ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้าํ อักษรนําเลิศรส
กิจกรรมที่ ๕
๑.ชือ่ กิจกรรม ปริศนา..อักษรนํา
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกทักษะการอํานคําอักษรนํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ นักเรียนเลํนทายปริศนาอักษรนํา
๔.๓ แตํละกลุํมรับใบงานเมนูปริศนาโดยให๎ชํวยกันประสมอักษรในจานให๎เป็นชื่อเมนูอาหาร
๔.๔ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรปริศนาอักษรนํา
๕.๒ ใบงานเมนูปริศนา
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เมนูอาหารเป็นสื่อชํวยให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการอํานและ
การเขียนได๎เป็นอยํางดี นอกจากจะเป็นการฝึกอํานฝึกเขียนแล๎วยังชํวยพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาได๎ดี

ภาคผนวก
ตัวอยํางบัตรปริศนาอักษรนํา

อะไรเอํย
ยํายายชอบตําแล๎วนําไปเคี้ยว

อะไรเอํย
เป็นตาขํายคล๎ายถุง
ใช๎ชอ๎ นกุง๎ ช๎อนปลา

อะไรเอํย
ใช๎หนุนใช๎กอด
ยามทอดกายา

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่................................................................................

ใบงาน
เมนูปริศนา
คําชีแ้ จง นักเรียนประสมอักษรด๎านซ๎ายมือให๎เป็นชื่อเมนูเขียนลงในจานแล๎วชํวยกันอํานให๎ครูฟัง

ตัวอยําง

กํ มั ส นั่ ไ ม

มัสมัน่ ไกํ

๑.
เ จี ว ย ไ ขํ ห แ ม น

…………….

๒.
ข๎ ว เ ห นี มะ ว มํ ง า ย ว

…………….

๓.
น ม๎ อ ก ม ข ง แ ห

………………..

๔.
ข ย า ก ฟั ท อ ง สั ง

………………..

๕.
อ หํ ห ก ม เ ล ทะ

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

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๕ ปริศนา..อักษรนํา
พฤติกรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ปฏิบตั ิ
ไมํได๎

ความพึงพอใจ

สรุป
ผําน

พอใจ
ไมํผาํ น

ไมํพอใจ

คูํมอื กิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนาการ
เลํมที่ 2 เมนู เต็มปาก เต็มคํากับคําควบกล้าํ

นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

โรงเรียนบ๎านปากบาง
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

คํานํา
ภาษาไทยมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ
และยังเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างเอกภาพของชาติทําให๎เกิดความรู๎สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช๎พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเลําเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการถํายทอดความคิดศิลปวิทยาการล๎วนต๎องใช๎ภาษาทั้งสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึกษาประการหนึ่งก็คือ
การสอนภาษาไทยให๎คนในชาติสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและใช๎ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถของตนเองและสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ
โรงเรียนบ๎านปากบางเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ เพื่อเป็นรากฐานสําคัญ
ในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป จึงสร๎างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนนํามาใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารในรูปแบบเมนูอาหาร
กับการสอนอํานแจกลูกสะกดคํา สําหรับคูํมือจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา มีจํานวน ๕ เลํม
เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์
ซึง่ แตํละกิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นกั เรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุตทิ ่ีเรียนรู๎
การอําน การเขียน การสื่อสาร ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคําทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี คูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจก
ลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา จัดเป็นสื่อการเรียนรู๎เพื่อเป็นแนวทางที่จะอํานวย
ประโยชน์ให๎แกํผู๎เรียน ครูผู๎สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

อมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ 2 เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
กิจกรรมที่ ๑ เมนู คําควบกล้ํา
กิจกรรมที่ ๒ เต็มปากเต็มคํา แจกลูกสะกดคํา
กิจกรรมที่ ๓ อรํอยล้ํา คําคล๎องจอง
กิจกรรมที่ ๔ บุพเพสันนิวาส คําควบกล้ํา
กิจกรรมที่ ๕ สร๎างสรรค์ เมนูใหมํ

1
2
3
6
10
16
21
26
30

บทนํา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่ อสารเพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความสั มพัน ธ์ที่ดีตํอกัน ทําให๎ส ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพ
ให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี
และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริงทั้งการพูด การอําน การเขียน และการสื่อสาร
การจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
จะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
อยํางมีความสุขอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ในทุกชั้นเรียนตามนโยบาย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กําหนดให๎สถานศึกษา
จัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎ ได๎แกํ
-สาระที่ ๑ การอําน
-สาระที่ ๒ การเขียน
-สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
-สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษา
-สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มุํงให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เมื่อเรียนรู๎ภาษไทย สามารถอํานออกเสียง
คํา คําคล๎ องจอง ข๎อความ เรื่ องสั้ น และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องคลํ องแคลํ ว เข๎าใจความหมาย ลํ าดั บ
เหตุ การณ์ สรุ ป ความรู๎ ข๎อ คิ ด อธิ บ ายได๎ สามารถเขี ย นบรรยาย บัน ทึ ก จดหมายลาครู เขี ยนเลํ า
ประสบการณ์หรือจินตนาการ สามารถถาม ตอบ พูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากการอําน ฟัง หรือดู
มีพื้นฐานความรู๎หลักภาษาขั้นต๎น เห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมที่ มีคุณคําสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระลําดับเรื่องราวได๎ ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ รู๎จักวรรณกรรม คําคล๎องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารด๎วยกิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได๎
ศึกษาสาระ มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมและนําคําพื้นฐานมาฝึกอําน ฝึกเขียนให๎นักเรียนอําน
คลํอง เขียนคลํอง โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
ที่
สาระ/ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
การอําน
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่
เรื่องสั้นๆ และบทร๎อยกรอง ประกอบด๎วยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ คํา
งํายๆ ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว รวมทั้งคําที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มารยาทในการอําน
มีมารยาทในการอําน
สาระที่ ๒ มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
การเขียน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได๎อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการเขียน เชํน
มีมารยาทในการเขียน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
ส มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
าระที่ ๓
พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรง
- การแนะนําตนเอง
การฟัง การ ตามวัตถุประสงค์
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย
ดู และการ
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
พูด
ถาม
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด ไมํรบกวนผู๎อื่น
มีมารยาทในการฟัง การดู
ขณะที่ฟัง
และ
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดู ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการ
การพูด
รบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล ไมํพูดสอดแทรก
ในขณะที่ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับ
อายหรือเสียหาย

ที่

สาระ/ตัวชีว้ ดั
ส มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑
าระที่ ๔
๑. เขียนสะกดคําและบอก
หลักการใช๎ ความหมาย ของคํา
ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗
๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐาน
และ ภาษาถิ่นได๎เหมาะสม
กับกาลเทศะ

สาระการเรียนรู๎
การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ๎านปากบาง
คูํมือการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช๎เป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนเลือก
จัดกิจกรรมทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซึ่งในคูํมือการจัดกิจกรรมเลํมนี้ ได๎นําเสนอกิจกรรม
ทั้งหมด ๕ กิจกรรมดังนี้
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เมนู คําควบกล้ํา
กิจกรรมที่ ๒ เต็มปากเต็มคํา แจกลูกสะกดคํา
กิจกรรมที่ ๓ อรํอยล้ํา คําคล๎องจอง
กิจกรรมที่ ๔ บุพเพสันนิวาส คําควบกล้ํา
กิจกรรมที่ ๕ สร๎างสรรค์ เมนูใหมํ

เวลา/ชัว่ โมง
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑

การดําเนินการจัดกิจกรรม
๑.ครูผู๎สอนศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆแตํละกิจกรรมให๎พร๎อม
๒.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามลําดับโดยการสอนอํานแจกลูกสะกดคําเป็นหลัก
และควรยืดหยุํนเวลาในการทํากิจกรรมให๎นักเรียน
๓.มีการสรุปความรู๎ทุกครั้งและทดสอบการอํานการเขียนของนักเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการสอนแจกลูกสะกดคํา
การสอนภาษาไทยโดยใช๎วิธีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกดคํา แจกลูก โดยเริ่มจากให๎เด็กรู๎จัก
เสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระให๎ได๎เสียกํอนจึงนํามาสะกดคําและแจกลูก มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ฝึกสะกดคําให๎คลํอง
ขั้นที่ ๒ สังเกตการวางพยัญชนะ สระขงคํา แล๎วฝึกสะกด
ขัน้ ที่ ๓ สอนความหมายของคําโดยใช๎ภาพ หรือทําทําทางประกอบ
ขั้นที่ ๔ นําคําที่สะกดแล๎วมาอํานเป็นคําโดยไมํต๎องสะกดคําใดอํานไมํได๎ให๎ใช๎การสะกดชํวย
โดยให๎นักเรียนเขียนจนจําได๎
ขั้นที่ ๕ นําคําที่อํานได๎แล๎วมาใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อํานและเขียน โดยเน๎นการอําน
และเขียนบํอย ๆ

ใบความรู๎
เรื่อง การสอนอํานแบบแจกลูกสะกดคํา
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต๎นจากการสอนให๎จําและออกเสียงคํา แล๎วนํารูปคํา
ซึ่งเปรียบเสมือนแมํมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต๎น หรือเปลี่ยนพยัญชนะ
ท๎าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชํน
กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู
๒. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กา ขา คา งา ตา นา ทา วา
๓. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กาง ขาง คาง งาง ตาง นาง ทาง วาง
๔. ยึดพยัญชนะต๎นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เชํน
คาง คาน คาย คาว คาก คาด คาบ
การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอํานโดยนําพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคํา
อําน ถือเป็นเครื่องมือการอํานคําใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปคําพร๎อมกับการอํานการเขียน เมื่อสะกดคํา
จนจําคําอํานได๎แล๎ว ตํอไปก็ไมํต๎องใช๎วิธีการสะกดคํานั้น ให๎อํานเป็นคําได๎เลย จะทําให๎นักเรียนอํานจับใจความ
ได๎และอํานได๎เร็วการสะกดคํา มีหลายวิธี ได๎แกํ
๑. สะกดตามรูปคํา เชํน
กา
สะกดวํา กอ – อา – กา
คาง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง – ไม๎โท – ค๎าง
๒. สะกดโดยสะกดแมํ ก กา กํอน แล๎วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชํน
คาง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค๎าง
๓. คําที่มีสระอยูํหน๎าพยัญชนะ ให๎สะกดพยัญชนะกํอนสระเสมอ เชํน
เก
สะกดวํา
กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวํา
ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได๎ดังนี้ เชํน
กัน สะกดวํา กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม๎หันอากาศ – นอ – กัน
คน สะกดวํา คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวํา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม๎ไตํคู๎ – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวํา คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม๎ไตํคู๎ – มอ – เค็ม

๕. คําอักษรควบ อาจสะกดได๎ดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
กลอง สะกดวํา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
๕.๒ สะกดตัวควบพร๎อมกัน มุํงเพื่อออกเสียงคําควบกล้ําให๎ชัด เชํน
กลอง สะกดวํา
กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา
พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา
กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดได๎ดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อํานอักษรนําแล๎วจึงสะกด มุํงเพื่อออกเสียงคําให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต์ ให๎ใช๎หลักสังเกตรูปคํา รู๎
ความหมายของคําและจําคําให๎ได๎โดยอํานและเขียนอยูํเสมอ เชํน เหตุ จันทร์
ข๎อสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนได๎หลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวําเหมาะสม และใช๎วิธีเดียวตลอด
การสอน เพื่อมิให๎นักเรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตํละครั้ง ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อยและเบื่อหนําย
ได๎ ครูควรสอนควบคูํกับการสอนอํานเป็นคํา เป็นประโยค เพื่อให๎นักเรียนสนุกขึ้นเพราะได๎เรียนคําที่มี
ความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานมากขึ้น ควรลดการอํานแบบแจกลูกลง คงไว๎แตํเพียงการ
อํานสะกดคําเทํานั้น เพื่อมิให๎เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอํานสะกดคําเมื่อนักเรียนอํานเป็นคําได๎เองแล๎ว

กิจกรรม เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้าํ
กิจกรรมที่ ๑
๑.ชือ่ กิจกรรม เมนู คําควบกล้ํา
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกคิดคําที่เป็นชื่ออาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๓.๒ เพือ่ ให๎นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเมนูอาหารที่รู๎จัก
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ นักเรียนฟังเพลงคําควบกล้ํา
๔.๒ ครูซักถามนักเรียนเรื่องคําควบกล้ํา แล๎วให๎นักเรียนศึกษาความรู๎เรื่องคําควบกล้ําเป็นการทบทวน
ความรู๎เดิม
๔.๓ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๔ ให๎นักเรียนอํานเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา และฝึกแจกลูกสะกดคํา
๔.๕ นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๔.๕ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ซีดีเพลง
๕.๒ ใบความรู๎เรื่องคําควบกล้ํา
๕.๓ เมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๕.๔ ใบงานเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการเขียนแผนภาพความคิด เป็นการพัฒนาทักษะด๎านการคิด
ของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี ควรนําไปใช๎ฝึกเขียนในเรื่องอื่นๆ ด๎วย

ภาคผนวก
เพลง คําควบกล้ํา (แท๎)
คําร๎อง บุปผา ล๎วนเล็ก
มา มา มา พวกเรามา เรียนรู๎จักคํา (ซ้าํ )
คําควบกล้ํา ทุกคํา นั้นเป็นอยํางไร
ดู ดี ๆ คําเหลํานี้สังเกตอยํางไร (ซ้าํ )
มี ร ล ไซร๎ หรือไมํ ก็เป็นตัว ว พยัญชนะต๎นพํอหน๎ามนมีสองตัวหนอ
เมื่ออํานขอ ให๎อํานควบกันจริง ๆ
ควาย ความ เกลียว ครอบครัว เปรียว ปลุก กว๎าง ขวาง ครู (ซ้าํ ) นี่แหละ
หนู จงดู เป็นตัวอยํางเอย
.....................................................
เพลง คําควบกล้ํา (ไมํแท๎)
คําร๎อง บุปผา ล๎วนเล็ก
คําควบไมํแท๎นั่นเป็นอยํางไร คือควบ ร ไซร๎ ไมํออกเสียง ร
ทร เป็น ซ จร เป็น จ ซร เป็น ซ ศร สร ออกเสียง
เป็น ส เชํน ไซร๎ จริง สร๎าง ศรี ทราย
ที่มา www https://sites.google.com

ใบความรู๎
เรือ่ งคําควบกล้าํ
อักษรควบกล้ํา คือ คําที่มีพยัญชนะต๎น ๒ ตัวประสมสระเดียวกัน โดยพยัญชนะตัวหลังเป็น ร, ล
หรือ ว คําควบกล้ําแบํงออกเป็น ๒ ประเภท ได๎แกํ

๑. คําควบกล้าํ แท๎
เป็นคําที่มีพยัญชนะตัวหน๎า
เป็น ก ข ค ต ป ผ พ และพยัญชนะตัว
หลังเป็น ร ล ว ออกเสียงควบกล้ํา เชํน
กราบพระ ขรุขระ ครอบครัว ปรับปรุง
ตรากตรํา พลาดพลั้ง ขวักไขวํ เคว๎ง
คว๎าง กว๎างขวาง ผลีผลาม ปลากราย

๒. คําควบกล้าํ ไมํแท๎
คําควบกล้ําไมํแท๎ มีอยูํ ๒ ประเภทได๎แกํ
๒.๑คําควบกล้ําไมํแท๎ที่มีพยัญชนะตัวหน๎า
เป็น ซ ศ ส พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ให๎
ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะ ตัวหน๎า เชํน
เสร็จ
อํานวํา
เส็ด
จริง
อํานวํา
จิง
๒.๒ คําควบกล้ําไมํแท๎ที่มีพยัญชนะตัวหน๎า
เป็น ท พยัญชนะตัวหลังเป็น ร ให๎ออก
เสียง ทร เป็น ซ
ทราย
อํานวํา
ซาย
ทราบ
อํานวํา
ซาบ
ทรุดโทรม อํานวํา
ซุด – โซม

แผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารคําควบกล้าํ

ทอดมันปลากราย
ยําหอยแครง

ทับทิมกรอบ

เมนูคําควบกล้าํ

กล๎วยบวชชี

น้ําพริกลงเรือ
แตงกวาผัดไขํ

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................. ...................................................
ใบงาน
การเขียนแผนภาพความคิดเมนูคาํ ควบกล้าํ
คําชีแ้ จง นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา

เมนูคาํ ควบกล้าํ

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๑ เมนูคาํ ควบกล้าํ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
การทําแผนภาพความคิด
ปฏิบัติ ปฏิบัติ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผําน

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้าํ
กิจกรรมที่ ๒
๑.ชือ่ กิจกรรม เต็มปากเต็มคํา แจกลูกสะกดคํา
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําควบกล้ํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคํา
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ ให๎นักเรียนอํานเมนูอาหารชนิดตํางๆ โดยใช๎บัตรคําเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๔.๓ นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคําตามเมนูอาหาร
๔.๔ นักเรียนเลํนกิจกรรมเมนูครัวปากบาง
๔.๕ รํวมกันสรุปเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา นํามาเรียงตํอกันแล๎ว อํานให๎ครูฟัง
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคําชื่อเมนูอาหาร
๕.๒ บัตรคําสํวนผสมของเมนูตํางๆ
๕.๓ บรรยากาศครัวจําลองครัวบ๎านปากบางและอุปกรณ์ครัว
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการอํานแจกลูกสะกด ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการอํานออกเขียนได๎
โดยใช๎เมนูอาหารและครัวจําลอง บรรยากาศเหมือนจริง ชํวยให๎นักเรียนกระตือรือร๎นและสนใจเรียนมากขึ้น

ตัวอยํางบัตรคําเมนูอาหาร

น้ําพริกมะขาม

แกงส๎มปลากระบอก

ขนมครก

ไกํทอดเกลือ

ครองแครงกรอบ

กล๎วยเชื่อม

บัตรคํา
น้าํ พริกมะขาม
.

มะขามสด
พริกขีห้ นู
กุง๎ แห๎งปุน
น้าํ ตาลปีบ๊
น้าํ ปลา

ขนมครก

แปูงข๎าวเจ๎า
แปูงข๎าวเหนียว
น้าํ กะทิ
น้าํ ตาล

ครองแครงกรอบ
แปูงสาลี
เกลือ
น้าํ ปูนใส
ไขํไกํ
หัวกะทิ
พริกไทย
กระเทียม
รากผักชี
น้าํ ตาลปี๊บ

แกงส๎มปลากระบอก
ปลากระบอก
น้าํ ตาลปีบ๊
น้าํ ปลา
น้าํ มะนาว
เครือ่ งแกง

ไกํทอดเกลือ

เนื้อไกํ
เกลือ
น้าํ มัน

กล๎วยเชื่อม
กล๎วย
น้าํ ตาลทรายแดง
น้าํ เปลํา
ใบเตย
น้าํ ปูนใส

บรรยากาศครัวจําลองครัวปากบาง

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒ เต็มปากเต็มคําแจกลูกสะกดคํา

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรม
บทบาทสมมุตคิ รัวจําลอง
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้าํ
กิจกรรมที่ ๓
๑.ชือ่ กิจกรรม อรํอยล้ํา คําคล๎องจอง
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําควบกล้ํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกเขียนคําคล๎องจอง
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ ให๎นักเรียนอํานเมนูอาหารชนิดตํางๆโดยใช๎บัตรคําเมนูอาหารที่เป็นคําควบกล้ํา
๔.๓ นักเรียนฝึกเขียนคําคล๎องจอง นักเรียนเขียนคําคล๎องจองจากเมนูอาหาร
๔.๔ นักเรียนทําใบงานเขียนคําคล๎องจองจากเมนูอาหาร
๔.๕ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ แผนภูมิคําคล๎องจอง
๕.๒ บัตรคําชื่อเมนูอาหาร
๕.๓ ใบงานการเขียนคําคล๎องจอง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการอํานคําควบกล้ําและเน๎นทักษะการเขียนคําควบกล้ําโดยนํามาเขียน
เป็นคําคล๎องจอง ชํวยให๎นักเรียนกระตือรือร๎นและมีความสนุกสนานในการเรียน

ตัวอยํางแผนภูมคิ าํ คล๎องจอง

คําคล๎องจอง
คําคล๎องจอง คือ คําที่ใช๎สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกัน และถ๎ามีตัวสะกด
จะต๎องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คําคล๎องจองเรียกอีกอยํางหนึ่งวําคําสัมผัส
คําคล๎องจอง ๒ คํา
ข๎าวปลา อาหาร
กล๎วยทอด ยอดดี

คําคล๎องจอง ๓ คํา
ปลายํางเกลือ เนื้อต๎มสุก
ทับทิมกรอบ
ชอบจริงจริง

คําคล๎องจอง ๔ คํา
ทอดมันหัวปลี สีสันนําทาน
น้ําพริกแมงดา ราคาไมํแพง

บัตรคํา
ชื่อเมนูอาหาร
ขนมครก

ยําหอยแครง

ยําปลาดุกฟู

ทอดมันปลากราย

น้าํ พริกปลาทู

ปลาแดดเดียว

ยําสามกรอบ

กล๎วยบวชชี
พลําเนื้อ

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่................................................................................
ใบงาน
การเขียนคําคล๎องจอง
คําชีแ้ จง นักเรียนเลือกเมนูอาหารคําควบกล้ําที่นักเรียนชอบเขียนคําคล๎องจอง ๕ เมนู
ขนมครก
ทอดมันปลากราย
ยําสามกรอบ

ตัวอยําง

ยําหอยแครง
น้าํ พริกปลาทู
พลําเนื้อ

ยําสามกรอบ

๑…ขนมครก……………………

ยําปลาดุกฟู
ปลาแดดเดียว
กล๎วยบวชชี

ปลอบใจเธอ

……………………………………………

๒………………………………………….

……………………………………………

๓………………………………………….

……………………………………………

๔………………………………………….

……………………………………………

๕………………………………………….

……………………………………

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๓ อรํอยล้าํ คําคล๎องจอง

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้าํ
กิจกรรมที่ ๔
๑.ชือ่ กิจกรรม บุพเพสันนิวาส..คําควบกล้ํา
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําควบกล้ํา
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนจับคูํเมนูอาหารคําควบกล้ํา
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็น ๒ กลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ ครูแจกบัตรคําเมนูอาหารคําควบกล้ําให๎นักเรียนกลุํมละ ๑ ชุด
๔.๓ แตํละกลุํมอํานบัตรคําแล๎วรีบวิ่งหาคูํตัวเอง เชํน กล๎วย + เชื่อม เป็นเมนูกล๎วยเชื่อม
แล๎วนําไปติดในฟิวเจอร์บอร์ดกลุํมใดเสร็จกํอนและถูกต๎องจะเป็นฝุายชนะ
๔.๔ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคําชื่อเมนูอาหาร
๕.๒ ฟิวเจอร์บอร์ดรูปตัวละคร (พี่หมื่น กับ แมํการะเกด) ๒ ชุด
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการอํานและเขียนคําควบกล้ําโดยการเลํนเกมชํวยให๎นักเรียนกระตือรือร๎น
มีความตั้งใจในการเรียนรู๎สามารถอํานเขียนได๎คลํอง ครูผู๎สอนสามารถนํากิจกรรมนี้ไปปรับใช๎กับการสอนเรื่อง
อื่น ๆ ได๎ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก
บัตรคํา

กล๎วย
ทรงเครื่อง ข๎าวต๎ม
ข๎าวคลุก มะพร๎าว
ปลากะพง
นึ่งมะนาว
อีสาน
เชือ่ ม
หอยแครง
ไส๎กรอก ราดพริก

วุน๎
กะปิ
ปลา
ลวก

บุพเพสันนิวาส คําควบกล้าํ

เมนูคําควบกล้ํา

แมํการะเกด

พี่หมื่น
กล๎วย
ข๎าวต๎ม
ข๎าวคลุก
หอยแครง
ปลากะพง
วุ๎น
ปลา
ไส๎กรอก

เชื่อม
ทรงเครื่อง
กะปิ
ลวก
นึ่งมะนาว
มะพร๎าว
ราดพริก
อีสาน

กล๎วยเชื่อม
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง
ข๎าวคลุกกะปิ
หอยแครงลวก
ปลากะพงนึ่งมะนาว
วุ๎นมะพร๎าว
ปลาราดพริก
ไส๎กรอกอีสาน

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๔ บุพเพสันนิวาส..คําควบกล้าํ

ที่

ชื่อ-สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้าํ
กิจกรรมที่ ๕
๑.ชือ่ กิจกรรม สร๎างสรรค์..เมนูใหมํ
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎คิดสร๎างสรรค์เมนูอาหาร
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ ครูแจกบัตรคําวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารให๎นักเรียนกลุํมละ ๑ ตะกร๎า
๔.๓ แตํละกลุํมอํานบัตรคําวัตถุดิบและเครื่องปรุงตําง ๆ แล๎วชํวยกันคิดสร๎างสรรค์เมนูอาหาร
๔.๔ จัดทําเมนูสร๎างสรรค์ เขียนบรรยายขั้นตอนการทํา แล๎ววาดภาพประกอบให๎สวยงาม
๔.๕ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ตะกร๎าบัตรคําวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร
๕.๒ ครัวจําลองครัวบ๎านปากบาง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการฝึกทักษะการอํานและการเขียนแล๎วยังเป็นการฝึกทักษะการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ สูํการเขียนบรรยายอยํางเป็นระบบ

ภาคผนวก
บัตรคําวัตถุดิบและเครื่องปรุง
ปลา กุ๎ง ปลาหมึก ไขํ มะนาว เกลือ น้ําปลา ผัดกาด น้ําตาล มะนาว พริก

ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................ ...............................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................................... .................................
ใบงานสร๎างสรรค์เมนูใหมํ
ชื่อเมนู...........................................................................................................................................
วัสดุ/เครื่องปรุง
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขั้นตอนการทํา
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ภาพประกอบ

แบบสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๕ สร๎างสรรค์เมนูใหมํ
ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
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คูํมอื กิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนาการ
เลํมที่ 3 เมนู โดนใจโอชา การันต์ชวนชิม

นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

โรงเรียนบ๎านปากบาง
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

คํานํา
ภาษาไทยมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ
และยังเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างเอกภาพของชาติทําให๎เกิดความรู๎สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช๎พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเลําเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการถํายทอดความคิดศิลปวิทยาการล๎วนต๎องใช๎ภาษาทั้งสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึกษาประการหนึ่งก็คือ
การสอนภาษาไทยให๎คนในชาติสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและใช๎ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถของตนเองและสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ
โรงเรียนบ๎านปากบางเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ เพื่อเป็นรากฐานสําคัญ
ในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป จึงสร๎างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนนํามาใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารในรูปแบบเมนูอาหาร
กับการสอนอํานแจกลูกสะกดคํา สําหรับคูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ มีจํานวน ๕ เลํม
เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส
เลํมที่ ๒ กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา
เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์
ซึง่ แตํละกิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นกั เรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุติที่เรียนรู๎
การอําน การเขียน การสื่อสาร ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคําทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี คูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจก
ลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ จัดเป็นสื่อการเรียนรู๎เพื่อเป็นแนวทาง
ที่จะอํานวยประโยชน์ให๎แกํผู๎เรียน ครูผู๎สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

อมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ 3 เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๑ เมนูโดนใจ ไขํพระอาทิตย์
กิจกรรมที่ ๒ การันต์ ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๓ หลากหลาย คําการันต์
กิจกรรมที่ ๔ อรํอยติดดาว เมนูการันต์
กิจกรรมที่ ๕ ตํอเติมเสริมเรื่อง คําการันต์

1
2
3
6
9
13
17
24
28

บทนํา
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของชาติ เป็ นสมบัติ ทางวัฒ นธรรมอัน กํ อให๎ เกิ ดความเป็ น เอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ตํ อ กั น ทํ า ให๎ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และดํ า รงชี วิ ต รํ ว มกั น ในสั ง คม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด๎ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริงทั้งการพูด การอําน การเขียน และการสื่อสาร การจัดการเรียนรู๎
ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายจะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุขอํานออก
เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ในทุกชั้นเรียนตามนโยบาย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กําหนดให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎แกํสาระที่ ๑ การอําน สาระที่ ๒
การเขียน สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษา และสาระที่ ๕ วรรณคดีและ
วรรณกรรม
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย มุํงให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เมื่อเรียนรู๎ภาษไทย สามารถอํานออกเสียงคํา คํา
คล๎องจอง ข๎อความ เรื่องสั้น และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว เข๎าใจความหมาย ลําดับเหตุการณ์
สรุปความรู๎ ข๎อคิด อธิบายได๎ สามารถเขี ยนบรรยาย บันทึก จดหมายลาครู เขียนเลําประสบการณ์หรือ
จินตนาการ สามารถถาม ตอบ พูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากการอําน ฟัง หรือดู มีพื้นฐานความรู๎
หลักภาษาขั้นต๎น เห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณคําสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระลําดับ
เรื่องราวได๎ ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ รู๎จักวรรณกรรม คําคล๎องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารด๎วยกิจกรรมเมนูแจกลูก
สะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได๎ศึกษา
สาระ มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมและนําคําพื้นฐานมาฝึกอําน ฝึกเขียนให๎นักเรียนอํานคลํอง
เขียนคลํอง โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
ที่
สาระที่ ๑
การอําน

สาระที่ ๒
การเขียน

สาระ/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้นๆ และบทร๎อยกรอง
งํายๆ ได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มีมารยาทในการอําน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ได๎อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓ มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การฟัง การ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรง
ดู และการ ตามวัตถุประสงค์
พูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด

สาระการเรียนรู๎
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่ประกอบด๎วย
คําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ คํา รวมทั้งคําที่
เรียนรู๎
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มารยาทในการอําน
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
มารยาทในการเขียน เชํน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
- การแนะนําตนเอง
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
ถาม
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด ไมํรบกวนผู๎อื่นขณะที่
ฟัง
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดู ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสม
กับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่
ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือ
เสียหาย

ที่
สาระที่ ๔
หลักการใช๎
ภาษาไทย

สาระ/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑
๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
ของคํา

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗
๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระการเรียนรู๎
การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ๎านปากบาง
คูํมือการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช๎เป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนเลือก
จัดกิจกรรมทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซึ่งในคูํมือการจัดกิจกรรมเลํมนี้ ได๎นําเสนอกิจกรรมทั้งหมด ๕
กิจกรรมดังนี้
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ เมนูโดนใจ ไขํพระอาทิตย์
กิจกรรมที่ ๒ การันต์ ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๓ หลากหลาย คําการันต์
กิจกรรมที่ ๔ อรํอยติดดาว เมนูการันต์
กิจกรรมที่ ๕ ตํอเติมเสริมเรื่อง คําการันต์

เวลา/ชัว่ โมง
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑

การดําเนินการจัดกิจกรรม
๑.ครูผู๎สอนศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆแตํละกิจกรรม
ให๎พร๎อม
๒.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามลําดับโดยการสอนอํานแจกลูกสะกดคําเป็นหลัก
และควรยืดหยุํนเวลาในการทํากิจกรรมให๎นักเรียน
๓.มีการสรุปความรู๎ทุกครั้งและทดสอบการอํานการเขียนของนักเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการสอนแจกลูกสะกดคํา
การสอนภาษาไทยโดยใช๎วิธีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกดคํา แจกลูก โดยเริ่มจากให๎เด็กรู๎จัก
เสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระให๎ได๎เสียกํอนจึงนํามาสะกดคําและแจกลูก มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ฝึกสะกดคําให๎คลํอง
ขั้นที่ ๒ สังเกตการวางพยัญชนะ สระขงคํา แล๎วฝึกสะกด
ขั้นที่ ๓ สอนความหมายของคําโดยใช๎ภาพ หรือทําทําทางประกอบ
ขั้นที่ ๔ นําคําที่สะกดแล๎วมาอํานเป็นคําโดยไมํต๎องสะกดคําใดอํานไมํได๎ให๎ใช๎การสะกดชํวย
โดยให๎นักเรียนเขียนจนจําได๎
ขั้นที่ ๕ นําคําที่อํานได๎แล๎วมาใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อํานและเขียน โดยเน๎นการอําน
และเขียนบํอย ๆ

ความรู๎
เรื่อง การสอนอํานแบบแจกลูกสะกดคํา
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต๎นจากการสอนให๎จําและออกเสียงคํา แล๎วนํารูปคํา
ซึ่งเปรียบเสมือนแมํมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต๎น หรือเปลี่ยนพยัญชนะ
ท๎าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชํน
กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู
๒. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กา ขา คา งา ตา นา ทา วา
๓. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กาง ขาง คาง งาง ตาง นาง ทาง วาง
๔. ยึดพยัญชนะต๎นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เชํน
คาง คาน คาย คาว คาก คาด คาบ
การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอํานโดยนําพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคํา
อําน ถือเป็นเครื่องมือการอํานคําใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปคําพร๎อมกับการอํานการเขียน เมื่อสะกดคํา
จนจําคําอํานได๎แล๎ว ตํอไปก็ไมํต๎องใช๎วิธีการสะกดคํานั้น ให๎อํานเป็นคําได๎เลย จะทําให๎นักเรียนอํานจับใจความ
ได๎และอํานได๎เร็วการสะกดคํา มีหลายวิธี ได๎แกํ
๑. สะกดตามรูปคํา เชํน
กา
สะกดวํา กอ – อา – กา
คาง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง – ไม๎โท – ค๎าง
๒. สะกดโดยสะกดแมํ ก กา กํอน แล๎วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชํน
คาง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค๎าง
๓. คําที่มีสระอยูํหน๎าพยัญชนะ ให๎สะกดพยัญชนะกํอนสระเสมอ เชํน
เก
สะกดวํา
กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวํา
ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได๎ดังนี้ เชํน
กัน สะกดวํา กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม๎หันอากาศ – นอ – กัน
คน สะกดวํา คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวํา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม๎ไตํคู๎ – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวํา คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม๎ไตํคู๎ – มอ – เค็ม

๕. คําอักษรควบ อาจสะกดได๎ดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
กลอง สะกดวํา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
๕.๒ สะกดตัวควบพร๎อมกัน มุํงเพื่อออกเสียงคําควบกล้ําให๎ชัด เชํน
กลอง สะกดวํา
กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา
พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา
กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดได๎ดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อํานอักษรนําแล๎วจึงสะกด มุํงเพื่อออกเสียงคําให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต์ ให๎ใช๎หลักสังเกตรูปคํา รู๎
ความหมายของคําและจําคําให๎ได๎โดยอํานและเขียนอยูํเสมอ เชํน เหตุ จันทร์

ข๎อสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนได๎หลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวําเหมาะสม และใช๎วิธีเดียวตลอด
การสอน เพื่อมิให๎นักเรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตํละครั้ง ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อยและเบื่อหนําย
ได๎ ครูควรสอนควบคูํกับการสอนอํานเป็นคํา เป็นประโยค เพื่อให๎นักเรียนสนุกขึ้นเพราะได๎เรียนคําที่มี
ความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานมากขึ้น ควรลดการอํานแบบแจกลูกลง คงไว๎แตํเพียงการ
อํานสะกดคําเทํานั้น เพื่อมิให๎เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอํานสะกดคําเมื่อนักเรียนอํานเป็นคําได๎เองแล๎ว

กิจกรรม เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๑
๑.ชือ่ กิจกรรม เมนูโดนใจไขํพระอาทิตย์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเมนูพระราชทานไขํพระอาทิตย์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎คําการันต์
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูแนะนําเมนูสูตรพระราชทาน “ไขํพระอาทิตย์”
๔.๒ นักเรียนแบํงกลุํมศึกษาความเป็นมาของเมนูไขํพระอาทิตย์
๔.๓ นักเรียนเตรียมวัสดุ เครื่องปรุง และปฏิบัติจริง
๔.๔ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ เมนูพระราชทาน “ไขํพระอาทิตย์”
๕.๒ เครื่องปรุง ไขํไกํ ๒ ฟอง ข๎าวสุก น้ํามัน ซอสแมกกี้
๕.๓ อุปกรณ์ครัว
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ได๎อันเชิญเมนูสูตรพระราชทานพระราชทานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ “ไขํพระอาทิตย์”
ที่มาและวิธีทําของสูตรอาหารพระราชทาน “ไขํพระอาทิตย์” กรมการค๎าตํางประเทศได๎อัญเชิญลายพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบันทึกไว๎ในหนังสือความวํา “เมื่อข๎าพเจ๎ายังเด็ก
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเคยทรงประกอบอาหารพระราชทานเรียกวํา ไขํพระอาทิตย์” มาใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคําการันต์ใช๎ฝึกทักษะการอํานโดยเฉพาะการอํานคําการันต์ และเป็นการฝึกทักษะ
การทํางานเป็นกลุํม

เมนูสตู รพระราชทานพระราชทานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ “ไขํพระอาทิตย์”
ที่มาและวิธีทําของสูตรอาหารพระราชทาน “ไขํพระอาทิตย์” กรมการค๎าตํางประเทศได๎อัญเชิญ
ลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบันทึกไว๎ในหนังสือ
ความวํา “เมื่อข๎าพเจ๎ายังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเคยทรงประกอบอาหารพระราชทาน
เรียกวํา ไขํพระอาทิตย์”
สํวนผสม
ไขํไกํ 1 ฟอง
ข๎าวสวย 1 ทัพพี
ซอสแม็กกี้
น้ํามันพืช

เมนูสตู รพระราชทานพระราชทานของในหลวง รัชกาลที่ ๙

๑.ตอกไขํใสํถ๎วยจากนั้นก็ปรุงรส ตีให๎ไขํพอแตก

๒.ใสํข๎าวสวยลงไป แล๎วให๎เข๎ากัน

๓.ตั้งกระทะ รอให๎น้ํามันร๎อน จากนั้นก็เทไขํใสํลงไป ทอดจนสุก
ทั้งสองด๎าน

๔.เสร็จแล๎วก็ตักใสํจานเสิร์ฟ ทานคูํกับซอสมะเขือเทศหรือซอสอะไร
ก็ได๎ตามใจชอบ

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
ปฏิบตั ิกจิ กรรมเมนูไขํพระอาทิตย์
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๒
๑.ชือ่ กิจกรรม การันต์ชวนชิม
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานและเขียนคําการันต์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ทบทวนเรื่องการอํานคําการันต์
๔.๒ ให๎นักเรียนดูบัตรภาพและอํานบัตรคํา “มะมํวงหิมพานต์”
๔.๓ นักเรียนคิดเมนูอาหารที่มีเม็ดมะมํวงหิมพานต์เป็นสํวนผสม เชํน ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
กุ๎งผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์ และจัดทํากิจกรรมจําลองครัวปากบาง
๔.๔ นักเรียนสรุปเมนูอาหารที่คิดลงในใบงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรภาพมะมํวงหิมพานต์
๕.๒ บัตรคําเครื่องปรุง
๕.๓ ใบงานเมนูมะมํวงหิมพานต์
๕.๔ ครัวปากบาง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการอํานคําการันต์และเป็นการบูรณาการกับเมนูอาหาร เน๎นฝึกทักษะ
การคิดนักเรียนได๎เป็นอยํางดี

ภาคผนวก
บัตรภาพ

มะมํวงหิมพานต์

ชื่อ......................................................................................นามสกุ ล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................. ...................................................
ใบงานเมนูการันต์ชวนชิม
คําชี้แจง ให๎นักเรียนคิดเมนูอาหารที่มีเม็ดมะมํวงหิมพานต์เป็นสํวนผสม
ชื่อเมนู.................................................................................................................... ....
สํวนผสม............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
วิธีทํา ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................................................................

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิกจิ กรรมจําลองครัวปากบาง
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๓
๑.ชือ่ กิจกรรม หลากหลายคําการันต์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานและเขียนคําการันต์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ นักเรียนแบํงกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ ให๎แตํละกลุํมชํวยกันค๎นหาคําที่มีการันต์ วิเคราะห์จากเมนูไขํพระอาทิตย์ และเมนูไกํผัดเม็ด
มะมํวงหิมพานต์โดยให๎นักเรียนดูแผนภูมิตัวอยําง
๔.๓ นักเรียนเขียนคําอําน ลงในใบงาน
๔.๔ นําเสนอผลงานและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรภาพเมนูไขํพระอาทิตย์
๕.๒ บัตรภาพเมนูไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
๕.๓ แผนภูมิ
๕.๔ใบงานเขียนคําอํานคําการันต์
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์หาคําการันต์ตามเมนูอาหารแล๎วนํามาเขียนคําอําน
เป็นการฝึกทักษะการอํานและการเขียน

ภาคผนวก

บัตรภาพ

เมนูไขํพระอาทิตย์

บัตรภาพ

เมนูไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์

ตัวอยํางแผนภูมิ

ไข่ พระอาทิตย์

ข์
ความทุกข์
หอยสังข์

พ์

ร์

หนังสือพิมพ์

การ์ ตนู
ไดโนเสาร์

ดึกดาบรรพ์

ไก่ ผัดเม็ดมะม่ วงหิมพานต์

ก์
แบงก์
ลูกบาศก์

ด์
ปอนด์
แฮนด์บอล

ม์
สิ ้นพระชนม์
กรมธรรม์

ชื่อกลุํม................................................................................................................................. ......................................

ใบงาน
คําชีแ้ จง นักเรียนคิดวิเคราะห์คําการันต์จากเมนูไขํพระอาทิตย์และเมนูไกํผัด
เม็ดมะมํวงหิมพานต์ แล๎วเขียนคําอําน
ไขํพระอาทิตย์
คํา
๑.ความทุกข์

คําอําน
ความ – ทุก

ชื่อกลุํม.......................................................................................................................................................................

ใบงาน

คําชีแ้ จง นักเรียนคิดวิเคราะห์คําการันต์จากเมนูไขํพระอาทิตย์และเมนูไกํผัดเม็ด
มะมํวงหิมพานต์ แล๎วเขียนคําอําน
ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
คํา
๑.แบงก์

คําอําน
แบ๎ง

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๓

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๔
๑.ชือ่ กิจกรรม อรํอยติดดาว..เมนูการันต์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานและเขียนคําการันต์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ นักเรียนแบํงกลุํมเป็น ๒ กลุํมตามความเหมาะสม
กลุํมที่ ๑ กลุํมไขํพระอาทิตย์
กลุํมที่ ๒ กลุํมไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
๔.๒ ครูแจกบัตรคําการันต์ให๎นักเรียนกลุํมละ ๑ ชุดให๎แตํละกลุํมชํวยกันอํานบัตรคําและชํวยกันเติม
ตัวการันต์ที่ขาดหายไป และรีบนําบัตรคําไปติดบนแผํนฟิวเจอร์บอร์ดของกลุํมตัวเอง กลุํมใดเสร็จกํอนและ
ถูกต๎องเป็นฝุายชนะ จะได๎รับ โลโก๎ นักชิม คอนเฟิรม์ อรํอยติดดาว
๔.๓ นําเสนอผลงานและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา คําการันต์
๕.๒ โลโก๎ นักชิม คอนเฟิร์ม อรํอยติดดาว
๕.๓ แผํนฟิวเจอร์บอร์ด
๕.๔ เยื่อกาว
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการแขํงขันฝึกทักษะการเขียนและการอํานคําการันต์เป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนสนใจ
และมีความแมํนยําในการเขียนคําการันต์

บัตรคํา คําการันต์

โทรศัพ.......

กีตา.......

วัยเยา..............

พระมหากษัตริ ......

โทรทัศ.........

เหตุการ..........

เจดี......
อนุรัก........
อารม.......

ไปรษณี......

วิเคราะ..........
พิสจู ........

วันจัน........

สร้ างสรร.......

ประดิษ........

สัญลัก...........

ภาพยน........

รถยน........

โลโก๎ นักชิม คอนเฟิร์ม อรํอยติดดาว

นักชิม .. คอนเฟิรม์

อรํอยติดดาว

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๔

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรม เมนูโดนใจโอชา การันต์ชวนชิม
กิจกรรมที่ ๕
๑.ชือ่ กิจกรรม ตํอเติมเสริมเรื่อง..คําการันต์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานและเขียนคําการันต์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนเขียนเรื่องโดยใช๎คําการันต์
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ นักเรียนแบํงกลุํมเป็น ๒ กลุํมตามความเหมาะสม
กลุํมที่ ๑ กลุํมไขํพระอาทิตย์
กลุํมที่ ๒ กลุํมไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
๔.๒ ครูแจกบัตรคําการันต์ให๎นักเรียน กลุํมละ ๕ คํา
๔.๓ นักเรียนอํานคําการันต์และนํามาเขียนเรื่องตํอจากประโยคแรกของครูลงในใบงาน
๔.๔ นําเสนอผลงานและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา คําการันต์
๕.๒ ใบงาน
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้เป็นการอํานและเขียนคําการันต์ ฝึกทักษะการเขียนบรรยายเรื่องราวตํางๆโดยเชื่อมโยง
เมนูอาหารที่นักเรียนชอบ ชํวยให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
ครูผู๎สอนควรฝึกทักษะการเขียนเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง

ภาคผนวก
บัตรคํา คําการันต์

กลุํมที่ ๑ ไขํพระอาทิตย์
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

อาจารย์

กลุํมที่ ๒ ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
โทรศัพท์ รถยนต์

สัปดาห์

วันจันทร์

พิสูจน์

การ์ตูน

วันเสาร์

ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................ ...............................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................. ...................................................

ใบงาน
ตํอเติมเสริมเรือ่ ง..คําการันต์
คําชีแ้ จง นักเรียนอํานคําการันต์ตํอไปนี้แล๎วชํวยกันแตํงเรื่องโดยใช๎คําการันต์ที่กําหนดให๎
ความยาว ๘ บรรทัด แล๎ววาดภาพประกอบ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

อาจารย์

การ์ตูน

วันเสาร์

กลุํม ไขํพระอาทิตย์
คุณแมํพาฉันและน๎องไปรับประทานไขํพระอาทิตย์ในร๎านใกล๎ตลาด
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................

ชื่อ......................................................................................นามสกุล................................................................... ........
ชั้น......................................................................................เลขที่................................................................................

ใบงาน
ตํอเติมเสริมเรือ่ ง..คําการันต์
คําชีแ้ จง นักเรียนอํานคําการันต์ตํอไปนี้แล๎วชํวยกันแตํงเรื่องโดยใช๎คําการันต์ที่กําหนดให๎
ความยาว ๘ บรรทัด แล๎ววาดภาพประกอบ
โทรศัพท์ รถยนต์

สัปดาห์

วันจันทร์

พิสูจน์

กลุํม ไกํผัดเม็ดมะมํวงหิมพานต์
คุณตาและคุณยายพาฉันไปดูต๎นมะมํวงหิมพานต์ที่ท๎ายสวน
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๕

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

คูํมอื กิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนาการ
เลํมที่ 4 เมนู อิม่ จุใจ ร หัน รสเด็ด

นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง
โรงเรียนบ๎านปากบาง
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

คํานํา
ภาษาไทยมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ และยัง
เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างเอกภาพของชาติทําให๎เกิดความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช๎พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเลําเรียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการถํายทอดความคิดศิลปวิทยาการล๎วนต๎องใช๎ภาษาทั้งสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึกษาประการหนึ่งก็คือ
การสอนภาษาไทยให๎คนในชาติสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและใช๎ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ความรู๎ความสามารถของตนเองและสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ
โรงเรียนบ๎านปากบางเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ เพื่อเป็นรากฐานสําคัญ
ในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป จึงสร๎างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนนํามาใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารในรูปแบบเมนูอาหาร
กับการสอนอํานแจกลูกสะกดคํา สําหรับคูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขี ยน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ มีจํานวน ๕ เลํม เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส เลํมที่ ๒
กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ช วนชิม เลํมที่ ๔
กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์ ซึ่งแตํละ
กิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นักเรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุติที่เรียนรู๎การอําน การเขียน การสื่อสาร
ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคําทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ ของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี คูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ จัดเป็นสื่อการเรียนรู๎เพื่อเป็นแนวทางที่จะอํานวยประโยชน์ให๎แกํผู๎เรียน ครูผู๎สอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

อมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ 4 เมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๑ รร (ร หัน) จานเด็ด
กิจกรรมที่ ๒ อิ่มคุ๎ม รุมอําน
กิจกรรมที่ ๓ รู๎ลึก ฝึกอําน
กิจกรรมที่ ๔ อํานเขียนได๎ ใสํใจ รร (ร หัน)
กิจกรรมที่ ๕ หม๎อมหัศจรรย์

1
2
3
6
9
13
17
23
26

บทนํา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎าง
ความเข๎าใจและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรํวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริงทั้งการพูด การอําน การเขียน และการสื่อสาร
การจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายจะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
อยํางมีความสุขอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ในทุกชั้นเรียนตามนโยบาย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กําหนดให๎สถานศึกษา
จัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎ ได๎แกํ
-สาระที่ ๑ การอําน
-สาระที่ ๒ การเขียน
-สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
-สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษา
-สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย มุํงให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เมื่อเรียนรู๎ภาษไทย สามารถอํานออกเสียง
คํา คําคล๎ องจอง ข๎อความ เรื่ องสั้ น และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องคลํ องแคลํ ว เข๎าใจความหมาย ลํ าดับ
เหตุ การณ์ สรุ ป ความรู๎ ข๎อ คิ ด อธิ บ ายได๎ สามารถเขี ย นบรรยาย บัน ทึ ก จดหมายลาครู เขี ยนเลํ า
ประสบการณ์หรือจินตนาการ สามารถถาม ตอบ พูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากการอําน ฟัง หรือดู
มีพื้นฐานความรู๎หลักภาษาขั้นต๎น เห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีคุณคําสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระลําดับเรื่องราวได๎ ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ รู๎จักวรรณกรรม คําคล๎องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารด๎วยกิจกรรมเมนูแจกลูก
สะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได๎ศึกษา
สาระ มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมและนําคําพื้นฐานมาฝึกอําน ฝึกเขียนให๎นักเรียนอํานคลํอง
เขียนคลํอง โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ
ที่
สาระที่ ๑
การอําน

สาระ/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ
เรื่องสั้นๆและบทร๎อยกรอง
งํายๆ ได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว

สาระการเรียนรู๎
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ
ที่ประกอบด๎วยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐ คํา
รวมทั้งคําที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มารยาทในการอําน

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มีมารยาทในการอําน
สาระที่ ๒ มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
การเขียน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได๎อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการเขียน เชํน
มีมารยาทในการเขียน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
สาระที่ ๓ มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
การฟัง การ พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรง
- การแนะนําตนเอง
ดู และการ ตามวัตถุประสงค์
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูดทักทาย
พูด
การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชัก
ถาม
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด ไมํรบกวนผู๎อื่น
มีมารยาทในการฟัง การดู
ขณะที่ฟัง
และ
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดู ไมํสํงเสียงดังหรือแสดงอาการ
การพูด
รบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล ไมํพูดสอดแทรก
ในขณะที่ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูดล๎อเลียนให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับ
อายหรือเสียหาย

ที่
สาระที่ ๔
หลักการใช๎
ภาษาไทย

สาระ/ตัวชีว้ ดั
มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑
๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
ของคํา

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗
๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระการเรียนรู๎
การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ๎านปากบาง
คูํมือการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๔ กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช๎เป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนเลือกจัด
กิจกรรมทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซึ่งในคูํมือการจัดกิจกรรมเลํมนี้ ได๎นําเสนอกิจกรรมทั้งหมด ๕
กิจกรรม ดังนี้
ชื่อกิจกรรม
เวลา/ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ ๑ รร (ร หัน) จานเด็ด
๑
กิจกรรมที่ ๒ อิ่มคุ๎ม รุมอําน
๑.๓๐
กิจกรรมที่ ๓ รู๎ลึก ฝึกอําน
๑.๓๐
กิจกรรมที่ ๔ อํานเขียนได๎ ใสํใจ รร (ร หัน)
๑.๓๐
กิจกรรมที่ ๕ หม๎อมหัศจรรย์
๑.๓๐
การดําเนินการจัดกิจกรรม
๑.ครูผู๎สอนศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆแตํละกิจกรรม
ให๎พร๎อม
๒.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามลําดับโดยการสอนอํานแจกลูกสะกดคําเป็นหลัก
และควรยืดหยุํนเวลาเรียนให๎นักเรียน
๓. มีการสรุปความรู๎ทุกครั้งและทดสอบการอํานการเขียนของนักเรียน
ขัน้ ตอนการดําเนินการสอนแจกลูกสะกดคํา
การสอนภาษาไทยโดยใช๎วิธีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกดคํา แจกลูก โดยเริ่มจากให๎เด็กรู๎จัก
เสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระให๎ได๎เสียกํอนจึงนํามาสะกดคําและแจกลูก มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ฝึกสะกดคําให๎คลํอง
ขั้นที่ ๒ สังเกตการวางพยัญชนะ สระขงคํา แล๎วฝึกสะกด
ขั้นที่ ๓ สอนความหมายของคําโดยใช๎ภาพ หรือทําทําทางประกอบ
ขั้นที่ ๔ นําคําที่สะกดแล๎วมาอํานเป็นคําโดยไมํต๎องสะกดคําใดอํานไมํได๎ให๎ใช๎การสะกดชํวย
โดยให๎นักเรียนเขียนจนจําได๎
ขั้นที่ ๕ นําคําที่อํานได๎แล๎วมาใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อํานและเขียน โดยเน๎นการอําน
และเขียนบํอย ๆ

ความรู๎
เรื่อง การสอนอํานแบบแจกลูกสะกดคํา
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต๎นจากการสอนให๎จําและออกเสียงคํา แล๎วนํารูปคํา
ซึ่งเปรียบเสมือนแมํมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต๎น หรือเปลี่ยนพยัญชนะ
ท๎าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชํน
กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู
๒. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กา ขา คา งา ตา นา ทา วา
๓. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กาง ขาง คาง งาง ตาง นาง ทาง วาง
๔. ยึดพยัญชนะต๎นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เชํน
คาง คาน คาย คาว คาก คาด คาบ
การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอํานโดยนําพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคํา
อําน ถือเป็นเครื่องมือการอํานคําใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปคําพร๎อมกับการอํานการเขียน เมื่อสะกดคํา
จนจําคําอํานได๎แล๎ว ตํอไปก็ไมํต๎องใช๎วิธีการสะกดคํานั้น ให๎อํานเป็นคําได๎เลย จะทําให๎นักเรียนอํานจับใจความ
ได๎และอํานได๎เร็วการสะกดคํา มีหลายวิธี ได๎แกํ
๑. สะกดตามรูปคํา เชํน
กา
สะกดวํา กอ – อา – กา
คาง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง – ไม๎โท – ค๎าง
๒. สะกดโดยสะกดแมํ ก กา กํอน แล๎วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชํน
คาง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค๎าง
๓. คําที่มีสระอยูํหน๎าพยัญชนะ ให๎สะกดพยัญชนะกํอนสระเสมอ เชํน
เก
สะกดวํา
กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวํา
ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได๎ดังนี้ เชํน
กัน สะกดวํา กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม๎หันอากาศ – นอ – กัน
คน สะกดวํา คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวํา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม๎ไตํคู๎ – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวํา คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม๎ไตํคู๎ – มอ – เค็ม

๕. คําอักษรควบ อาจสะกดได๎ดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
กลอง สะกดวํา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
๕.๒ สะกดตัวควบพร๎อมกัน มุํงเพื่อออกเสียงคําควบกล้ําให๎ชัด เชํน
กลอง สะกดวํา
กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา
พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา
กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดได๎ดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อํานอักษรนําแล๎วจึงสะกด มุํงเพื่อออกเสียงคําให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต์ ให๎ใช๎หลักสังเกตรูปคํา รู๎
ความหมายของคําและจําคําให๎ได๎โดยอํานและเขียนอยูํเสมอ เชํน เหตุ จันทร์
ข๎อสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนได๎หลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวําเหมาะสม และใช๎วิธีเดียวตลอด
การสอน เพื่อมิให๎นักเรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตํละครั้ง ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อยและเบื่อหนําย
ได๎ ครูควรสอนควบคูํกับการสอนอํานเป็นคํา เป็นประโยค เพื่อให๎นักเรียนสนุกขึ้นเพราะได๎เรียนคําที่มี
ความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานมากขึ้น ควรลดการอํานแบบแจกลูกลง คงไว๎แตํเพียงการ
อํานสะกดคําเทํานั้น เพื่อมิให๎เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอํานสะกดคําเมื่อนักเรียนอํานเป็นคําได๎เองแล๎ว

กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๑
๑.ชือ่ กิจกรรม รร (ร หัน) จานเด็ด
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักเมนูอาหาร เนื้อสวรรค์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเมนูอาหารที่นักเรียนรู๎จัก
๔.๒ ครูแนะนําเมนูเนื้อสวรรค์ให๎นักเรียนดูโดยใช๎รูปภาพประกอบ
๔.๓ นักเรียนเลํนบทบาทสมมุติการประกอบอาหารเมนูเนื้อสวรรค์ พร๎อมฝึกอํานสะกดคําเครื่องปรุง
และอุปกรณ์ตํางๆ ในการประกอบอาหาร
๔.๔ นักเรียนจัดเมนูเนื้อสวรรค์ลงในจานและนําเสนอ
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ รูปภาพเมนูอาหารเนื้อสวรรค์
๕.๒ บัตรคําเครื่องปรุงเนื้อสวรรค์ และอุปกรณ์ครัว
๕.๓ บทบาทสมมุติครัวจําลอง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะอํานเมนูอาหารที่มีคํา รร (ร หัน) เริ่มจากการแสดงบทบาทสมมุติครัวจําลอง
เพื่อการเชื่อมโยงสูํการอํานและการเขียนคํา รร (ร หัน) เน๎นทักษะการสื่อสาร และกล๎าแสดงออกของ
นักเรียน

ภาคผนวก

เนือ้ สวรรค์
สํวนผสม
- เนือ้ วัว 1 กิโลกรัม
- ลูกผักชี 3 ช๎อนโต๏ะ
- ยี่หรํา 1 ช๎อนโต๏ะ
- น้ําตาลทราย 1 ช๎อนโต๏ะ
- ซีอวิ้ ขาว 4 ช๎อนโต๏ะ

วิธที ํา
1 ล๎างเนือ้ ทัง้ ก๎อนซับให๎แห๎ง แลํพงั ผืดออกให๎หมด หัน่ เป็นชิน้ บาง ๆ ขนาดพอควร
2 คั่วลูกผักชีและยีห่ รําด๎วยไฟอํอนพอมีกลิน่ หอม โขลกหยาบๆ
3 คลุกเนือ้ ทีห่ นั่ กับน้ําตาลทรายและซีอวิ้ ขาว ใสํลกู ผักชีและยี่หรําเคล๎าให๎ทั่ว
4 เรียงเนือ้ บนตะแกรงผึง่ แดดให๎แห๎งพอหมาดๆ นําไปทอดในน้าํ มัน

บัตรคํา

เนื้อวัว

น้ําตาลทราย

ลูกผักชี

ยี่หรํา

ซีอิ้วขาว

รร(ร หัน) รสเด็ด

เมนูเนือ้ สวรรค์

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๑ รร (ร หัน) จานเด็ด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
การจัดเมนูเนื้อสวรรค์
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๒
๑.ชือ่ กิจกรรม อิ่มคุ๎ม รุมอําน คํา รร (ร หัน)
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานคํา รร (ร หัน) ได๎ถูกต๎อง
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเมนูเนื้อสวรรค์
๔.๒ ให๎นักเรียนสังเกตคําวํา สวรรค์ เป็นคําที่มีลักษณะอยํางไร
๔.๓ ครูให๎ความรู๎เรื่องหลักการอํานคํา รร (ร หัน)
๔.๔ นักเรียนค๎นหา คํา รร (ร หัน) จากหนังสือคําพื้นฐาน ชั้น ป.๓ กลุํมละ ๑๐ คํา ฝึกอํานรายกลุํม
และรายคน แล๎วเขียนรวบรวมไว๎ในใบงาน
๔.๕ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ใบความรู๎ คํา รร (ร หัน)
๕.๒ หนังสือคําพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๕.๓ ใบงาน
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎เสริมความรู๎เรื่องคํา รร(ร หัน) ฝึกทักษะ การอํานและการสังเกต นักเรียนจะได๎ศึกษาคํา
พื้นฐานนํามาฝึกอํานและเขียน

ใบความรู๎
คํา รร (ร หัน)
รร เรียกวํา ร หัน เป็นพยัญชนะ ร 2 ตัว เขียนติดกัน การอํานคําที่ใช๎ รร มีดังนี้
1. เมื่อ รร อยูํหลังพยัญชนะและไมํมีตัวสะกด ให๎ออกเสียงเป็น อัน เชํน
บรรจง อํานวํา
บัน-จง
พรรษา อํานวํา
พัน-สา
กรรไกร อํานวํา
กัน-ไกร
บรรทัด อํานวํา
บัน-ทัด
2. เมื่อ รร อยูํหลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให๎ออกเสียงเป็น อั... กับตัวสะกดนั้นๆ เชํน
กรรม
อํานวํา
กัม (กํา)
วรรค
อํานวํา
วัก
พรรค
อํานวํา
พัก
ธรรม
อํานวํา
ทัม (ทํา)
3. ถ๎า รร อยูํหลังพยัญชนะและมีตัวสะกด แตํมีการันต์กํากับอยูํที่ตัวสะกด ให๎ออกเสียง
เป็น อัน เชํน
สวรรค์
อํานวํา
สะ-หวัน
สร๎างสรรค์ อํานวํา
ส๎าง-สัน
ครรภ์
อํานวํา
คัน
อัศจรรย์ อํานวํา
อัด-สะ-จัน

ชื่อกลุํม.................................................................................................................................................................

ใบงาน
คําชีแ้ จง ให๎นักเรียนค๎นหาคํา รร (ร หัน) จากหนังสือคําพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กลุํมละ ๑๐ คํา
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
การค๎นคว๎าคํา รร (ร หัน)
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร.หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๓
๑.ชือ่ กิจกรรม รู๎ลึก ฝึกอําน
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานคํา รร (ร หัน)ได๎ถูกต๎อง
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงกลุํมนักเรียนตามความเหมาะสม
๔.๒ ทบทวนการอํานคํา รร (ร หัน) โดยใช๎บัตรคํา
๔.๓ ให๎นักเรียนจําแนกคํา รร (ร หัน) ที่ไมํมีตัวสะกด และคํา รร (ร หัน) ที่มีตัวสะกด
๔. ๔ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา รร ( ร หัน)
๕.๒ ใบงาน
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎เสริมความรู๎เรื่องคํา รร(ร หัน) ฝึกทักษะ การอํานและการสังเกตคํา รร (ร หัน) ที่ไมํมี
ตัวสะกด และคํา รร (ร หัน) ที่มีตัวสะกด ชํวยให๎นักเรียนอํานเขียนได๎คลํอง

บัตรคํา

กรรไกร
บรรจง

กิจกรรม
บรรจุ

คุณธรรม

ครรภ์ จัดสรร ฉกรรจ์

สรรพสินค๎า

ธรรมดา พรรณนา

ภรรยา

วรรคตอน

อุปสรรค

หรรษา

สวรรคต กรรมการ
ธรรมชาติ

สร๎างสรรค์

เกมรู๎ลึก ฝึกอําน

ชื่อ......................................................................................นามสกุล...........................................................................
ชั้น......................................................................................เลขที่................................................................................

ใบงาน
คําชีแ้ จง นักเรียนอํานบัตรคํา คํา รร (ร หัน) แล๎วชํวยกันจําแนก คํา รร (ร หัน) ที่ไมํมีตัวสะกด
คํารร (ร หัน) ที่มีตัวสะกด

รร (ร(หัน) ไมํมตี วั สะกด

รร (ร หัน ) ทีม่ ตี วั สะกด

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ ิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๔
๑.ชือ่ กิจกรรม อํานเขียนได๎ ใสํใจ รร (ร หัน)
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานคํา รร (ร หัน)ได๎ถูกต๎อง
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนเขียนคํา รร (ร หัน) ได๎ถูกต๎อง
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ทบทวนการอํานคํา รร (ร หัน)
๔.๒ ครูแจกบัตรคํา รร (ร หัน) ให๎นักเรียนอําน
๔.๓ ให๎นักเรียนเขียนคําอํานจากคําที่กําหนดให๎ลงในใบงาน
๔.๔ นําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา รร ( ร หัน)
๕.๒ ใบงาน
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎เสริมความรู๎เรื่องคํา รร(ร หัน) ฝึกทักษะ การอํานและการเขียน คํา รร (ร หัน) ชํวยให๎
นักเรียนอํานเขียนได๎คลํอง

ภาคผนวก

บัตรคํา
กรรไกร

กิจกรรม

คุณธรรม

ครรภ์ จัดสรร

ฉกรรจ์

บรรจง

บรรจุ

สวรรคต

กรรมการ

ธรรมดา

พรรณนา

ภรรยา

หรรษา

ธรรมชาติ

วรรคตอน

อุปสรรค

สร๎างสรรค์

บรรพบุรษุ

สรรพสินค๎า

สรรพสิง่

ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................ ...............................................
ชั้น......................................................................................เลขที่............................................. ...................................

ใบงาน
คําชีแ้ จง ให๎นักเรียนเขียนคําอํานของคําตํอไปนี้ให๎ถูกต๎อง
ตัวอยําง

๑. กรรโชก
๒. กรรเชียง
๓. กรรณิการ์
๔.กรรมกร
๕.เวรกรรม
๖. ศิลปกรรม
๗.หัตถกรรม
๘.อนิจกรรม
๙. มีครรภ์
๑๐.บรรพต

กรรไกร

อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา
อํานวํา

อํานวํา

กัน-ไกร

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

กิจกรรมเมนูกนิ จุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด
กิจกรรมที่ ๕
๑.ชือ่ กิจกรรม หม๎อมหัศจรรย์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานคํา รร (ร หัน)ได๎ถูกต๎อง
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนรู๎ความหมายของคํา รร (ร หัน)
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็น ๒ กลุํม
๔.๒ ทบทวนการอํานคํา รร (ร หัน) โดยให๎นักเรียนสุํมหยิบบัตรคําคนละ ๑ บัตร แล๎วอํานให๎เพื่อน
ฟัง
๔.๓ ให๎นักเรียนเลํนเกม รร (ร หัน) หม๎อมหัศจรรย์
๔.๔ รํวมกันสรุปความรู๎เรื่อง คํา รร (ร หัน)
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา รร ( ร หัน)
๕.๒ เกม
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎เสริมความรู๎เรื่องคํา รร(ร หัน) นอกจากอํานคลํองเขียนคลํองแล๎ว นักเรียนต๎องรู๎จัก
ความหมายของคําเพื่อนําไปใช๎อยํางถูกต๎อง

บัตรคํา
คําทีม่ ี รร (ร หัน)
อนิจกรรม
บรรพบุรษุ
ดึกดําบรรพ์
อรรถรส

อุปสรรค
สรรพสิ่ง
สถาปัตยกรรม
ชายฉกรรจ์

มีครรภ์
เวรกรรม
ศิลปกรรม
บรรพชิต

สร๎างสรรค์
อาถรรพ์
นิทรรศการ

เกม รร (ร หัน) หม๎อ มหัศจรรย์
กติกา
๑.ให๎นักเรียนอํานคําในจาน แล๎วรีบนําคําไปใสํในหม๎อให๎ตรงความหมาย
๒.กลุํมใดนําคําในจานใสํในหม๎อได๎รวดเร็วและถูกต๎องเป็นฝุายชนะและรับรางวัล

๑.บรรพต
๒.ชายฉกรรจ์
๓.บรรณารักษ์
๔.รัฐธรรมนูญ
๕. สวรรคต
๖.พฤติกรรม
๗.บรรยากาศ
๘.สร๎างสรรค์
๙. บรรทม
๑๐ บรรยาย
๑๑.รังสรรค์

ตัวอยําง

...๔.....รัฐธรรมนูญ........
กฎหมายสูงสุดที่ใช๎ปกครองประเทศ

.....................................
การกระทํา

............................................
ภูเขา

............................................
ตาย

……………………………………
บุคคลที่รบั ผิดชอบห๎องสมุด

…………………………………...
ความรู๎สกึ หรือสิง่ ที่อยูรํ อบ ๆ ตัว

...............................................
มีลักษณะริเริ่มในทางทีด่ ี

...........................................
เลําเรือ่ ง ถํายทอด บอกเลํา

…………………………………………
นอน

…
…………………………………………….

สร๎าง ประดิษฐ์ แตํงตัง้

…………………………………….
ผูช๎ ายทีม่ ีราํ งกายแข็งแรง
และสมบูรณ์

เกม รร (ร หัน) หม๎อ มหัศจรรย์

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

คูํมอื กิจกรรม
เมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้าํ อํานเขียน เพียรสือ่ สารด๎วยโภชนาการ
เลํมที่ 5 เมนู อรํอยครบ อิ่มคุม๎ ประไมํประวิสรรชนีย์

นางสาวอมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

โรงเรียนบ๎านปากบาง
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

คํานํา
ภาษาไทยมีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของคนไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ
และยังเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างเอกภาพของชาติทําให๎เกิดความรู๎สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช๎พัฒนาคนในชาติ เพราะการศึกษาเลําเรียนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการถํายทอดความคิดศิลปวิทยาการล๎วนต๎องใช๎ภาษาทั้งสิ้น ดังนั้น ภารกิจของการศึก ษา
ประการหนึ่ งก็คือการสอนภาษาไทยให๎ คนในชาติส ามารถติดตํอสื่ อสารกันได๎อยํางมีประสิทธิภ าพและใช๎
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองและสามารถสืบทอดมรดกทางภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของชาติ
โรงเรียนบ๎านปากบางเป็นหนํวยงานหนึ่งที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ เพื่อเป็นรากฐานสําคัญ
ในการเรียนรู๎ระดับสูงตํอไป จึงสร๎างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยด๎วยสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
สนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนนํามาใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารในรูปแบบเมนูอาหาร
กับการสอนอํานแจกลูกสะกดคํา สําหรับคูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ มีจํานวน ๕ เลํม เลํมที่ ๑ กิจกรรมเมนูอรํอยเลิศล้ํา อักษรนําเลิศรส เลํมที่ ๒
กิจกรรมเมนูเต็มปากเต็มคํากับคําควบกล้ํา เลํมที่ ๓ กิจกรรมเมนูโดนใจโอชา การันต์ช วนชิม เลํมที่ ๔
กิจกรรมเมนูกินจุใจ รร (ร หัน) รสเด็ด เลํมที่ ๕ อรํอยครบครัน อิ่มคุ๎มประและไมํประวิสรรชนีย์ ซึ่งแตํละ
กิจกรรมก็จะจําลองห๎องครัว ให๎นักเรียนสนุกสนานกับบทบาทสมมุติที่เรียนรู๎การอําน การเขียน การสื่อสาร
ด๎วยการสอนแจกลูกสะกดคําทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี คูํมือการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน
เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ จัดเป็นสื่อการเรียนรู๎เพื่อเป็นแนวทางที่จะอํานวยประโยชน์ให๎แกํผู๎เรียน ครูผู๎สอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

อมรทิพย์ พรหมไชย
ครู คศ.1 โรงเรียนบ๎านปากบาง

สารบัญ
หน๎า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ 5 เมนูครบครัน อิ่มคุ๎ม ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๑ อิ่มคุ๎ม ประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๒ เมนูคูํครัว ประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๓ สุดยอด เชฟนักอําน
กิจกรรมที่ ๔ ผลไม๎คลายร๎อน
กิจกรรมที่ ๕ ประหรือไมํประ
กิจกรรมที่ ๖ เมนูปาร์ตี้

1
2
3
6
9
16
20
25
30
34

บทนํา
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของชาติ เป็ นสมบัติ ทางวัฒ นธรรมอัน กํ อให๎ เกิ ดความเป็ น เอกภาพและ
เสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจ
และความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ตํ อ กั น ทํ า ให๎ ส ามารถประกอบกิ จ ธุ ร ะ การงาน และดํ า รงชี วิ ต รํ ว มกั น ในสั ง คม
ประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ์จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร๎างสรรค์ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สื่ อ แสดงภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ ด๎ า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และ
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ําคําควรแกํการเรียนรู๎ อนุรักษ์ และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริงทั้งการพูด การอําน การเขียน และการสื่อสาร การจัดการเรียนรู๎
ให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลายจะชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุขอํานออก
เขียนได๎ อํานคลํอง เขียนคลํอง และสื่อสารได๎ในทุกชั้นเรียนตามนโยบาย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กําหนดให๎สถานศึกษาจัดการเรียนรู๎
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู๎และมาตรฐานการเรียนรู๎แกํสาระที่ ๑ การอําน สาระที่ ๒
การเขียน สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด สาระที่ ๔ หลักการใช๎ภาษา และสาระที่ ๕ วรรณคดีและ
วรรณกรรม
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย มุํงให๎นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เมื่อเรียนรู๎ภาษไทย สามารถอํานออกเสียงคํา
คําคล๎องจอง ข๎อความ เรื่องสั้น และบทร๎อยกรองได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว เข๎าใจความหมาย ลํา ดับเหตุการณ์
สรุปความรู๎ ข๎อคิด อธิบายได๎ สามารถเขียนบรรยาย บันทึก จดหมายลาครู เขียนเลําประสบการณ์หรือ
จินตนาการ สามารถถาม ตอบ พูดแสดงความคิดเห็น ความรู๎สึกจากการอําน ฟัง หรือดู มีพื้นฐานความรู๎
หลักภาษาขั้นต๎น เห็นความสําคัญของวรรณคดีและวรรณกรรมที่ มีคุณคําสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระลําดับ
เรื่องราวได๎ ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ รู๎จักวรรณกรรม คําคล๎องจอง และบทอาขยาน ฯลฯ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอําน การเขียนและการสื่อสารด๎วยกิจกรรมเมนูแจกลูก
สะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได๎ศึกษา
สาระ มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมและนําคําพื้นฐานมาฝึกอําน ฝึกเขียนให๎นักเรียนอํานคลํอง
เขียนคลํอง โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่นํามาใช๎ในการจัดกิจกรรมเมนูแจกลูกสะกดคํา อรํอยเลิศล้ําอํานเขียน เพียรสื่อสารด๎วยโภชนา
ที่
สาระ/ตัวชีว้ ดั
สาระการเรียนรู๎
สาระที่ ๑ มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๑
การอํานออกเสียงและการบอกความหมายของคํา
การอําน
อํานออกเสียงคํา ข๎อความ เรื่อง
คําคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆ ที่
สั้นๆ
ประกอบด๎วยคําพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ไมํน๎อยกวํา ๑,๒๐๐
และบทร๎อยกรองงํายๆ ได๎ถูกต๎อง คํา รวมทั้งคําที่เรียนรู๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น
คลํองแคลํว
ประกอบด๎วย
- คําที่มีตัวการันต์
- คําที่มี รร
- คําควบกล้ํา
-คําอักษรนํา
-คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓/๙
มารยาทในการอําน
มีมารยาทในการอําน
สาระที่ ๒ มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๒
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ
การเขียน เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานที่
ได๎อยํางชัดเจน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการเขียน เชํน
มีมารยาทในการเขียน
- เขียนให๎อํานงําย สะอาด ไมํขีดฆํา
- ไมํขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ใช๎ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล
ส มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชํน
าระที่ ๓
พูดสื่อสารได๎ชัดเจนตรงตาม
- การแนะนําตนเอง
การฟัง การ
วัตถุประสงค์
- การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน การพูดขอร๎อง การพูด
ดู และการ
ทักทาย การกลําวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ
พูด
และการพูดชักถาม
มาตรฐาน ท ๓.๑ ป.๓/๖
-มารยาทในการฟัง ตั้งใจฟัง ตามองผู๎พูด ไมํรบกวนผู๎อื่น
มีมารยาทในการฟัง การดู และการ ขณะที่ฟัง
พูด
-มารยาทในการดู เชํน ตั้งใจดู ไมํสํงเสียงดังหรือแสดง
อาการรบกวนสมาธิของผู๎อื่น
-มารยาทในการพูด เชํน ใช๎ถ๎อยคําและกิริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช๎น้ําเสียงนุํมนวล
ไมํพูดสอดแทรกในขณะที่ผู๎อื่นกําลังพูด ไมํพูดล๎อเลียน
ให๎ผู๎อื่นได๎รับความอับอายหรือเสียหาย

ที่

สาระ/ตัวชีว้ ดั
ส มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๑
าระที่ ๔
๑. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย
หลักการใช๎ ของคํา
ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑ ป.๓/๗
๗. เลือกใช๎ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาถิ่นได๎เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระการเรียนรู๎
การสะกดคํา การแจกลูก และการอํานเป็นคํา
 คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
 คําที่มีอักษรนํา
 คําที่ประวิสรรชนีย์และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
 คําที่ใช๎ บัน บรร
 คําที่ใช๎ รร
 คําที่มีตัวการันต์
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

แนวทางการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๕
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ๎านปากบาง
คูํมือการจัดกิจกรรม เลํมที่ ๕ กิจกรรมเมนูครบครัน อิ่มคุ๎ม ประและไมํประวิสรรชนีย์
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช๎เป็น
แนวทางให๎ครูผู๎สอนเลือกจัดกิจกรรมทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซึ่งในคูํมือการจัดกิจกรรมเลํมนี้
ได๎นําเสนอกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม ดังนี้
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อิ่มคุ๎ม ประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๒ เมนูคูํครัว ประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๓ สุดยอด เชฟนักอําน
กิจกรรมที่ ๔ ผลไม๎คลายร๎อน
กิจกรรมที่ ๕ ประหรือไมํประ
กิจกรรมที่ ๖ เมนูปาร์ตี้

เวลา/ชัว่ โมง
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

การดําเนินการจัดกิจกรรม
๑.ครูผู๎สอนศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆแตํละกิจกรรม
ให๎พร๎อม
๒.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามลําดับโดยการสอนอํานแจกลูกสะกดคําเป็นหลัก
และควรยืดหยุํนเวลาให๎นักเรียน
๓. มีการสรุปความรู๎ทุกครั้งและทดสอบการอํานการเขียนของนักเรียน
ขั้นตอนการดําเนินการสอนแจกลูกสะกดคํา
การสอนภาษาไทยโดยใช๎วิธีการทางหลักภาษา เป็นการสอนสะกดคํา แจกลูก โดยเริ่มจากให๎
เด็กรู๎จักเสียงพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระให๎ได๎เสียกํอนจึงนํามาสะกดคําและแจกลูก มีขั้นตอนการ
สอนดังนี้
ขั้นที่ ๑ ฝึกสะกดคําให๎คลํอง
ขั้นที่ ๒ สังเกตการวางพยัญชนะ สระของคํา แล๎วฝึกสะกด
ขั้นที่ ๓ สอนความหมายของคําโดยใช๎ภาพ หรือทําทําทางประกอบ
ขั้นที่ ๔ นําคําที่สะกดแล๎วมาอํานเป็นคําโดยไมํต๎องสะกดคําใดอํานไมํได๎ให๎ใช๎การสะกดชํวย
โดยให๎นักเรียนเขียนจนจําได๎
ขั้นที่ ๕ นําคําที่อํานได๎แล๎วมาใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ทั้ง ฟัง พูด อํานและเขียน โดยเน๎นการอําน
และเขียนบํอย ๆ

ความรู๎
เรื่อง การสอนอํานแบบแจกลูกสะกดคํา
การแจกลูก
การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต๎นจากการสอนให๎จําและออกเสียงคํา แล๎วนํารูปคํา
ซึ่งเปรียบเสมือนแมํมากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต๎น หรือเปลี่ยนพยัญชนะ
ท๎าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้
๑. ยึดพยัญชนะต๎นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เชํน
กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู
๒. ยึดสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กา ขา คา งา ตา นา ทา วา
๓. ยึดสระและตัวสะกดเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนพยัญชนะต๎น เชํน
กาง ขาง คาง งาง ตาง นาง ทาง วาง
๔. ยึดพยัญชนะต๎นและสระเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนตัวสะกด เชํน
คาง คาน คาย คาว คาก คาด คาบ
การสะกดคํา
การสะกดคํา หมายถึง การอํานโดยนําพยัญชนะต๎น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นคํา
อําน ถือเป็นเครื่องมือการอํานคําใหมํ ซึ่งต๎องให๎นักเรียนสังเกตรูปคําพร๎อมกับการอํานการเขียน เมื่อสะกดคํา
จนจําคําอํานได๎แล๎ว ตํอไปก็ไมํต๎องใช๎วิธีการสะกดคํานั้น ให๎อํานเป็นคําได๎เลย จะทําให๎นักเรียนอํานจับใจความ
ได๎และอํานได๎เร็วการสะกดคํา มีหลายวิธี ได๎แกํ
๑. สะกดตามรูปคํา เชํน
กา
สะกดวํา กอ – อา – กา
คาง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา คอ – อา – งอ – คาง – ไม๎โท – ค๎าง
๒. สะกดโดยสะกดแมํ ก กา กํอน แล๎วจึงสะกดมาตราตัวสะกด เชํน
คาง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง
ค๎าง
สะกดวํา
คอ – อา – คา – คา – งอ – คาง – คาง – โท – ค๎าง
๓. คําที่มีสระอยูํหน๎าพยัญชนะ ให๎สะกดพยัญชนะกํอนสระเสมอ เชํน
เก
สะกดวํา
กอ – เอ – เก
ไป
สะกดวํา
ปอ – ไอ – ไป
๔. คําที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได๎ดังนี้ เชํน
กัน สะกดวํา กอ – อะ – นอ – กัน หรือ กอ – ไม๎หันอากาศ – นอ – กัน
คน สะกดวํา คอ – โอะ – นอ – คน หรือ คอ – นอ – คน
แข็ง สะกดวํา ขอ – แอะ – งอ – แข็ง หรือ ขอ – แอะ – ไม๎ไตํคู๎ – งอ – แข็ง
เค็ม สะกดวํา คอ – เอะ – มอ – เค็ม หรือ คอ – เอะ – ไม๎ไตํคู๎ – มอ – เค็ม

๕. คําอักษรควบ อาจสะกดได๎ดังนี้
๕.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
กลอง สะกดวํา กอ – ลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา พอ – รอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา กอ – วอ – อา – งอ – กวาง
๕.๒ สะกดตัวควบพร๎อมกัน มุํงเพื่อออกเสียงคําควบกล้ําให๎ชัด เชํน
กลอง สะกดวํา
กลอ – ออ – งอ – กลอง
พราง สะกดวํา
พรอ – อา – งอ – พราง
กวาง สะกดวํา
กวอ – อา – งอ – กวาง
๖. คําอักษรนํา อาจสะกดได๎ดังนี้
๖.๑ สะกดเรียงตัวอักษร มุํงเพื่อการเขียนให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
ออ – ยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หอ – นอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สอ – นอ – อา – มอ – สนาม
๖.๒ อํานอักษรนําแล๎วจึงสะกด มุํงเพื่อออกเสียงคําให๎ถูกต๎อง เชํน
อยาก สะกดวํา
หยอ – อา – กอ – อยาก
หนา สะกดวํา
หนอ – อา – หนา
สนาม สะกดวํา
สะหนอ – อา – มอ – สนาม
๗. คําที่ตัวสะกดไมํตรงตามมาตราตัวสะกด คําที่มีตัวการันต์ ให๎ใช๎หลักสังเกตรูปคํา
รู๎ความหมายของคําและจําคําให๎ได๎โดยอํานและเขียนอยูํเสมอ เชํน เหตุ จันทร์
ข๎อสังเกต
๑. การสะกดคํา อาจสอนได๎หลายวิธี ครูควรเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่เห็นวําเหมาะสม และใช๎วิธีเดียว
ตลอดการสอน เพื่อมิให๎นักเรียนสับสน
๒. การสอนแจกลูกและสะกดคําแตํละครั้ง ไมํควรใช๎เวลานานเกินไป นักเรียนจะเหนื่อยและเบื่อหนําย
ได๎ ครูควรสอนควบคูํกับการสอนอํานเป็นคํา เป็นประโยค เพื่อให๎นักเรียนสนุกขึ้นเพราะได๎เรียนคําที่มี
ความหมาย
๓. เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการด๎านการอํานมากขึ้น ควรลดการอํานแบบแจกลูกลง คงไว๎แตํเพียงการ
อํานสะกดคําเทํานั้น เพื่อมิให๎เขียนหนังสือผิด และควรเลิกอํานสะกดคําเมื่อนักเรียนอํานเป็นคําได๎เองแล๎ว

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิม่ คุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๑
๑.ชือ่ กิจกรรม อิ่มคุ๎ม ประวิสรรชนีย์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎คําที่ประวิสรรชนีย์ และไมํประวิสรรชนีย์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนนําเมนูอาหารที่ประวิสรรชนีย์เป็นสื่อในการเรียนรู๎
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ นักเรียนเลํนปริศนาคําทาย
๔.๒ ครูซักถามนักเรียนเรื่องคําที่ประวิสรรชนีย์มีลักษณะอยํางไร และคําที่ไมํประวิสรรชนีย์มีลักษณะ
อยํางไร เป็นการทบทวนความรู๎เดิม
๔.๓ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๔ ให๎นักเรียนอํานเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์ และฝึกแจกลูกสะกดคํา
๔.๕ นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
๔.๕ นักเรียนนําเสนอผลงาน
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ เกมปริศนาคําทาย
๕.๒ ใบความรู๎คําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์
๕.๓ เมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
๕.๔ ใบงานเขียนแผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการเขียนแผนภาพความคิด เป็นการพัฒนาทักษะด๎านการคิด
ของนักเรียนได๎เป็นอยํางดี ควรนําไปใช๎ฝึกเขียนในเรื่องอื่นๆ ด๎วย

ภาคผนวก

ปริศนาคําทาย

๑.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา แก๎วที่เป็น
แผํน
( กระจก)
๒.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา กระโดดพุํงไปโดยเร็ว (กระโจน)
๓.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา กระตุกโดยแรง (กระชาก)
๔.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา ไม๎ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผํนๆ (กระดาน)
๕.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา วัตถุที่เป็นแผํนบางๆทําด๎วยเปลือกไม๎
ฟาง (กระดาษ)
๖.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา โครงรํางกายที่มีลักษณะแข็ง (กระดูก)
๗.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา ใช๎กําลังเท๎าถีบพื้นให๎ตัวลอยสูงขึ้น
๘.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา ภาชนะเย็บด๎วยใบตองหรือใบไม๎ (กระทง)
๙.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา ไม๎ล๎มลุกคล๎ายต๎นหอม หัวเป็นกลีบ ๆ
เมื่อแห๎งสีขาว กลิ่นฉุน รสเผ็ดร๎อนใช๎ปรุงอาหาร (กระเทียม)
๑๐.คําประวิสรรชนีย์อะไรเอํย มีความหมายวํา น้ําที่คั้นออกมาจากมะพร๎าวขูด
โดยเจือน้ําบ๎างเล็กน๎อย (กะทิ)

ใบความรู๎
คําทีป่ ระวิสรรชนีย์

คําที่ไมํประวิสรรชนีย์

คําที่ประวิสรรชนีย์ คือ ที่นําพยัญชนะมาประสม
สระ อะ และคงรูปสระ อะ ไว๎หลังพยัญชนะเวลาอําน
ออกเสียงจะอํานออกเสียง อะ เต็มเสียง
(ถ๎าประสมอยูํที่พยางค์หน๎าให๎ออกเสียง อะ กึ่งเสียง)
เชํน กระจก กระชาก กระทะ ตะลุย คะนึง ตะลึง
ละเอียด ธรรมะ กะปิ คะนึง ทะนง มะละกอ

คําที่ไมํมีประวิสรรชนีย์ คือ คําที่ประสมสระ อะ
เวลาอํานออกเสียงคําที่ไมํประวิสรรชนีย์จะอํานออก
เสียง อะ กึงเสียง เชํน ขนุน ฉลาม ถลํา เมล็ด สารพัด
สมัย ถนน ตลก ตลิ่ง ทนาย ทยอย สกัด สงบ สไบ
ขโมย

รูปภาพเมนูอาหาร

ไขํพะโล๎

ข๎าวคลุกกะปิ

ผัดสะตอกุ๎งสด

คะน๎าปลาเค็ม

แผนภาพความคิดชื่อเมนูอาหารคําทีป่ ระวิสรรชนีย์

ยําทะเล
กะละแม

พะแนงเนื้อ

เมนูคําทีป่ ระวิสรรชนีย์
ลอดชํองน้ํากะทิ

ไขํเจียวชะอม

ยํามะมํวง

ใบงานการเขียนแผนภาพความคิดเมนูคําที่ประวิสรรชนีย์
คําชีแ้ จง นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์

เมนูคําทีป่ ระวิสรรชนีย์

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

ชื่อ...สกุล

พฤติกรรม
การทําแผนภาพความคิด
ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
สรุป
ได๎
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิ่มคุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๒
๑.ชือ่ กิจกรรม เมนูคูํครัว ประวิสรรชนีย์
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎การประกอบอาหารเมนูที่มีคําที่ประวิสรรชนีย์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคําคําที่ประวิสรรชนีย์
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ นักเรียนดูภาพเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
๔.๓ นักเรียนศึกษาบัตรคําเครื่องปรุงเมนูอาหารที่ประวิสรรชนีย์
๔.๔ ให๎นักเรียนอํานเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์ เครื่องปรุงตําง ๆ และฝึกแจกลูกสะกดคํา
๔.๕ นักเรียนเลํนบทบาทสมมุติกิจกรรมครัวปากบาง
๔.๖ ชํวยกันสรุปเมนูอาหารที่ประวิสรรชนีย์
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ภาพเมนูอาหารที่เป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
๕.๒ บทบาทสมมุติ ครัวจําลองครัวปากบาง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการพูด การอําน ฝึกพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์
สังเคราะห์โดยใช๎กิจกรรมบทบาทสมสุติ นอกจากนักเรียนจะมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู๎แล๎ว
นักเรียนยังมีความแมํนยําในการเขียนคําอีกด๎วย

ภาคผนวก
ภาพเมนูอาหารคําที่ประวิสรรชนีย์

จาระเม็ดนึ่งบ๏วย

ลอดชํองน้ํากะทิ

กะละแม

มะยมเชื่อม

ตะโก๎

ไขํเจียวชะอม

บัตรคํา

ปลาจาระเม็ดนึ่ง
พริกชี้ฟาู แดง
เห็ดหอม
ซีอวิ๊ ขาว
บ๏วย

มะยมสด
น้าํ ตาลทราย
เกลือ
น้าํ ปูนใส

ลอดชํองเขียว
กะทิ
น้าํ ตาล
น้าํ แข็ง
นํา้ กะทิ
นํา้ ปูนใส
น้าํ ใบเตย

แปูงถัว่ เขียว
แปูงข๎าวเจ๎า
น้าํ ตาลทราย
น้าํ กะทิ
เกลือ
ใบเตยหอม

แปูงข๎าวเหนียว
แปูงถัว่ เขียว
นํา้ ตาลทรายแดง
นํา้ ตาลปีบ๊

ไขํไกํ
ชะอม
ซีอวิ้ ขาว

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๒

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
บทบาทสมมุติ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิม่ คุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๓
๑.ชือ่ กิจกรรม สุดยอด..เชฟนักอําน
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนอํานคําพื้นฐานที่ประวิสรรชนีย์ได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนเขียนคําพื้นฐานที่ประวิสรรชนีย์ได๎ถูกต๎อง
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ แตํละกลุํมอํานคําพื้นฐานที่มีประวิสรรชนีย์
๔.๓ เชฟกลุํมใดอํานคําได๎ถูกต๎องแมํนยําก็จะได๎รับช๎อนทองเป็นรางวัล
๔.๔ นักเรียนทําใบงานการเขียนคํา
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคําพื้นฐาน คําที่ประวิสรรชนีย์
๕.๒ ช๎อนทอง
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎พัฒนาทักษะการอํานและการเขียนคําพื้นฐานซึ่งเป็นคําที่ประวิสรรชนีย์
เกิดความแมํนยําในการอํานและการเขียน สํงผลให๎นักเรียนอํานคลํอง เขียนคลํอง

ให๎นักเรียน

ภาคผนวก

บัตรคําพืน้ ฐาน
คําทีป่ ระวิสรรชนีย์

กระจ๎อยรํอย กระชาก
กระตือรือร๎น กระทง
กะทัดรัด
กะเพรา
ตะกร๎า
ทะนุถนอม
ตะขบ
คะมํา

กระดาษ ตะแบก
ละมุด
มะเฟือง กะพริบ
จระเข๎
ตะเกียกตะกาย
มะขามปูอม
สับปะรด
ละมํอม

ใบงาน
คําชีแ้ จง นักเรียนเขียนคําอํานจากคําที่กําหนดให๎ แล๎วนําไปแตํงประโยค

กระทง
มะยม
กะเพรา
จระเข๎
ทะนุถนอม
กะทัดรัด
กระจ๎อยรํอย กระตือรือร๎น
ตัวอยําง

ตะขบ
กะพริบ

กระตือรือร๎น อํานวํา กระ – ตือ – รือ – ร๎น
ประโยค = มารีนาเป็นคนที่กระตือรือร๎นในการทํางาน

๑.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๒.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๓.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๔.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

๕.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

๖.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๗.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๘.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
๙..……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐..……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๓

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานกลุมํ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิม่ คุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๔
๑.ชือ่ กิจกรรม ผลไม๎คลายร๎อน
๒.เวลาที่ใช๎ ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนเรียนรู๎วิธีทําเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม๎ซึ่งเป็นเมนูคําที่ไมํประวิสรรชนีย์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําพื้นฐานที่ไมํประวิสรรชนีย์
๓.๓ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ นักเรียนดูภาพเมนูน้ําผลไม๎
๔.๓ นักเรียนศึกษาบัตรคําเครื่องปรุงเมนูน้ําผลไม๎
๔.๔ นักเรียนเลํนบทบาทสมมุติครัวจําลองครัวปากบาง
๔.๕ นักเรียนอํานคําพื้นฐานคําที่ไมํมีสระ อะ แตํอํานออกเสียงสระ อะ
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ ภาพน้ําผลไม๎ (เป็นคําที่ไมํประวิสรรชนีย์)
๕.๒ ครัวจําลองครัวปากบาง
๕.๓ บัตรคําพื้นฐาน คําที่ไมํมีสระ อะ แตํอํานออกเสียงสระ อะ
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการพูด การอําน ฝึกพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
โดยใช๎กิจกรรมบทบาทสมสุติ นอกจากนักเรียนจะมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู๎แล๎ว นักเรียนยังมี
ความแมํนยําในการอํานและเขียนคําอีกด๎วย

ภาคผนวก
น้าํ ผลไม๎คลายร๎อน
ฝรั่งสด
น้ําเปลํา
น้ําเชื่อม
เกลือปุน

เกลือป่ น

เสาวรส
น้ํา
น้ําตาลทราย
เกลือ

องุํนมํวง
น้ําเชื่อม
น้ําต๎มสุก
เกลือ

เกลือป่ น

กิจกรรมผลไม๎คลายร๎อน

บัตรคําพื้นฐาน
คําทีไ่ มํมี สระ อะ แตํอาํ นออกเสียงสระ อะ
(ไมํประวิสรรชนีย์)

คมนาคม
ชนนี
ธนู
มารยาท
ศศิธร
สารภี
ลีลาวดี
ดอกชบา

กัมปนาท
ฉกาจ
นขลิขติ
ปรารถนา
สถานี
เขียวชอุมํ
ดอกอินทนิล

กาฬสินธุ์
ขโมย
บิณฑบาต ธนบัตร
นมัสการ
ปฏิบตั ิ
สมุทร
ชวา
ชนก
พุทธรักษา
กติกา
สตางค์
อินทผลัม
สารพัด

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๔

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
บทบาทสมมุติ
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิม่ คุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๕
๑.ชือ่ กิจกรรม “ประ” หรือ “ ไมํประ”
๒.เวลาที่ใช๎ ๑ ชั่วโมง
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนฝึกอํานคําพื้นฐานที่ไมํประวิสรรชนีย์
๓.๒ เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ แบํงนักเรียนเป็นกลุํมตามความเหมาะสม
๔.๒ ทบทวนการอํานคําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์ที่นักเรียนเรียนมาในชั่วโมงที่แล๎ว
ครูแจกปูาย “ประ” “ ไมํประ” ให๎นักเรียนทั้งสองกลุํม
๔.๓ นักเรียนเลํนเกมประหรือไมํประ โดยฟังครูอํานบัตรคําที่ประวิสรรชนีย์และคําไมํประวิสรรชนีย์
แล๎วให๎นักเรียนชูปูาย “ประ” “ ไมํประ” เชํน ครูอํานบัตรคําวํา “ไขํพะโล๎” นักเรียนกลุํมที่ชูปูายคําวํา
“ประ” ก็เป็นฝุายถูกได๎คะแนน
๔.๕ รํวมกันอํานบัตรคําเมนูอีกครั้ง
๔.๖ สรุปความรู๎เรื่องคําที่ประวิสรรชนีย์และไมํประวิสรรชนีย์โดยให๎นักเรียนเขียนคําที่ประวิสรรชนีย์
และไมํประวิสรรชนีย์รายบุคคลลงในใบงานสํงให๎ครูตรวจ
๕.สือ่ การเรียนรู๎
๕.๑ บัตรคํา
๕.๒ ปูายคําวํา “ประ” “ ไมํประ”
๖.การวัดผลประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๖.๒ ตรวจผลงาน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการสื่อสารโดยการพูด การอําน ฝึกพัฒนาทักษะการคิด นักเรียนและสนุกสนาน
กับเกม “ประ” “ ไมํประ” ครูผู๎สอนอาจนําไปปรับใช๎กับการสอนอํานคําอื่น ๆ เพื่อความแมํนยําในการ
อํานและนําไปสูํการเขียนที่ถูกต๎องตํอไป

ภาคผนวก
บัตรคํา

ปฏิบัติ
มะยม
สถานี
สับปะรด
เขียวชอุมํ

มารยาท ฝรัง่
ละมุนละไม
เสาวรส
นมัสการ ชลเนตร
กะทัดรัด กะละแม
พะแนงเนือ้
ดอกชบา กติกา
การะเกด
น้าํ องุนํ
อินทผลัม ผักตบชวา
ชะอม

ปูายเกม

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๕

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
.......

พฤติกรรม
การทําเลํนเกม
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

กิจกรรมเมนูอรํอยครบครัน อิม่ คุม๎ ประและไมํประวิสรรชนีย์
กิจกรรมที่ ๖
๑.ชือ่ กิจกรรม เมนู..ปาร์ตี้
๒.เวลาที่ใช๎

๑.๓๐ ชั่วโมง

๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะการอํานคลํองเขียนคลํอง
๓.๒ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร๎างสรรค์
๓.๓เพื่อให๎นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
๔.กิจกรรมการเรียนรู๎
๔.๑ ครูสนทนากับนักเรียนถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การอําน การเขียนโดยใช๎ครัวจําลอง
ให๎นักเรียนเลํนบทบาทสมมุติ และปฏิบัติจริง
๔.๒ ให๎นักเรียนคิดสร๎างสรรค์ในการจัดเมนูอาหารประเภทตํางๆ โดยใช๎บรรยากาศงานเลี้ยงเมนูปาร์ตี้
เชํน เมนูสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง เมนูท๎องถิ่น แตํละกลุํมรํวมกันวางแผนการจัดงานปาร์ตี้ และนําเสนอ
๔.๓ นักเรียนจัดกิจกรรมเมนูปาร์ตี้
๔.๔รํวมกันสรุปกิจกรรม
๕.สือ่ การเรียนรู๎
สถานการณ์จําลอง โอทอปปากบาง ครัวจําลองครัวปากบาง
๖.การวัดผลประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน
๗. ข๎อเสนอแนะ/ข๎อสังเกต
กิจกรรมนี้ใช๎ฝึกทักษะการอําน การเขียน และการสื่อสารเป็นการสํงเสริมทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ
ของนักเรียนตลอดจนการแก๎ปัญหาในชีวิตประจําวัน ชํวยให๎นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู๎

ภาคผนวก
ภาพประกอบครัวจําลองครัวปากบาง

แบบสังเกตการปฏิบัตกิ จิ กรรม
กิจกรรมที่ ๖

ที่

ชื่อ...สกุล
ปฏิบตั ิ
ได๎
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พฤติกรรม
กิจกรรมเมนูปาร์ตี้
ปฏิบตั ิ
สรุป
ไมํได๎
ผําน
ไมํผาํ น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมํพอใจ

