เอกสารประกอบการฝกอบรม
UTQ-201 สาระการเรียนรูภาษาไทยภาษาไทย สําหรับชั้นประถมศึกษา
หนวยที่ 2 เรื่อง “หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา”
"หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๑"
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันใน
เวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔) พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหความ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี,
๒๕๔๒)
วิสัยทัศน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล
๒. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
๓. เปนหลักสูตรการศึกษาทีส่ นองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น

๔. เปนหลักสูตรการศึกษาทีม่ ีโครงสรางยืดหยุน ทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการ
เรียนรู
๕. เปนหลักสูตรการศึกษาทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
๖. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยั และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๕. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย กอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามและอยูรว มกันในสังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด
ปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆที่เผชิญ
๓. ความสามารถในการแกปญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดว ยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยางเหมาะสม
การปรับตัวใหทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอนื่
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญ
 ญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู (ในที่นจี้ ะกลาวถึง
เฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูแ ละปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียน ซึงสะทอนถึง
มาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม
๑. ตัวชีว้ ัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓)
๒. ตัวชีว้ ัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปที่ ๔ – ๖)
สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยในที่นี้จะกลาวถึงกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาษาไทย : ความรู ทักษะ และวัฒนธรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณคา
ภูมิปญญาไทย และภูมใิ จในภาษาประจําชาติ
การจัดการเรียนรูใหบรรลุตามมาตรฐานกลุมวิชาภาษาไทย ผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะห
มาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานกลุมวิชาภาษาไทย และสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาไทย รวมทั้งเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในสวนบทบาทของผูสอนจะตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากผูบอกความรูแกผูเรียน เปนผูสนับสนุนเสริมสรางประสบการณเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน
โดยดําเนินการดังนี้
๑. เลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน เชน กิจกรรมการเรียนรูแบบทดลอง แบบโครงงาน แบบศูนยการเรียน
แบบสืบสวนสอบสวน แบบอภิปราย แบบสํารวจ แบบรวมมือ เปนตน

๒. คิดคนเทคนิคกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนสามารถคิดคนรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูรูปแบบอื่นๆ และนํามาใชใหเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ไดแก ความรูความสามรถดานเนื้อหาวิชา
ความสนใจ และวัยของผูเรียน ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูใ นแตละชวงชัน้ เวลา สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ และสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชน
๓. จัดกระบวนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูมีหลายรูปแบบ สอนสามารถเลือกนํามาใช
หรือปรับใช โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของผูเรียน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูอยางมี
ความสุขดังนี้
๓.๑ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดปฏิบัติ
เหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง ใหรูวิธีแกปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ รูจักวิธีการวางแผน คิดวิเคราะห
ประเมินผลการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง และฝกการเปนผูนําและผูตาม ลักษณะของโครงงาน เปนเรื่องของ
การศึกษา คนควาทดลอง ตรวจสอบ สมมติฐาน โดยอาศัยการศึกษา วิเคราะห ใชทักษะกระบวนการ
๓.๒ การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนวิธีการหรือพฤติกรรมที่จะชวย
ใหการดําเนินงานเปนกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ ไดผลงาน ความรูสึก และความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูรวมงาน ลักษณะของการสอนแบบนี้เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรม
การเรียนอยางทั่วถึง ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนไดปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ชวยใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น ผูเรียนคนหาคําตอบไดดวยตนเอง
จนสามารถนําความรูความเขาใจจากการปฏิบัติงานไปใชในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมไดอยางสันติสุข
๓.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด มีวิธีการหลากหลาย วิธีการหนึ่งคือการ
ใชคําถาม การตั้งคําถาม เปนการใชคําถามอยางสรางสรรค กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความคิดในการเรียนรู
ภาษาไทย ผูสอนจะตองใชคําพูดและวิธีการตางๆ กระตุนใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง
แกไข พัฒนางานของตน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชน กิจกรรมการอภิปราย การวิเคราะห การวิจารณ
การคนควา การทําโครงงาน ฯลฯ นอกจากนี้ ผูสอนยังตองสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการคิดควบคูกันไป
ดวย เชน ความรับผิดชอบ ความอดทน ความเพียรพยายาม นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชความคิด
อยางมีวิจารณญาณในการแกปญหา การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินชีวิตในอนาคต เพื่อใหอยูในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข
๓.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ครู ผูบริหาร
ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยการจัด
กิจกรรมรวมกัน เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนดวยการ
จัดกิจกรรมในหองเรียน ในโรงเรียน และในชุมชน เชน การเลาเรื่อง การอภิปราย การวิจารณ การโตวาที การ

คัดลายมือ การเขียนเรียงความ การทําโครงงาน การประกวดการอาน การศึกษาคนควา การแขงขันตอบคําถาม
การอานทํานองเสนาะ เปนตน
๓.๕ การพัฒนาการเรียนรูหลักการทางภาษา จะทําใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติและวัฒนธรรม
การใชภาษาไทย เกิดความตระหนักวาภาษามีความสําคัญและมีพลัง กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูหลักการ
ทางภาษาจําเปนตองจัดควบคูและสัมพันธกับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทุกกิจกรรม
๓.๖ การพัฒนาการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรม เปนการเรียนรูเรื่องราวที่เปนทั้งการ
สํารวจและความบันเทิงซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยตางๆ และเปนการปลูกฝงใหผูเรียน
เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพของภาษาไทย เพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทางการดํารงชีวิต โดย
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน การจัดกิจกรรมจึงควรเนนใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู
เนื้อหาสาระดวยการอานพิจารณา วิเคราะห วิจารณวรรณกรรมและวรรณคดีอยางมีเหตุผล มีการนําเสนอ
ความเขาใจ ความซาบซึ้ง ขอคิดและประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การรายงาน การจัดแสดง การสรางสรรค
วรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง ฯลฯ ทั้งนี้จะเกิดผลทําใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เปนแนวทางในการผลิตผลงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๓.๗ การพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทางภาษา ชวยใหผูเรียนเขาใจวิถีชีวิตและศิลปะการใช
ภาษาของคนในทองถิ่น การจัดกิจกรรมจําเปนตองใหผูเรียนใชทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู เชน การสัมภาษณ
การรายงาน การทําโครงงาน การจัดการแสดง เปนตน โรงเรียนและชุมชนจะตองรวมกันจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่ออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทางภาษา
วิธีการที่กลาวมาขางตนนี้ ผูสอนสามารถนํามาใชไดอยางกวางขวาง โดยใชเทคนิควิธีการอยาง
หลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและเรียนอยางมีความสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพความพรอมของผูเรียนและธรรมชาติของวิชา เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
ในหลักสูตรไดกําหนดสาระการเรียนรูในวิชาภาษาไทยไว ๕ ดานดวยกัน ไดแก
สาระที่ ๑ : การอาน
มาตรฐาน ท ๑.๑ :ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอาน
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน เรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศและรายงาน การศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ : การฟง การดู การพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟง/ดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน
โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ ๔ : หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว เปนสมบัติของชาติ
สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม ไทยอยางเห็นคุณคา และ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง จากสาระ การเรียนรูทั้ง ๕ ดาน สามารถจําแนกออกเปน ๒ กลุมใหญๆ คือ
๑. ดานทักษะทางภาษา ไดแก สาระการเรียนรูที่ ๑, ๒ และ ๓
๒. ดานความรูในเนื้อหาทางภาษาไดแก สาระการเรียนรูที่ ๔ และ ๕
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