
 
 

บทที่ ๖ 

การจัดกิจกรรมตามลักษณะการจัดหลักสูตร 

  การจัดแบงประเภทของกิจกรรมตามลักษณะการจัดหลักสูตร  เปนการจัดกิจกรรมโดย
ยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรูในแตละชวงชั้นของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งกําหนด
ไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  สวนกิจกรรมที่ไมไดระบุไวในหลักสูตร 
แตครูเห็นวาจะชวยเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหดียิ่งขึ้นหรือจะชวยพัฒนาการเรียนรูดานอ่ืนๆ 
ที่เปนประโยชนแกตัวนักเรียนก็จะจัดไวเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ัน จะไดประเภทของ
กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมในหลักสูตร 
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  โดยแตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กิจกรรมในหลักสูตร 
  กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทนี้ คือ กิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองคุณภาพของ

ผูเรียนหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งปรากฏในมาตรฐานการเรียนรูแตละสาระการเรียนรู  
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕) ดังนี้ 

  สาระที่ ๑ : การอาน  
  มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจ 

แกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน   

   ในมาตรฐานดังกลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัดได ดังนี้ 
  ๑) การอานออกเสียง คือ การอานที่นักเรียนดูตัวหนังสือแลวเปลงเสียงคําตางๆ 

ออกมาใหถูกตอง   คําและสําเนียงที่ใชเปนมาตรฐานนั้นจะยึดตามคําและสําเนียงของคน
กรุงเทพฯ    หรือหากเปนการอานทํานองเสนาะก็จะยึดตามทํานองภาคกลางของกรมศิลปากร
หรือของกระทรวงศึกษาธิการ   เวนแตเปนการอานบทรองหรือบทประพันธของทองถิ่นก็จะยึด
ตามคําและสําเนียงของแตละทองถิ่นน้ัน   ลักษณะการอานมีดังนี้ 

 

๑.๑) อานถูกตอง คือ ออกเสียงคําไดถูกตองตามอักขรวิธี กิจกรรมเชน 
- จับคูคําศัพทกับคําอาน แลวฝกอานสะกดคํา 
- จับสลากคําศัพทวันละคํา เพ่ือฝกอานออกเสียง 
- อานเปรียบเทียบคําที่เขียนหรือมีเสียงอานคลายกัน 

๑.๒) อานคลองแคลว  คือ ออกเสียงคําไดถูกตองและรวดเร็ว  กิจกรรมเชน 



- แสดงบทบาทสมมุติเปนผูพากยการแขงขันกีฬา 
- อานเปรียบเทียบคําที่เขียนหรือมีเสียงอานคลายกัน 
- อานออกเสียงบทประพันธที่มีคําที่ตองการฝกอยูเปนจํานวนมาก 

๑.๓) อานนาฟง  คือ อานขอความหรือเรื่องราวจากตนฉบับใหผูอ่ืนรับรู เขาใจและ
สนใจฟง กิจกรรมเชน 

- กลาวรายงานในพิธีเปดการสัมมนา 
- อานรายงานสรุปผลการประชุมกลุม 
- อานประกาศคําตัดสินผลการประกวด 

๑.๔) อานไพเราะ  คือ อานบทรอยกรองหรือบทประพันธพ้ืนบานไดถูกตองและ
ไพเราะ  กิจกรรมเชน 

- ทองบทอาขยาน 
- อานทํานองเสนาะตามแถบบันทึกเสียง 
- อานบทประพันธที่นักเรียนแตงหนาชั้นเรียน 

  ๒) การอานในใจ คือ การอานที่นักเรียนดูตัวหนังสือแลวไมตองเปลงเสียงออกมา  แต
ตองรูเรื่อง เขาใจและใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่อานนั้นได ลักษณะการอานมีดังนี้ 

๒.๑) อานเร็ว คือ อานกวาดสายตาแลวไดเน้ือความอยางรวดเร็ว กิจกรรมเชน  
- คนหาคําจากกลุมตัวอักษร 
- แขงเปดหาคําศัพทจากหนังสือ 
- ทําบันทึกอัตราเร็วของการอานหนังสือประจําตัว 

๒.๒) อานแปลคํา คือ เขาใจความหมายของคําที่ไดอาน กิจกรรมเชน  
- จับคูคําศัพทกับภาพการตูน 
- ทายคําศัพทจากความหมาย (ปริศนาคําทาย, ใบคํา) 
- ขีดเสนใตคําศัพทแลวคนหาความหมายจากพจนานุกรม 

๒.๓) อานแปลความ คือ เขาใจความหมายของขอความที่ไดอาน  กิจกรรมเชน 
- เลือกคําศัพทเติมในขอความไดถูกตอง 
- แสดงละครจากความหมายของสํานวนไทย 
- คนหาคําศัพทจากความหมายที่กําหนดให (บิงโก) 

๒.๔) อานเขาใจ คือ เขาใจสํานวนและโวหารของขอความที่ไดอาน  กิจกรรมเชน 
- จับคูภาพกับขอความที่ไดอาน 
- หาขอความใหตรงกับประเภทของโวหารที่กําหนด 
- บอกประเภทของโวหารที่ใชในการเขียนจากขอความที่กําหนด 

๒.๕) อานจับใจความ คือ จับประเด็นสําคัญจากเร่ืองที่อาน  กิจกรรมเชน 



- ขีดเสนใตประเด็นหลักของยอหนา 
- ขยายความจากประโยคที่กําหนดใหได 
- ผลัดกันตั้งคําถามคําตอบจากเรื่องที่อาน 

๒.๖) อานวิเคราะห คือ พิจารณาแยกแยะหรือเปรียบเทียบองคประกอบของเรื่องที่
อาน กิจกรรมเชน 

- บอกองคประกอบของนิทานที่ไดอาน 
- จัดหมวดหมูของขาวเปนประเภทตางๆ 
- พิจารณาความนาเชื่อถือของเน้ือความโฆษณา 

๒.๗) อานตีความ คือ บอกความหมายแฝงหรือเจตนาผูเขียนจากบริบทการอาน 
กิจกรรมเชน 

- บอกความหมายของคําคมที่ชอบ 
- เปรียบเทียบหัวขอขาวกับเนื้อขาว 
- บอกนํ้าเสียงหรือความรูสึกของกวีจากบทประพันธที่ไดอาน 

๒.๘) อานสรุปความ คือ รวบรวมเฉพาะประเด็นสําคัญของเร่ืองที่อาน กิจกรรมเชน 
- ตั้งชื่อเรื่องนิทานที่อาน 
- แสดงบทบาทเปนนักขาว 
- เลือกเพลงที่มีเน้ือหาตรงกับเรื่องที่อาน 

๒.๙) อานขยายความ คือ อธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่อาน กิจกรรม
เชน 

- วาดภาพสื่อความหมายจากขอความ 
- บอกรายละเอียดของเนื้อความในประกาศ 
- อธิบายเนื้อหาของบทรอยกรองที่เพ่ือนแตง 

๒.๑๐) อานวิจารณ  คือ แสดงความคิดเห็นทั้งบวกและทางลบจากสิ่งที่อานอยางมี
เหตุผล กิจกรรมเชน 

- แนะนําหนังสือหนาชั้นเรียน 
- วิจารณหนังสือที่ไดรับรางวัล 
- แสดงบทบาทสมมุติเปนคณะกรรมการประกวดหนังสือ 

๒.๑๑) เลือกอาน คือ พิจารณาเลือกหนังสือหรือส่ือสารสนเทศท่ีเปนประโยชนทั้ง
ความรูและความบันเทิงจากแหลงเรียนรูตางๆ   กิจกรรมเชน 

- สํารวจหนังสือขายดีในรานหนังสือ 
- เลาประสบการณการอานหนังสือของตน 
- จัดปายนิเทศแนะนําชื่อเว็บไซตสําหรับการคนควา 



๒.๑๒) วางแผนการอาน  คือ คิดใครครวญถึงขั้นตอนการอาน  กิจกรรมเชน 
- จัดตารางเวลาอานหนังสือ 
- จัดทําแผนผังขั้นตอนการอาน 
- เรียงลําดับความสําคัญของเร่ืองที่จะอาน 

๒.๑๓) มีมารยาทการอาน  คือ มีความเรียบรอย และมีจิตสํานึกในการอาน  
กิจกรรมเชน 

- แสดงบทบาทสมมุติของเหตุการณตางๆ ในหองสมุด 
- คนควาและสาธิตวิธีการถนอมรักษาหนังสือใหเพ่ือนรับทราบ 
- รวบรวมขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติของผูเขาใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๒.๑๔) รักการอาน คือ มีนิสัยรักการคนควาหาความรูจากการอาน กิจกรรมเชน 
- จัดรายการสนทนากับนักเขียน 
- ทําแฟมสะสมรายชื่อหนังสือที่เคยอาน 
- แสดงบทบาทบรรณารักษแนะนําหนังสือ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การฝกอานออกเสียง จะตองคํานึงถึงความพรอมดานรางกายของนักเรียนวามี

อวัยวะในการออกเสียงบกพรองหรือไม  นักเรียนที่จะออกเสียงไดชัดเจนถูกตองนั้น ก็ตองมา
จากการไดฟงภาษาที่ถูกตองชัดเจน  ดังน้ัน กอนใหอานออกเสียงน้ัน จะตองใหนักเรียนไดฟง
ขอความหรือเรื่องราวเสียกอน  อาจมาจากแถบบันทึกเสียง จากโทรทัศนหรือจากตัวครู 

  - ครูก็ถือเปนแบบอยางของการอานออกเสียงของนักเรียน  ในชีวิตประจําวัน ครูควร
ออกเสียงคําควบกล้ํา คําศัพท หรือสําเนียงภาคกลางใหชัดเจน 

  - นักเรียนที่ไมกลาอานออกเสียงหรือมีปญหาการอานออกเสียง  ครูควรใหฝกอาน
สวนตัวกับครูใหคลองขึ้นหรือมีความม่ันใจขึ้นกอน แลวจึงใหฝกอานตอหนาเพ่ือน 

  - ถามีคําศัพทยาก ครูแนะนําคําและฝกอานคําเหลาน้ันกอนอานขอความทั้งหมด  
หากนักเรียนติดขัดคําศัพทขณะอาน  ครูอาจออกเสียงคําชวยแลวจดคําไวเพ่ืออธิบายหลังจาก
นักเรียนอานจบ  ไมควรอธิบายแทรกขณะนักเรียนกําลังอาน 

  - การอานออกเสียงไมควรฝกไปพรอมกับการอานจับใจความ  เชน ครูใหนักเรียนอาน
ออกเสียงเรื่องราวแลวถามคําถามเก่ียวกับเร่ืองราวน้ันเม่ือนักเรียนอานจบ  เพราะในขณะที่อาน
ออกเสียง นักเรียนควรมีสมาธิกับการออกเสียงและการเวนวรรค  หากครูตองการถามเน้ือเร่ืองก็
ตองใหเวลานักเรียนอานจับประเด็นในใจแลวคอยตอบคําถาม 

  - อัตราเร็วการอานในใจของนักเรียนแตละคนไมเทากัน  ครูควรเผื่อเวลาสําหรับ
นักเรียนที่อานชา  หรือมีกิจกรรมเสริมสําหรับนักเรียนที่อานเสร็จกอน  เชน นักเรียนที่อานเสร็จ
กอน  ครูอาจใหขีดเสนใตชื่อคําศัพทหรือใหเขียนชื่อตัวละครในเอกสาร (เพ่ือรอเพ่ือนที่อานยัง
ไมเสร็จ) เปนตน 



  สาระที่ ๒ : การเขียน 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ

เขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควา
อยางมีประสิทธิภาพ 
   ในมาตรฐานดังกลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัดได ดังนี้ 

๑) เขียนสะกดคํา คือ เขียนคําถูกตองตามอักขรวิธี  กิจกรรมเชน 
- เขียนไทยสัปดาหละครั้ง 
- หาคําสะกดผิดจากขอความ 
- รวบรวมคําที่สะกดผิดจากสื่อส่ิงพิมพ 

๒) เขียนเรียงความ  คือ ฝกเขียนเรียบเรียงเร่ืองราวตางๆ ตามหัวขอและรูปแบบที่
กําหนด กิจกรรมเชน 

- จัดประกวดการเขียนเรียงความในโรงเรียน 
- ฝกเขียนเรียงความโดยใชแผนภาพโครงเรื่อง 
- เขียนเรียงความประกอบภาพที่นักเรียนหามา 

๓) เขียนสรุปความ  คือ รวบรวมประเด็นสําคัญของเรื่องที่ไดอานหรือไดฟงมากลาว
โดยยอ กิจกรรมเชน 

- เขียนแผนภูมิจากนิทานที่ไดฟง 
- เขียนขาวจากเหตุการณที่ไดพบเห็น 
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่ไดอาน 

๔) เขียนยอความ  คือ รวบรวมประเด็นสําคัญของเร่ืองที่ไดอานหรือไดฟงมาเขียน
เรียบเรียงใหมใหใจความสอดคลองตอเน่ืองกัน  กิจกรรมเชน 

- เขียนขอความที่ไดรับฝากทางโทรศัพท 
- เขียนเรื่องยอของละครหรือภาพยนตรที่ไดดู 
- สรางสถานการณจําลองการสงขอความสั้น (sms) ทางโทรศัพทมือถือ  

๕) เขียนบรรยาย  คือ เขียนเลาเหตุการณใหทราบเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น กิจกรรมเชน 
- เขียนเลาเหตุการณในงานกีฬาสี 
- เขียนเลาบรรยากาศสถานที่ที่ไปทองเท่ียว 
- เขียนเลาประสบการณในชวงปดภาคเรียน 

๖) เขียนอธิบาย  คือ เขียนขยายความหรือชี้แจงเรื่องราวใหเขาใจ กิจกรรมเชน 
- เขียนชี้แจงในจดหมายเพื่อกิจธุระ 
- เขียนโครงงานวิชาภาษาไทยในหัวขอที่สนใจ 
- สรางสถานการณจําลองเปนพยานเขียนบอกลักษณะบุคคล 



๗) เขียนแสดงความคิดเห็น  คือ เขียนถายทอดความอารมณ ความคิด ความรูสึกของ
ตนที่มีตอเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง  กิจกรรมเชน 

- เขียนบอกความรูสึกที่มีตอภาพ 
- เขียนวิจารณหนัสือลงวารสารของโรงเรียน 
- เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน 

๘) เขียนรายงาน  คือ เขียนถึงเรื่องราวท่ีไดศึกษาคนควาตามรูปแบบ โดยใชภาษาที่
ถูกตองตามหลักเกณฑ กิจกรรมเชน 

- ทํารายงานตามหัวขอที่กําหนด 
- เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ไดคนความา 
- เขียนบันทึกเก่ียวกับหนังสือที่ไดอานลงในบัตรคนเรื่อง 

๙) เขียนเชิงสรางสรรค   คือ เขียนถายทอดเร่ืองราวจากจินตนาการหรือความคิดที่
ริเร่ิม หรือเขียนโดยใชลักษณะพิเศษหรือใชถอยคําไพเราะเหมาะสม กิจกรรมเชน 

- แตงเพลงจากเหตุการณหรือบุคคลที่กําหนด 
- แตงคําประพันธจากภาพ สถานที่หรือส่ิงของที่กําหนด 
- แตงนิทานตอจากเร่ืองเดิมหรือแตงใหมจากชื่อเรื่องที่กําหนด 

๑๐) เขียนบันทึก คือ เขียนเก็บขอมูลตางๆ ไวเปนหลักฐาน กิจกรรมเชน 
- เขียนบันทึกประจําวัน 
- จดรายงานการประชุม 
- เขียนบันทึกขอความจากการสนทนาทางโทรศัพท 

๑๑) เขียนจดหมาย  คือ เขียนขอความสงถึงกันตามรูปแบบ  กิจกรรมเชน 
- เขียนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
- ใหนักเรียนสงจดหมายถึงครูในสถานการณที่สมมุติขึ้น 
- เขียนจดหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กําหนด เชน ทหาร เปนตน 

๑๒) เขียนโนมนาวใจ คือ เขียนขอความหรือเร่ืองราวเพื่อเตือนใจ ชวนใหคิด หรือเชิญ
ชวนใหคลอยตาม  กิจกรรมเชน 

- คิดคําคมตามประเด็นที่ไดรับ 
- แตงคําขวัญเชิญชวนใหรักษาความสะอาด 
- เขียนโฆษณาตามสินคาหรือบริการที่กําหนด 

๑๓) เขียนโตแยง  คือ เขียนแสดงความคิดเห็นที่ไมเหมือนกันหรือตรงขามกับความ
คิดเห็นอ่ืน กิจกรรมเชน 

- เขียนแสดงความรูสึกตอเพลงที่กําลังเปนที่นิยม 
- เขียนแสดงเหตุผลคัดคานการทําลายสิ่งแวดลอม 
- เขียนบทความแสดงความคิดเห็นตอภาพยนตรโฆษณา 



๑๔) เขียนประกาศ  คือ เขียนขอความที่ตองการใหทราบทั่วกัน กิจกรรมเชน 
- เขียนประกาศแจงกิจกรรมวันภาษาไทย 
- สมมุติสถานการณเขียนประกาศรับสมัครงาน 
- แกไขปรับปรุงประกาศท่ีบกพรองจากส่ือส่ิงพิมพ 

๑๕) เขียนแผนภาพความคิด  คือ เขียนแสดงความรูความคิดโดยใชแผนภาพกิจกรรม
เชน 

- สรางแผนภาพความคิดจากสิ่งของที่ครูกําหนด 
- สรางแผนภาพความคิดจากวรรณคดีที่ไดเรียน 
- จับคูแผนภาพความคิดใหตรงกับขอความหรือเรื่องราว 

๑๖) กรอกรายการ  คือ เขียนรายละเอียดลงในแบบฟอรมตางๆ กิจกรรมเชน 
- เขียนรายละเอียดลงแบบคํารองของโรงเรียน 
- ฝกกรอกรายการลงแบบฟอรมของงานไปรษณีย 
- แสดงบทบาทสมมุติเปนลูกคาใชบริการของธนาคาร 

๑๗) คัดลายมือ  คือ เขียนหนังสือดวยตัวบรรจง กิจกรรมเชน 
- คัดไทยคําศัพทจากวรรณคดี 
- คัดลอกบทประพันธที่ใชฝกทองอาขยาน 
- ประกวดคัดลายมือบทประพันธที่สนใจประกอบภาพ 

๑๘) ใชเลขไทย  คือ เขียนตัวเลขเปนเลขไทย กิจกรรมเชน 
- ทําแบบฝกหัดในสมุดโดยเขียนเปนเลขไทย 
- อภิปรายเสนอกิจกรรมในสังคมที่ควรใชเลขไทย 
- รวบรวมสถานที่หรือสถานการณที่พบเห็นการใชเลขไทย 

๑๙) มีมารยาทการเขียน  คือ มีความเรียบรอย และมีจิตสํานึกในการเขียน กิจกรรม
เชน 

- เขียนขอความดวยความสะอาดเรียบรอย 
- คัดลอกบทประพันธโดยระบุผูแตงและที่มา 
- แกไขขอความที่ใชคําพูดหยาบคายและทํารายความรูสึก 
 

๒๐) รักการเขียน คือ  มีนิสัยรักการเขียน กิจกรรมเชน 
- ประกวดการแตงบทละครประจําป 
- นําเสนอผลงานของนักเขียนที่ชื่นชอบ 
- ทายนิสัยหรือความคิดจากขอความหรือลายมือ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 



  - นักเรียนสวนใหญไมชอบการเขียน อาจเปนเพราะมีเง่ือนไขหรือหลักเกณฑมาก และ
มักถูกบังคับใหตองฝกเขียนบอยครั้ง  ดังน้ัน ควรจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเห็นประโยชนของ
การเขียนที่ถูกตอง และทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลายระหวางการเขียน 

  - กิจกรรมที่ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเขียนกอนนักเรียนเร่ิมเขียน เชน 
การนําสนทนาเก่ียวกับความสําเร็จของนักเขียนที่มีชื่อเสียง  การสรางแรงบันดาลใจของศิลปนที่
นักเรียนชื่นชอบ  การยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดจากการเขียนที่บกพรอง เปนตน 

  - การสรางบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลายในการเขียน เชน การเปลี่ยน
บรรยากาศการเขียนจากหองเรียนเปนสวนของโรงเรียน  การใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือก
หัวขอ รูปแบบหรือภาพประกอบในงานเขียนของตน   เปนตน 

  
สาระที่ ๓ : การฟง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟง และดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 

ความคิด ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
ในมาตรฐานดงักลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัดได ดังนี้ 

๑) จับใจความเรื่องที่ฟงหรือดู คือ จับใจความสําคัญของเร่ืองที่ฟงหรือดู กิจกรรมเชน 
- ตอบคําถามจากเพลงที่ฟง 
- สรุปเหตุการณจากการชมวีดิทัศน 
- จับคูภาพตัวละครจากการฟงนิทาน 

๒) วิเคราะหเร่ืองที่ฟงหรือดู  คือ พิจารณาแยกแยะหรือเปรียบเทียบองคประกอบของ
เรื่องที่ฟงหรือดู กิจกรรมเชน 

- แยกขอเท็จจริงจากภาพยนตรโฆษณา 
- เปรียบเทียบเนื้อหาของเพลงสองเพลง 
- เรียงลําดับเหตุการณหลังจากชมการแสดง 

๓) ตีความเรื่องที่ฟงหรือดู  คือ บอกความหมายแฝงจากนํ้าเสียง กิริยาทาทาง หรือ
องคประกอบที่เห็นของผูพูดหรือภาพที่เห็น กิจกรรมเชน 

- บอกเจตนาของผูพูดจากน้ําเสียงที่ไดยิน 
- นําสนทนาถึงเน้ือเรื่องวรรณคดีจากภาพจิตรกรรม 
- อภิปรายความหมายของสัญลักษณในเพลงที่ไดฟง 

๔) วิจารณเรื่องที่ฟงหรือดู คือ แสดงความคิดเห็นทั้งบวกและทางลบจากสิ่งที่ฟงหรือดู
อยางมีเหตุผล กิจกรรมเชน 

- วิจารณการใชถอยคําในหนังสือพิมพ 
- วิจารณภาษาและสัญลักษณในโฆษณา 
- วิจารณเน้ือหาและสํานวนภาษาในเพลง 



๕) ฟงใหสัมฤทธิ์ผล คือ บอกคุณคาหรือประโยชนของเรื่องที่ฟง กิจกรรมเชน 
- เปรียบเทียบเนื้อขาวที่ไดฟงกับขาวที่ไดอาน 
- บอกประโยชนที่ไดรับจากการฟงสารคดีทางวิทยุ 
- บอกความสําคัญของเน้ือหาที่ไดฟงจากการพูดหาเสียง 

๖) ฟงอยางมีวิจารณญาณ คือ คิดใครครวญโดยใชเหตุผลในเรื่องที่ฟง กิจกรรมเชน 
- ยกตัวอยางหรือเลือกฟงสารที่จรรโลงใจ 
- คัดแยกโฆษณาชวนเชื่อจากโฆษณาอ่ืนๆ 
- เปรียบเทียบการนําเสนอขาวระหวางหนังสือพิมพกับโทรทัศน 

๗) พูดสนทนา  คือ พูดคุย ทักทาย ซักถามหรือถามตอบเพื่อส่ือสารกัน กิจกรรมเชน 
- สัมภาษณบุคคลตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 
- สรางสถานการณงานเลี้ยงหรือการประชุมใหฝกพูดแนะนําตัว 
- จัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับบุคคลหรือประเด็นที่นาสนใจในโอกาสพิเศษ 

๘) พูดเลาเร่ือง  คือ เลาเร่ืองราว ประสบการณหรือเหตุการณใหรู กิจกรรมเชน 
- เลาประสบการณที่ประทับใจหนาชั้น 
- ประกวดเลานิทานประกอบการแสดง 
- เลาเร่ืองโดยใชภาพหรืออุปกรณที่กําหนด 
 

๙) พูดแสดงความรู  คือ อธิบายเรื่องราวหรือรายละเอียดใหรูหรือเขาใจ กิจกรรมเชน 
- อธิบายการประดิษฐสิ่งของหรือประกอบอาหารหนาชั้น 
- จัดทีมมัคคุเทศกแนะนําโรงเรียนหรือสถานที่ทองเท่ียวในทองถิ่น 
- จัดประกวดการกลาวสุนทรพจนเก่ียวกับบุคคลหรือเหตุการณในปจจุบัน 

๑๐) พูดแสดงความคิดเห็น  คือ พูดถายทอดอารมณ ความคิด ความรูสึกของตนที่มีตอ
เรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง  กิจกรรมเชน 

- โตวาทีในญัตติที่กําหนด 
- อภิปรายในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย 
- สมมุติสถานการณเปนผูใหสัมภาษณ 

๑๑) พูดเชิญชวน  คือ พูดโนมนาวใหเชื่อถือหรือปฏิบัติ  กิจกรรมเชน 
- ใหทําหนาที่ผูประกาศในสถานีวิทยุของโรงเรียน 
- สมมุติสถานการณพูดเสนอขายสินคาหรือบริการ 
- พูดหาเสียงในการสมัครรับเลือกตั้งเปนหัวหนาหอง 

๑๒) พูดอวยพร คือ กลาวถอยคําที่เปนมงคลใหผูอ่ืน  กิจกรรมเชน 
- กลาวคําอวยพรวันเกิดแกเพื่อนในหองเรียน 



- กลาวแสดงความยินดีหนาเสาธงในโอกาสตางๆ 
- พูดอวยพรตามสถานการณที่ไดรับจากการจับสลาก 

๑๓) พูดรายงาน  คือ พูดถึงเรื่องราวที่ไดศึกษาคนควาตามรูปแบบ โดยใชภาษาที่
ถูกตองตามหลักเกณฑ กิจกรรมเชน 

- พูดรายงานผลสรุปการประชุมกลุม 
- พูดรายงานขอมูลหรือสถิติในโอกาสตางๆ 
- จัดการสัมมนาเชิงวิชาการในงานสัปดาหวิชาการ 

๑๔) พูดในโอกาสตางๆ คือ ใชคําพูดในสถานการณตางๆ ไดเหมาะสม  กิจกรรมเชน 
- จับคูคําพูดกับสถานการณที่กําหนดให 
- ทําหนาที่พิธีกรในงานประจําปของโรงเรียน 
- แสดงบทบาทสมมุติตามโอกาสตางๆ ที่จับสลากได 
 

๑๕) พูดใหสัมฤทธิ์ผล คือ พูดสําเร็จตามจุดมุงหมาย  กิจกรรมเชน 
- วางแผนการพูดกอนการพูด 
- เปดโอกาสใหเพ่ือนซักถามหลังการพูด 
- เปรียบเทียบเนื้อหาที่พูดกับบทพูดที่เตรียมไว 

๑๖) มีมารยาทการฟงและการดู  คือ ฟงและดูดวยความเรียบรอย มีจิตสํานึกในการฟง
และการดู กิจกรรมเชน 

- เขารวมการประชุมหรือการอบรมของทองถิ่น 
- แสดงบทบาทสมมุติทาทางขณะเขาชมมหรสพ 
- สังเกตกิริยาทาทางผูฟงการประชุมจากวีดิทัศน 

๑๗) มีมารยาทการพูด  คือ พูดเรียบรอย ถูกกาลเทศะและบุคคล กิจกรรมเชน 
- ฝกใชน้ําเสียงและสีหนาขณะพูด 
- ฝกใชทาทางประกอบการพูดที่เรียบรอยและเหมาะสม 
- ฝกพูดแสดงความขอบคุณ เสียใจ และแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การจัดกิจกรรมสําหรับการฟง การดูและการพูด อาจจัดขึ้นพรอมกันได  เชน  การ

ประชุมกลุม การอภิปราย การโตวาที  เปนตน  เพราะนักเรียนสามารถเปนผูสงสารและผูรับสาร
ในกิจกรรมเดียวกันน้ี 

  - ทักษะในการสื่อสารที่ถูกตองเหมาะสมตองอาศัยการฝกฝน  ครูจึงควรจัดกิจกรรมที่
ใหนักเรยีนไดอาน เขียน ฟง ดูและพูดในแตละหนวยการเรียนและทุกระดับชั้น 

 



สาระที่ ๔ : หลักการใชภาษา 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ : เขาใจธรรมชาตขิองภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาต ิ
  ในมาตรฐานดังกลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัดได ดังนี้ 

๑) เสียงและอักษร ไดแก เสียงในภาษา, ตัวอักษรไทย, ตัวเลขไทย   กิจกรรมเชน 
- เลนเกมปริศนาคําไขว (crossword)  
- รวบรวมรายชื่อนักรองที่ชื่นชอบตามเสียงสระสั้นยาว 
- จําแนกชื่อเลนของนักเรียนในหองตามเสียงวรรณยุกต 

๒) พยางคและคํา ไดแก องคประกอบของพยางค, โครงสรางพยางค, พยางคเปด-
พยางคปด, คําเปน-คําตาย, คําครุ-คําลหุ กิจกรรมเชน 

- สรางและเลนเกมอักษรไขว 
- แตงประโยคหรือเรื่องราวโดยใชคําเปนลวน 
- นําคําครุและคําลหุมาเรียงตอกันใหไดเสียงหนักเบาที่หลากหลาย 

๓) คําและการสรางคํา ไดแก คํามูล, คําซํ้า, คําซอน, คําประสม, คําสมาส กิจกรรมเชน 
- สรางคําจากเสียงที่ไดยิน 
- เลนเกมใบทาทางใหสอดคลองกับคําที่กําหนด 
- นําคํามูลจากบัตรคําที่แจกใหมารวมกับบัตรคําอ่ืนใหเปนคําประเภทอ่ืนๆ 

๔) คํากับบริบท ไดแก การออกเสียงคํา, ความหมายของคํา, คําพอง, การใชคํา  
กิจกรรมเชน 

- แกไขบทสนทนาที่ใชคําผิดความหมาย 
- จับคูคําที่มีความหมายคลายกันในสถานการณหรือประโยคที่กําหนด 
- รวบรวมคําที่มีความหมายเหมือนกัน (คําไวพจน) จากความหมายที่กําหนด 

๕) คําราชาศัพท ไดแก ความหมายของคําราชาศัพท, บุคคลที่ใชคําราชาศัพท, ที่มา
ของคําราชาศัพท, การสรางคําราชาศัพท, การใชคําราชาศัพท กิจกรรมเชน 

- แสดงบทบาทสมมุติการสนทนากับพระสงฆ 
- อภิปรายเปรียบเทียบคําราชาศัพทในละครโทรทัศนกับขาวในพระราชสํานัก 
- เขียนรายงานขาวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๖) สํานวนไทย  ไดแก ความหมายของสํานวน สุภาษิต คําพังเพย, ที่มาของสํานวน, 
การใชสํานวน  กิจกรรมเชน 

- วาดภาพปริศนาทายสํานวนไทย 
- รวบรวมและจัดทําพจนานุกรมสํานวนในปจจุบัน 
- แตงและแสดงละครที่สอดคลองกับสํานวนไทยที่กําหนด 



๗) คําและกลุมคํา ไดแก ชนิดและหนาที่ของคําและกลุมคํา กิจกรรมเชน 
- เลนเกมใบคําทายคําชนิดตางๆ 
- เติมคําในนิทานที่เวนชองวางคําแตละชนิด 
- แตงประโยคจากชนิดของคําที่กําหนดตําแหนงให 

๘) ประโยค ไดแก สวนประกอบของประโยค, ชนิดของประโยค, การรอยเรียงประโยค
, เจตนาของผูสงสารในประโยค, การวิเคราะหและสังเคราะหประโยค  กิจกรรมเชน 

- วิเคราะหโครงสรางประโยคจากคําคมหรือคําโฆษณา 
- เรียงลําดับประโยคหรือขอความจากเพลงที่กําหนดใหใหไดใจความ 
- แตงประโยคชนิดตางๆ ที่กําหนดเติมลงในภาพการตูนที่เวนชองบทสนทนาไว 

๙) พจนานุกรม ไดแก องคประกอบของพจนานุกรม, วิธีใชพจนานุกรม กิจกรรมเชน 
- สรางและผลัดกันเลนเกมอักษรไขว 
- แขงขันเปดหาคําศัพทหรือความหมายในพจนานุกรม 
- เรียงลําดับรายชื่อเพ่ือนๆ ตามหลักเกณฑของพจนานุกรม 

๑๐) บทรอยกรอง ไดแก ฉันทลักษณ, คําคลองจอง, การแตงบทรอยกรอง กิจกรรมเชน 
- แตงคําขวัญประจําหองเรียนหรือประจําทองถิ่น 
- แตงบทรอยกรองตอจากขอความหรือวรรคเริ่มตนที่กําหนด 
- เปรียบเทียบบทประพันธที่พบเห็นหรือเพลงรวมสมัยกับฉันทลักษณโบราณ 

๑๑) วรรณกรรมพื้นบาน ไดแก ปริศนาคําทาย, ตํานานพ้ืนบาน, นิทานพื้นบาน,ภาษิต
พ้ืนบาน, บทรองเลน, เพลงพื้นบาน, บทกลอมเด็ก, การละเลนพ้ืนบาน กิจกรรมเชน 

- สืบคนวรรณกรรมพื้นบานจากภูมิปญญาทองถิ่น 
- จัดการรองเลนเพลงพื้นบานในโอกาสพิเศษตางๆ 
- ถายทอดนิทานที่ไดฟงจากผูปกครองหรือปราชญทองถิ่น 

๑๒) คําไทยกับคํายืม ไดแก ลักษณะของคําไทย, ลักษณะคํายืมจากภาษาเขมร ภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาอังกฤษ, คําทับศัพท, การบัญญัติศัพท  
กิจกรรมเชน 

- รวบรวมคํายืมในชีวิตประจําวันมาจัดหมวดหมู 
- แปลความหมายหรือคิดคําไทยแทนคําจากภาษาตางประเทศ 
- วิเคราะหที่มาของคําจากชื่อสกุลของบุคคล ชื่อสินคาหรือชื่อสถานที่สําคัญ 

๑๓) ภาษาไทยถิ่น ไดแก ภาษามาตรฐาน, ภาษาราชการ, ภาษากลาง, ภาษาถิ่น 
กิจกรรมเชน 

- ทําระเบียนภาษาถิ่นพรอมจัดทําคําภาษากลางและความหมาย 
- สังเกตและรวบรวมคําภาษาถิ่นในเพลงพื้นบานหรือเพลงลูกทุงรวมสมัย 



 - เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของสําเนียง การเขียนสะกดและ
ความหมายของคําระหวางภาษาถิ่นกับภาษาราชการ 

๑๔) เคร่ืองหมายวรรคตอน  ไดแก ชื่อและการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน กิจกรรมเชน 
- เขียนแตงเรื่องราวจากเครื่องหมายวรรคตอนที่กําหนด 
- แกไขการใชเคร่ืองหมายวรรคตอนจากขอความทางอินเทอรเน็ต 
- รวบรวมเครื่องหมายวรรคตอนในขอความโฆษณาจากสื่อส่ิงพิมพ 

๑๕) ภาษากับการส่ือสาร ไดแก ความหมายของภาษา, องคประกอบของการสื่อสาร, 
ประเภทของภาษาที่ใชในการสื่อสาร, อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแกไข กิจกรรมเชน 

- อภิปรายปญหาการใชภาษาในการสื่อสารของสื่อมวลชน 
- จับคูคิดภาษาของตัวเองแลวแสดงการสื่อสารใหเพ่ือนสังเกต 
- เขียนแผนภูมิแสดงองคประกอบการสื่อสารจากตัวอยางสถานการณตางๆ 

๑๖) ภาษากับเหตุผล ไดแก โครงสรางการแสดงเหตุผล, ภาษาที่ใชแสดงเหตุผล, 
กระบวนการแสดงเหตุผล, การอนุมาน  กิจกรรมเชน 

- วิเคราะหความนาเชื่อถือของขอความโฆษณา 
- รวบรวมและเลือกเหตุผลที่เหมาะสมในประเด็นปญหาที่กําหนด 
- สลับบทบาทเปนบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมใหเหตุผลในสถานการณตางๆ  

๑๗) ภาษากับการแสดงออก ไดแก ภาษาในการแสดงทรรศนะ, ภาษาในการโตแยง, 
ภาษาในการโนมนาวใจ กิจกรรมเชน 

- จัดการแขงขันโตวาทีหรือเลียนวาทีในญัตติที่นักเรียนสนใจ 
- จัดทําแผนปาย แผนพับหรือใบปลิวสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ 
- แสดงความคิดเห็นตอบกระทูที่กําหนดใหในกระดานขาว (web board)  

๑๘) ความคิดกับภาษา ไดแก ความคิดกับการคิด, ทิศทางในการคิด, การพัฒนา
ความคิด, อุปสรรคของการคิด, ผังมโนภาพกับการคิด, ภาษากับการแสดงความคิดและการใช
ความคิด กิจกรรมเชน 

- อภิปรายหาแนวทางแกไขหรือปองกันปญหาในชุมชน 
- เขียนคําขวัญประจําใจลงในที่คั่นหนังสือที่ประดิษฐขึ้น 
- วาดภาพหรือผังมโนภาพแสดงความรูหรือความคิดในหัวขอท่ีนาสนใจ 

๑๙) มนุษยกับภาษา ไดแก ประโยชนของภาษา, อิทธิพลของภาษา กิจกรรมเชน 
- สํารวจความเชื่อในการตั้งชื่อ 
- รวบรวมรายชื่อตนไมที่นิยมและไมนิยมปลูก 
- สัมมนาถึงเหตุการณที่ไดรับผลกระทบจากการใชภาษาในรูปแบบตางๆ 



๒๐) วัฒนธรรมกับภาษา ไดแก ความเก่ียวของระหวางวัฒนธรรมกับภาษา, มนุษยกับ
วัฒนธรรม, ศัพททางวัฒนธรรม, เอกลักษณทางวัฒนธรรม, ภาพสะทอนวัฒนธรรมจากภาษา, 
ภาษากับการพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม  กิจกรรมเชน 

- จัดแบงประเภทการตั้งชื่อภาพยนตร 
- เปรียบเทียบคานิยมการตั้งชื่อเลนและชื่อจริง 
- วิเคราะหความหมายของคําขวัญประจําจังหวัด 

๒๑) ธรรมชาติของภาษา ไดแก ความหมายของภาษา, การใชเสียงสื่อความหมายของ
ภาษา, การประกอบกันจากหนวยยอยของภาษา, การเปลี่ยนแปลงภาษา, ลักษณะเหมือนและ
ตางกันของภาษา กิจกรรมเชน 

- รวบรวมคําที่เลิกใชและคําที่เกิดใหมในปจจุบัน 
- วิเคราะหการส่ือความหมายลักษณะตางๆ ของเคร่ืองหมายจราจร 

 - เปรียบเทียบการออกเสียง การเขียน ความหมายและการใชภาษาของภาษาไทย
กับภาษาอ่ืน 

 
  มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสรางลักษณะนิสัย 

บุคลิกภาพ และความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวติประจําวนัใน
มาตรฐานดังกลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัดได ดังนี้ 

๑) ระดับภาษา ไดแก การแบงระดับภาษา, ปจจัยที่กําหนดระดับภาษา, ลักษณะของ
ภาษาแตละระดับ, การใชภาษาของกลุมบุคคลในวงการตางๆ ในสังคม  กิจกรรมเชน 

- แสดงละครใหมีบทสนทนาของบุคคลหลายระดับ 
- รวบรวมคําศัพทของกลุมบุคคลอาชีพตางๆ ในสังคม 
- แตงประโยคภาษาทางการจากภาษาพูดที่จับสลากได 

๒) คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ไดแก คุณธรรมในการสื่อสาร, มารยาทในการ
สื่อสาร, คุณธรรมและมารยาทการส่ือสารในบริบทตางๆ และในวงสังคม, ภาษากับการปลูกฝง
คุณธรรม  กิจกรรมเชน 

- แสดงบทบาทสมมุติการกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
- นําเสนอภาษิตหรือคติพจนที่เปนคุณธรรมในแตละคาบเรียน 
- เขียนคําพูดแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจในสถานการณตางๆ 

๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก อินเทอรเน็ต, การรับสารจากอินเทอรเน็ต, การ
สื่อสารผานอินเทอรเน็ต, การคนควาหาความรูทางอินเทอรเน็ต กิจกรรมเชน 

- ใชบริการการเรียนรูผานเครือขายในเว็บไซตที่กําหนด 
- สืบคนขอมูลโดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตตามหัวขอที่กําหนด 
- สนทนาโดยผานหองสนทนา กระดานขาว หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  



  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การจัดกิจกรรมในเนื้อหาที่เก่ียวกับหลักการใชภาษาน้ันมีจุดประสงคใหนักเรียนได

นําหลักการทางภาษามาใชในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม บางกิจกรรมอาจจัดขึ้นเพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนจดจําหลักการหรือกฎเกณฑใหไดในเบื้องตน  จากน้ันก็ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
เปนการทบทวนและครูอาจจัดกิจกิจกรรมในชวงทายเพ่ือเปนการสรุปผลหรือประเมินผล  เชน  
ครูใหนักเรียนรองเพลง “คําที่ใช ร หัน” จากน้ันใหนักเรียนใชคําในเพลงมาสรางเปนเกมอักษร
ไขวแลวผลัดกันเลนกับเพ่ือน  สุดทายก็มาเลนเกมตอบคําถามจากแผนปายที่ครูเตรียมมา เปน
ตน 

  - การสอนหลักการใชภาษาไมใชเพียงใหนักเรียนทองจําเน้ือหาหรือรับรูเน้ือหาเทาน้ัน   
ครูควรจัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดนําหลักการทางภาษามาใชผานทักษะการสื่อสารทั้งการ
อาน การฟง การดู การพูดและการเขียน   เพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจเนื้อหาอยางลึกซ้ึงและเห็น
ความสําคัญของภาษา  

 
  สาระที่ ๕ : วรรณคดแีละวรรณกรรม 
  มาตรฐาน ท ๕.๑ : เขาใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อยางเห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวติจริง   ในมาตรฐานดังกลาว มีกิจกรรมที่สามารถจัด
ได ดังนี้ 

๑) ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม คือ รอยแกว ไดแก นิทาน, เรื่องสั้น, นิยาย, 
ตํานาน, สารคดี, บทความ, บันทึก, พงศาวดาร, วรรณกรรมรวมสมัย ฯลฯ รอยกรอง ไดแก  
กาพย, กลอน, โคลง, ฉันท, ราย, ลิลิต, บทละคร, บทกวีรวมสมัย ฯลฯ กิจกรรมเชน 

- นําหัวขอท่ีกําหนดมาแตงบทประพันธสองประเภท 
- เปรียบเทียบฉันทลักษณของงานประพันธตั้งแตสองประเภท 
- นําเน้ือหาจากบทประพันธประเภทหนึ่งมาแตงเปนบทประพันธอีกประเภทหน่ึง 

๒) ความงามในภาษา  ไดแก การสรรคํา, การเรียบเรียงคํา, การใชโวหารภาพพจน 
กิจกรรมเชน 

- แตงนิทานโดยใชวรรคใดวรรคหนึ่งจากบทประพันธ 
- นําบทประพันธตอนที่กําหนดมาใสทํานองเพลงที่คิดขึ้น 
- วาดภาพหรือเลือกภาพมาประกอบบทกลอนตอนที่เรียน 

๓) ประวัติวรรณคดีและวรรณกรรม  กิจกรรมเชน 
- จับคูภาพผูแตงกับชื่อวรรณคดี 
- เรียงลําดับชื่อวรรณคดีตามประวัติการแตง 
- วาดแผนผังเรียงลําดับการแตงวรรณคดีตามยุคสมัย 

๔) แนวคิดและคานิยมในวรรณคดี  กิจกรรมเชน 
- โตวาทีเก่ียวกับพฤติกรรมของตัวละคร 



- ประกวดการแตงกายตัวละครจากวรรณคดี 
- เลือกเพลงที่มีเน้ือหาตรงกับความรูสึกของตัวละคร 

๕) คุณคาของงานประพันธ ไดแก คุณคาดานวรรณศิลป, คุณคาดานเนื้อหา, คุณคาทาง
สังคม  กิจกรรมเชน 

- ประดิษฐโปสการดที่มีคําคมหรือวรรคทองจากวรรณคดี 
- วิจารณหนังสือที่ไดรับรางวัลหรือหนังสือขายดีประจําสัปดาห 
- แสดงละครเวทีโดยแตงบทสนทนาจากเนื้อเรื่องวรรณคดีตอนที่เรียน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - การเรียนวรรณคดีวรรณกรรม นักเรียนควรรูภาพรวมหรือเน้ือเร่ืองโดยรวมกอนจะ

เรียนรายละเอียด เชน ครูอาจเลาเรื่องยอหรือใหนักเรียนดูวีดิทัศนเรื่องราวตอนกอนเรียน แลว
จึงมาถอดความบทประพันธแตละวรรค เปนตน   สิ่งที่ไมควรทําอยางยิ่งคือ แบงบทประพันธ
เปนตอนๆ แลวใหนักเรียนไปถอดความ  เพราะการถอดความแตละตอนจะไมตอเน่ืองและเปน
การแปลความหมายของบทประพันธอยางไมมีจุดหมาย    

  - บทประพันธแตละเร่ืองจะมีความโดดเดนที่หลากหลาย ครูควรคนหาใหพบกอนจะ
นําไปช้ีใหนักเรียนเห็น เชน เร่ืองพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเส้ือ  ครูอาจชี้ใหนักเรียนเห็นถึง
อารมณความรูสึกของนางผีเสื้อตั้งแตกลับจากถือศีลมาพบถ้ําที่วางเปลา ซึ่งกวีไดลําดับ
ความรูสึกจากหิวโหย ประหลาดใจ ตกใจ เสียใจ กระท่ังโกรธไดอยางเห็นภาพ  หรือเร่ืองลิลิต
ตะเลงพาย  กวีสามารถแตงรายบรรยายการสงรามโดยเลือกคําที่สั้นกระชับแตกินความลึกซ้ึง
และยังไดเสียงที่ไพเราะอีกดวย เปนตน 

๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  กิจกรรมที่จัดอยูในประเภทน้ี คือ กิจกรรมที่ไมไดจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรูที่

คาดหวังขอใดขอหน่ึงในมาตรฐานการเรียนรูหรือกลุมสาระการเรียนรูกลุมใดกลุมหนึ่งโดยตรง  
แตมีจุดประสงคเพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรูของนักเรียนหรือประโยชนดานอ่ืนโดยออม  
ซึ่งมีลักษณะการจัดกิจกรรมหลายลักษณะตามผูจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๒.๑ กิจกรรมของผูสอน คือ กิจกรรมที่ครูประจําชั้นหรือประจําวิชาจัดขึ้นเพื่อซอมเสริม
หรือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในหองหรือในกลุมทีค่รูรับผิดชอบ โดยอาจเนนที่เน้ือหาใด
เน้ือหาหน่ึงหรือหลายเนื้อหารวมกัน กิจกรรมเชน 

- การแสดงละครสุภาษิต 
- การจัดปายนิเทศประวตัผิูแตง 
- การเสวนาปญหาการใชภาษาไทย 

๒.๒ กิจกรรมของผูเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนจัดขึ้นในความดูแลรับผิดชอบของครู
ประจําชั้น ครูประจําวิชาหรือครูประจํากลุม  กิจกรรมลักษณะนี้ครูมักเปนผูกระตุนหรือเปด
ประเด็นใหนักเรียนสนใจจะริเริ่มทํากิจกรรม กิจกรรมเชน 



 - การจัดทําวารสาร 
 - ละครวิทยุชวงพักกลางวัน 
 - ชมรมภาษาไทยหรือชมรมรักการอาน 

๒.๓ กิจกรรมของโรงเรียน คือ กิจกรรมที่โรงเรียน หนวยงานภายนอกหรือโรงเรียน
รวมกับหนวยงานภายนอกจัดขึ้น โดยนักเรียนที่เขารวมอาจเปนนักเรียนระดับชั้นเดียวหรือ
หลายระดับชั้น หรือเปนนักเรียนทั้งโรงเรียน กิจกรรมเชน  

 - โครงการหมอภาษา  
 - ทัศนศึกษาตามรอยวรรณคดี 
 - การแขงขันแรลลี่ตามฐานของนิราศ 

๒.๔ กิจกรรมของชุมชน คือ กิจกรรมหรืองานประเพณีของชุมชนที่โรงเรียนนํานักเรียน
ไปเขารวม  เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง กิจกรรมเชน 

 - งานวันเด็กแหงชาติ 
 - งานแสดงเพลงพื้นบานในเทศกาลตางๆ 
 - งานเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูควรวางแผนวา กิจกรรมตางๆ นั้นจะชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณใดบาง 

และมากนอยเพียงใด  อีกทั้งจะตองมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือใหทราบวา การจัดกิจกรรมดังกลาวคุมคากับเวลาและงบประมาณหรือไม   
เพราะหากกิจกรรมที่ เสริมขึ้นมาทําใหเสียเวลาหรืองบประมาณมาก แตนักเรียนไดรับ
ประสบการณไมทั่วถึงหรือไดไมตรงกับวัตถุประสงค  ครูอาจเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหตรงกับ
จุดประสงคที่ตองการในการจัดคร้ังตอไป 

  - แมจะเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร แตหากครูไดวางแผนการดําเนินงานและมีการ
ประเมินผลที่ชัดเจน  นักเรียนก็สามารถไดรับประโยชนไดเชนเดียวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมทายบท 

๑. ใหทานดูตัวอยางกิจกรรมแตละประเภทในบทเรียน   แลวคนควาหรือคิดคนตัวอยาง
กิจกรรมแตละประเภทมากรอกในชองวาง      
๑) กิจกรรมในหลักสูตร 
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๒. ใหทานเลือกนํากิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู ๑ 

แผน   โดยเลือกเน้ือหาวิชาภาษาไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


