
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       คำนำ 
  

คูมือครูเลมนี้เปนส่ือการเรียนรูท่ีจัดทำข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียน

เปนศูนยกลางและการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการ (Active Learning) ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและ

กระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม บทบาทของครูมี

หนาท่ีเอื้ออำนวยการความสะดวกใหนักเรียนประสบผลสำเร็จ โดยสรางบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียนทำใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆไดในเชิงบูรณาการดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรุปความรูดวยตนเอง ทำใหนักเรียนไดรับ

การพัฒนาทั้งดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม และดานทักษะ/กระบวนการ นำไปสูการอยู

รวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

 คูมือครูเลมนี้ ไดออกแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการสอนอยางหลากหลาย หวังวาจะ

เปนประโยชนตอการนำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของนักเรียนตอไป 
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คูมือครู 
 

หลักสูตรภาษามง 
 

  บทท่ี 1 บทนำ 
 

โครงการพลังรวมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

เด็กชาติพันธุผูหญิงและเด็กผูชายในชายแดนไทย-เมียนมา เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ

ภาษาและวัฒนธรรมอยางจำกัด เนื่องจากกสังคมไทยยังคงมีความอคติกับกลุมชาติพันธุ การถูกเลือกปฏิบติั 

ทำใหเด็กชาติพันธุผูหญิงและผูชายขาดความตระหนักในตนเองและขาดความมั่นใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ของตนเอง สืบเนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนยังไมการบรรจุเรื่องการศึกษาระหวางวัฒนธรรมท่ีสงเสริม

ความตระหนักและความเขาใจระหวางวัฒนธรรม ครูและครูผูรูยังตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสอน

แบบปฏิบัติการที่มีเนื้อหาการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมรวมถึงเพศสภาพในโรงเรียน ขาดการสนับสนุนดาน

เทคนิคสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาแมในโรงเรียนหรือชุมชนและคูมือในการสอนภาษาแม และ

ครูผูรูดานภาษาแมยังคงตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสอนภาษาแมท่ีมีเนนกระบวนการสอนแบบ

ปฏิบัติการรวมถึงเพศสภาพในโรงเรียน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทางโครงการพลังรวมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งเปนโครงการท่ีดำเนินงานโดยมูลนิธิชวยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ

จากกมูลนิธิหมูบานเด็กเพซตาลอตซี่ และไดดำเนินการประสานความรวมมือกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 องคการบริหารสวนตำบลพระธาตุและองคการบริหารสวนตำบลพระธาตุ 

ผาแดง รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา ดานวัฒนธรรม ในการขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเด็กชาติพันธุ ผูหญิงและผูชายเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคลองกับภาษาและ

วัฒนธรรม 

 

เปาหมาย (IMPACT) 
 

 เด็กชาติพันธุผูหญิงและผูชายในสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

ทามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกไดอยางเปนสุข 
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      เปาประสงค/ผลลัพธ (OUTCOME) 
  

เด็กชาติพันธุผูหญิงและผูชายในพื้นที่จังหวัดตาก ชายแดนไทย-เมียนมาเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สอดคลองกับภาษาและวัฒนธรรม  

 

     ผลผลิต/แนวทางการดำเนินงาน (OUTPUT) 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระหวางวัฒนธรรม และบรรจุในชวงการลดเวลาเพิ่มเวลารู ของ

โรงเรียน  

2. ครูในโรงเรียนและผูรูชุมชนไดรับพัฒนาศักยภาพในการจัดการสอนการสอนแบบปฏิบัติการที่มี

เนื้อหาการเรียนรูระหวางวัฒนธรรมในโรงเรียน 

3. การพัฒนาหลักสูตรภาษาแมกะเหรี่ยงและแบบเรียนภาษาคะฉ่ินกับมงในพื้นท่ีโรงเรียนเปาหมาย 

4. การพัฒนาครูภาษาแมในการบูรณาการการจัดการสอนการสอนแบบปฏิบัติการและการเรียนรู

ระหวางวัฒนธรรมในการเรียนรูภาษาแม 
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    บทท่ี 2 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรภาษามง 
 

2.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Centered) 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดรับอิทธิพลมาจากกสองแนวคิดหลัก คือ 

แนวคิดแรกปรัชญา Constructivism เช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปน

ผูสรางความรูจากกความสัมพันธระหวางสิ ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม เปนปรัชญาที ่ม ีขอ

สันนิษฐานวา ความรูไมสามารถแยกจากกความอยากรู ความรูไดมาจากกการสรางเพื่ออธิบาย จึงเนนให

ผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ดังนั้นการยึดแนว Constructivism จึงเชื่อวาผูเรียน

สามารถเรียนรูไดเอง ผานการลงมือปฏิบัติและจะทำใหความรูท่ีไดอยูในความทรงจำของผูเรียนไปไดยาวนาน 

และแนวคิดท่ีสอง คือ ปรัชญาจากกกลุมมนุษยนิยม ( Humanism) ท่ีเช่ือวา การเรียนรูไมไดหมายถึง การท่ีทำ

ใหผูเรียน รูวิชาการเทานั้น แตตองทำใหมีจิตวิญญาณ มีเจตคติที่ดีและมีคุณธรรม โดยพัฒนาเปนองครวม 

(Wholistic) การเรียนรู เกิดจากกการคนพบความหมายของส่ิงท่ีเรียนดวยตนเอง เปนปจจัยภายในตัวผูเรียน

ผูสอนจึงตองรับรูในเบื้องตนวาผูเรียนสามารถนำตนเอง พึ่งพาตนเองไดและมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น

การเรียนการสอนจึงตองใหอิสรภาพแกผูเรียน ในการสรางสรรคดวยตนเอง ไมบีบบังคับ หรือบงการชีวิตของ

ผูเรียนใหเปนไปตามแนวทางท่ีผูสอนตองการ 

 

2.1.1 องคประกอบของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1) ผูเรียนกับผูสอน คือนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตาง ๆ จากกผูสอน 

2) ผูเรียนกับผูเรียน คือนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูและประสบการณจากกเพื่อนรวมช้ัน 

3) ผูเรียนกับวัสดุอุปกรณคือนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตางๆจากกสื่อการเรียนการสอน 

เชน หนังสือ ใบความรูวิทยุโทรทัศนวีดิทัศนท่ีผูสอนจัดใหเพื่อใชเปนส่ือการสอน 

4) ผูเรียนกับส่ิงแวดลอม คือนักเรียนไดรับความรูและประสบการณตางๆจากกส่ิงตางๆรอบตัว เชน 

ปายนิเทศท่ีอยูขางทางธรรมชาติท่ีอยูรอบตัว หรือคำบอกเลาของผูใหญเปนตน ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ ทำ

ใหมองเห็นวา แทจริงแลว การเรียนรูของเด็กมิไดเกิดจากกผูสอนแตผูเดียว แตเกิดจากกสวนอื่นๆ ดวย ผูสอน

เปนเพียง 1 ใน 4 ของแหลงความรู หรือเปนผูใหความรูแกเด็กประมาณ 25 เปอรเซ็นตเทานั้นเอง 

 

2.1.2 หลักสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

1) ความตองการหรือความสนใจของผูเรียนเปนสำคัญ 

2) เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด 

3) เนนใหผู เรียนสามารถสรางองคความรู ไดดวยตนเอง หมายความวาใหสามารถเรียนรู จากก

ประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบคนหาความรูดวยตนเอง 
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4) เปนการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเกิดทักษะท่ีจะนำส่ิงท่ีเรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน และสามารถ

เขาใจวิธีการเรียนรูของตนได คือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยางเหมาะสม ไมเนนท่ี

การจดจำเพียงเนื้อหา 

5) เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมิน การเปดโอกาสใหผู เรียนประเมินตนเองอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่องจะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองไดชัดเจนข้ึน รูจุดเดนจุดดอยและพรอมท่ีจะปรับปรุงหรือ

พัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งข้ึน การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริงและใชแฟมสะสมผลงาน

ชวย 

6) เนนความรวมมือ ซึ่งเปนทักษะท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

7) เนนรูปแบบการเรียนรูซึ่งอาจจัดไดท้ังในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 

       สรุป 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนประโยชนของผูเรียนเปนหลักโดยจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล มีวิธีการที่หลากหลาย 

ผูเรียนมีสวนรวมในการกำหนดสาระที่จะเรียนรู ทำกิจกรรม และลงมือปฏิบัติจริง จนคนพบขอความรูและ

วิธีการปฏิบัติดวยตนเอง จากกแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
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 2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Active Learning)  

     Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา (Constructivism) 

เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง ความรู ที่เกิดขึ ้น เปนความรูที่ไดจากกประสบการณ 

กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือกระทำมากกวาการฟงเพียงอยางเดียว 

ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดการเรียนรูโดยการอาน, การเขียน, การโตตอบ, และการวิเคราะหปญหา อีกท้ังให

ผูเรียนไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การวิเคราะห, การสังเคราะห, และการประเมินคา 

2.2.1 ทำไมตองเรียนรูแบบปฏิบัติการ (Active Learning): พีระมิดแหงการเรียนรู 

 
-  การเรียนรูโดยการอานทองจำผูเรียนจะจำไดในส่ิงท่ีเรียนไดเพียง 10 % 

-  การเรียนรูโดยการฟงบรรยายเพียงอยางเดียวโดยท่ีผูเรียนไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียนรู 

เม่ือเวลาผานไปผูเรียนจะจำไดเพียง 20 % 

             หากในการเรียนการสอนผูเรียนมีโอกาสไดเห็นภาพประกอบดวยก็จะทำใหผลการเรียนรูคงอยูได 

เพิ่มข้ึนเปน 30% 

   กระบวนการเรียนรูท่ีผูสอนจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพิ่มข้ึน เชน การใหดูภาพยนตรสาธิต 

จัดนิทรรศการใหผูเรียนไดเรียนรูจะทำใหผลการเรียนรูเพิ่มข้ึน เปน 50 % 

   การใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิดความรูความเขาใจ 

นำไปประยุกตใชสามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือ สรางสรรคส่ิงตางๆ และพัฒนาตนเอง 

เต็มความสามารถรวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวมอภิปรายใหมีโอกาสฝก 

ทักษะการส่ือสารทำใหผลการเรียนรูเพิ่มข้ึน 70% 

   การนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรูในสถานการณจำลอง ท้ังมีการฝกปฏิบัติในสภาพจริงมีการ 

เช่ือมโยงกับสถานการณตางๆ ซึ่งจะทำใหผลการเรียนรูเกิดข้ึนถึง 90% 
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         2.2.2 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
 

1) ทักษะการคิดอยางมีวิจากรณญาณและการแกปญหา (Critical thinking and problem-solving 

skills) เปนการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหาและการนำความรูไป

ประยุกตใช 

2) ทักษะการมีสวนรวม (Participation skills) เปนการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 

3) ทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self-study and searching skills) ผูเรียนสามารถสรางองค

ความรู และจัดระบบการเรียนรูไดดวยตนเอง 

4) การสรางและพัฒนาทีมสัมพันธ (Team building) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดาน

การสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกันหรือรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 

5) หนาที่และความรับผิดชอบ (Roles and responsibilities) ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน

การมีวินัยในการทำงานการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

6) ฝกทักษะทางภาษา (ฟง-พูด-อาน-เขียน) (Practice language skills (Listening, speaking, 

reading, and writing) เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอานพูดฟงคิดอยางลุมลึก ผูเรียนจะเปนผู

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง 

7) ทักษะการคิดข้ันสูง (Advanced Thinking Skills) เปนการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง 

8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนกจิกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการ

ขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด 

9) ผู สอนจะเปนผูอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผู เรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง 

(Teacher as facilitator in the learning process) 

10) ทักษะการสะทอนความคิด (Reflection Skills) ความรูเกิดจากกประสบการณการสรางองค

ความรูและการสรุปทบทวนของผูเรียน 

 

2.2.3 บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ Active Learning  
 

1) สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจากโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ

ผูสอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมรวมท้ัง

กระตุนใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู 

3) จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

5) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ท้ังในสวนของเนื้อหา และกิจกรรม 

          6) ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของท่ีผูเรียน 
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2.2.4 ตัวอยางเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
 

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  สามารถสรางใหเกิดข้ึนไดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

รวมท้ังสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ท้ังการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบกลุมเล็ก 

และการเรียนรูแบบกลุมใหญ  McKinney (2008) ไดเสนอตัวอยางรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดดี ไดแก 

1) การเรียนรูแบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียน

คิดเกี่ยวกับประเด็นท่ีกำหนดแตละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากกนั้นใหแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อน

อีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด (Share) 

2) การเรียนรู แบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที ่ให

ผูเรียนไดทำงานรวมกับผูอื่น โดยจัดเปนกลุม ๆ ละ 3-6 คน 

3) การเรียนรู แบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจากรณาขอสงสัยตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

โดยครูจะคอยชวยเหลือกรณีท่ีมีปญหา 

4) การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนนำเกมเขาบูรณาการในการ

เรียนการสอน ซึ่งใชไดท้ังในข้ันการนำเขาสูบทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือข้ันการประเมินผล 

5) การเรียนรูแบบวิเคราะหวิดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่ใหผูเรียนไดดูวิดีโอ 5-20 นาที แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดดู อาจ

โดยวิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุปเปนรายกลุม 

6) การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนไดนำเสนอ

ขอมูลท่ีไดจากกประสบการณและการเรียนรู เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุม 

7) การเรียนรู แบบผูเรียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากกส่ิงท่ีไดเรียนรูมาแลว 

8) การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือ การจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีอิงกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนกำหนดหัวขอท่ีตองการเรียนรู วางแผนการเรยีน เรียนรูตามแผน 

สรุปความรูหรือสรางผลงาน และสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรู หรืออาจเรียกวาการสอนแบบโครงงาน 

(project-based learning) หรือ การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning) 

9) การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนได

อานกรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากกนั้นใหผู เรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทาง

แกปญหาภายในกลุม แลวนำเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนท้ังหมด 

10) การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ท่ี

ผูเรียนจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ท่ีไดพบเห็น หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน รวมท้ังเสนอความคิดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 
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11) การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่ใหผูเรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร และ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน แลวแจกจายไปยังบุคคลอื่นๆ 

12) การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียน

ออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช

เสนเปนตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเปนรายบุคคลหรืองานกลุม แลวนำเสนอผลงานตอผูเรียนอื่นๆ จากกนั้นเปด

โอกาสใหผูเรียนคนอื่นไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

         สรุป 

  

การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (Active Learning) เนนกระบวนการเรียนรู มากกวา

เนื้อหาวิชา เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดขึ ้นในตนเอง ดวยการลงมือ

ปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนำ กระตุน หรืออำนวยความสะดวก  ให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึน โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และการ

ประเมินคาจากกส่ิงท่ีไดรับจากกกิจกรรมการเรียนรู ทำใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและนำไปใชใน

สถานการณอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   บทท่ี 3 แนวทางในการใชแผนการจัดการเรียนรู 
  

คูมือครู แผนการจัดการเรียนรู ภาษามง เลมนี้จัดทำข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหครูใชประกอบการจัดการ

เรียนรู ภาษามง ซึ่งหลักสูตรภาษามง มีจำนวน 40 ช่ัวโมง ประกอบดวยหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 หลักการอาน หลักการเขียน จำนวน 14 ช่ัวโมง 
 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 ประโยคตางๆ ในภาษามง จำนวน 4 ช่ัวโมง 
  

หนวยการเรียนรูท่ี 3 คำศัพทพื้นฐานในภาษามง จำนวน 10 ช่ัวโมง 
  

หนวยการเรียนรูท่ี 4 เพลงมงสากล จำนวน 3 ช่ัวโมง 
  

หนวยการเรียนรูท่ี 5 บทสนทนาในภาษามง จำนวน 3 ช่ัวโมง 
  

หนวยการเรียนรูท่ี 6 ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
 

 คูมือครู แผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ไดนำเสนอรายละเอียดไวครบถวนตามแนวทางการจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู ครูควรศึกษาคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู เลมนี้ใหละเอียดเพื่อปรับใชใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม สถานการณและสภาพของนักเรียน ซึ่งในแตละหนวยการเรียนรูจะแบงแผนการจัดการเรียนรู

ออกเปนรายช่ัวโมง จำนวนมากนอยไมเทากันข้ึนอยูกับความยาวของเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรูจะ

แบงเปนแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ช่ือแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ลำดับท่ีหนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู และเวลา  

2. ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดที่ใชตรวจสอบนักเรียนหลังจากกเรียนจบเนื้อหาที่นำเสนอในแตละแผนการ

จัดการเรียนรูนั้น ๆ 

3. ความคิดรวบยอด เปนการบรรยายกรอบความคิดหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแผน การ

จัดการเรียนรูแตละแผนตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผูสอนไดระบุความคิดรวบยอดของเนื้อหาท่ีเรียน ทักษะ

หรือกระบวนการทางภาษาท่ีฝก และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติภาระงานตามตัวช้ีวัด 

4. สาระการเรียนรู เปนหัวขอยอยท่ีนำมาจัดการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ

สาระหลักของการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 

5. วัตถุประสงคการเรียนรู เปนสวนที่บอกจุดประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังจากก

เรียนจบในแตละหนวยการเรียนรูยอย ทั้งในดานความรู ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ดานทักษะ/

กระบวนการ ซึ่งสอดคลองสัมพันธกับตัวช้ีวัดหนวยการเรียนรูหลักและเนื้อหาในหนวยเรียนรูยอยนั้นๆ 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู เปนการเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนื้อหาในแตละเรื่อง 

เพื่อใหครูสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ

เรียนรูประกอบดวย กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป  
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7. อุปกรณ เปนอุปกรณที ่ใชในการจัดการเรียนรู ในแตละหนวยการเรียนรู ยอยๆ เชน ดินสอ กาว 

กรรไกร กระดาษ A4 

8. สื่อการเรียนรู เปนสื่อการเรียนรู ทุกประเภทที่ใชในการจัดการเรียนรู ซึ ่งมีทั ้งสื ่อธรรมชาติ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ือบุคคล 

9. ช้ินงาน ผลผลิตท่ีไดจากกการปฏิบัติงาน เชน ภาพวาด ใบงาน เปนตน หรือการปฏิบัติงานท่ีแสดง

ใหเห็นถึง กระบวนการทำงานอยางชัดเจน เชน การพูด การรายงานปากเปลา การอาน การแสดงบทบาท

สมมุติ เปนตน 

10. การวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูวาหลังจากกจัดการเรียนรูในแตละ

แผนการจัดการเรียนรูแลว นักเรียนมีพัฒนาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเปาหมายที่คาดหวังหรือไม 

และมีส่ิงท่ีจะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง สงเสริมในดานใดบาง 

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู เปนสวนที่ใหครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูวาประสบความสำเร็จ

หรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบาง และขอเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูครั้ง

ตอไป 

 

 

 

   บทท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรูภาษามง  
 

(ตามแผนการจัดการเรียนรูภาษามง 3 ระดับ) 
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    บทท่ี 5 สื่อท่ีใชประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษามง 
 

สื่อที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ประกอบดวย 5 ส่ือ

การสอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

5.1 สื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาแม (Mother Tongue materials)  

สื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาแม (Mother Tongue materials) ประกอบดวย สื่อหนังสือเลม

ใหญ หนังสือเลมเล็ก และหนังสือรูปภาพ ดังนี้ 
 

5.1.1 หนังสือเลมใหญ  

หนังสือเลมใหญ คือ หนังสือสำหรับการอานที่มีขนาดใหญ ตั้งแตขนาด A3 ขึ้นไป เปนเรื ่องที่มี

ขอความเปนตัวหนังสือและรูปภาพขนาดใหญ ท่ีสามารถเห็นไดหมดท่ัวท้ังหอง มีเนื้อเรื่องสอดคลองกับภาพท่ีมี

สีสันสวยงามชวนใหอาน เพื ่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน และสามารถเขาใจเรื่องจากกภาพ เนื ้อเรื่องใน

หนังสือมีคำ วลี หรือประโยคซ้ำๆที่ผูเรียนจะคาดเดาได หนังสือเลมใหญใชในกิจกรรมการอานรวมกันใน

บรรยากาศผอนคลายและเปนมิตร ชวยใหเด็กมั่นใจและสนุกสนานกับการอาน ซึ่งเปนการสงเสริมนิสัยรักการ

อานของผูเรียน 

จุดประสงคของการใชหนังสือเลมใหญ  

-   การเรียนของเด็กคือการเรียนแบบ เชน เด็กเห็นแมทำกับขาว ก็ลอเลียนแบบทาทางนั้น ดังนั้น 

การเรียนรูการอานจึงเปนการเรียนแบบการอานของครู การอานหนังสือเลมใหญเปนกิจกรรมการเรียนรู ทำ

สังคม รวมกับ บรรยากาศท่ีผอนคลาย  

    ครูเปนตนแบบของการอานอยางเปนธรรมชาติ อานดวยความเขาใจอานออกเสียงชัดเจนถูกตอง

ล่ืนไหล ไมสะดุดหรือจะตะกุกตะกัก 

    เปนกิจกรรมจัดงานรวมกับ เด็กสามารถอานดวยกันหลาย ๆ คนทำใหรูสึกวาไมเปนเรื่องยากไมนา

กลัว และไมรูสึกเครียดไมกดดันการทำใหผูเรียนมีความสุขและอยากอาน  

              สามารถอานไดหลายๆครั้งอาจซ้ำแลวซ้ำอีกจนทำใหสามารถพัฒนาการคิดอยางสรางสรรคและ

ดัดแปลงเนื้อเรื่องตอยอดตอไปไดอีกทำใหรักในการอานมากข้ึน  

   เด็กท่ีเริ่มอานจะรูสึกสนุกสนานกับหนังสือเลมยายนี้ ซึ่งจะนำไปสูการเขียนตอไป 

 

วัสดุ/อุปกรณ 

1) กระดาษ A3     2) ดินสอ      3) ยางลบ          4) สีไม   

5) กบเหลาดินสอ    6) เข็มเย็บผาขนาดใหญ    8) ดายเสนสำหรับเย็บหนังสือ 7) หมึกตัดเสน 

9) เทปกาวยน 2 นิ้ว   10) เทปผาสีขนาด 2 นิ้ว   11) สต๊ิกเกอรใส (เคลือบปกหนังสือ)  

12) คอมพิวเตอร    13) เครื่องสแกนภาพ   14) ฟวเจอรบอรดขนาด 33 *44 ซม.  

15) ปริ้นเตอร (ขนาดกระดาษ A4) 
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ข้ันตอนการทำหนังสือ 

ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมเรื่อง เตรียมเรื่องสำหรับการทำส่ือหนังสือภาพคิดภาพบรรยายเหตุการณประกอบ

และนำเนื้อหามาเขียนเรื่องคุณเปนส่ิงท่ีคุณเคยเห็น เชน สัตว สถานท่ี ราชการในทองถ่ิน หรือ วัฒนธรรมความ

เปนอยูหัวขอการเขียนเรื่อง ท่ีใหไป ตอจากกนี้ กอนเขียนควรปรึกษาเพื่อนรวมกลุม คำท่ีใชควรเปนประโยคท่ี

เขาใจงายและสามารถเดาเหตุการณได 
 

ขั้นตอนท่ี 2 ขัดเกลาเรื่อง 1 ภาพประกอบ อานเรื่องที่ตัวเองเขียนหลาย ๆ รอบวาเปนเรื่องที่เขาใจ

งายชัดเจนไมซับซอนทบทวนและนำกลับมาแกไข 
 

ข้ันตอนท่ี 3 เขียนหรือพิมพลงในกระดาษ A3 เมื่อไดเรื่องท่ีชัดเจนนาสนใจ เรียบรอยแลวใหเขียนหรือ

พิมพลงในกระดาษ A3 ทุกขอความ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การวาดภาพประกอบหนังสือภาพดูเนื้อหาในแตละหนาวาดรูปบรรยายเหตุการณขนาด

ใหญควรจะเปนรูปธรรมดาเขาใจงายไมซับซอน ลงดินสอลงในกระดาษ A3 ผูเรียนอาจจะใชรูปเปนตัวชวย

เสริมสรางความเขาใจใหแกพวกเขามากยิ่งขึ ้นเมื ่อไดรูปภาพที่ถูกใจและภาพเหลานั้น สามารถอธิบาย

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเนื้อหาไดแลวข้ันตอไปก็คือการลงหมึกท่ีมีขนาดใดเสนท่ีสามารถมองเห็นไดในระยะไกล

มันจะแหงใหลบรอยดินสอออกแลวระบายสีดวยสีไม 
 

ขั้นตอนท่ี 5 การเขาเลมกันนับหนาเรียงหนากระดาษตามเนื้อเรื่องใน หนังสือเรื่องจากกปกในหนา

ตอมาเปนรูปภาพหนาจอมาเปนเนื้อเรื่องจนกระท่ังมีครบท้ังรูปภาพและเนื้อเรื่องท่ีเรียงตามลำดับอยางถูกตอง 

     หนาท่ี 1 เปนการทำหนาปก 

     หนาท่ี 2 เปนปกใน 

     หนาท่ี 3 เปนรูปภาพท่ี 1 

     หนาท่ี 4 เปนเนื้อเรื่องของภาพท่ี 1 

     หนาท่ี 5 เปนรูปภาพท่ี 2 

     หนาท่ี 6 เปนเนื้อเรื่องของภาพท่ี 2 

 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือเลมใหญ 

ข้ันเตรียมการ 

 1. เตรียมหนังสือท่ีจะอาน 

 2. จัดเกาอี้เปนครึ่งวงกลมหรือนั่งเปนครึ่งวงกลมท่ีพื้นท่ีโดยครูนั่งบนเกาอี้เต้ีย 

 3. เลือก 3-4 คำ เตรียมไวสำหรับกิจกรรมการจับคูคำ ใหเขียนแตละคำลงบนกระดาษให

ขนาดตัวอักษรเทากับตัวหนังสือ 

 4. เลือก 2-3 ประโยคเพื่อใชสำหรับกิจกรรมซอนคำ 

 5. เตรียมไมที่ใชไมชี้ขางใตคำในขณะที่อานตามแผนการอานหามมิใหชี้ใตคำแบบคำตอคำ 

แตใหช้ีตอเนื่องตลอดท้ังประโยคท่ีอาน 
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ข้ันสอน 

 1. แนะนำเรื ่องที่จะอานดวยกัน แนะนำเรื ่องที่จะอาน นำผูเรียนเขาสู บทเรียนโดยถาม

นักเรียนเกี่ยวกับผูคนและเหตุการณในชีวิตประจำวันของผูเรียนท่ีเกี่ยวโยงกับเรื่อง ตัวอยางเชน ผูเรียนเคย...

ไหม? หรือผูเรียนเคยเห็น...ไหม? ใชคำถามท่ีจะชวยกระตุนใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับช่ือเรื่อง 

 2. อานเรื่องดวยกัน อานชื่อเรื่อง ถามผูเรียนหลายๆคน เกี่ยวกับประสบการณที่ผูเรียนมีใน

หัวขอนี้ จากกนั้นเปดหนาแรกของหนังสือเรื่องนั้น แลวช้ีไปท่ีสวนสำคัญของรูปในภาพและอานขอความในหนา

ถัดไป เล่ือนไมท่ีใชสอนอยางตอเนื่องไมใหขาดหรือกระตุกเปนชวงๆตามคำ ทำเชนนี้ไปแตละหนาแลวใหหยุด

เพื่อถามนักเรียน 2-3 ครั้ง โดยใหนักเรียนคาดเดาวา “คิดวาจะเกิดอะไรตอไป” เมื่อานเรื่องจบแลว ใหถาม

ผูเรียนดังตัวอยางตอไปนี้ เชน มีอะไรเกิดข้ึนในเรื่อง ทำไมผูเรียนถึงไดคิดวามันเกิดข้ึนได ผูเรียนชอบตอนไหน

ของเรือ่งมากท่ีสุด ทำไมถึงชอบ แลวจึงอานเรื่องใหม 

 3. อานเรื่องนั้นครั้งสุดทายพรอมกับผูเรียนท้ังหมด (หมายเหตุ ครูใชไมช้ีใตบรรทัด โดยท่ีไม

ตองยกไม แตใหลากไปท่ีตามท่ีอาน เพราะจะชวยใหเด็กอานเปนประโยค ไมใชอานเปนคำๆ) 

 

กิจกรรมหลังการอานหนังสือเลมใหญ 

1) กิจกรรมจับคูคำ 

  เลือกบัตรคำท่ีไดเตรียมไวแลวสำหรับเรื่องท่ีอานรวมกัน 

  เอาบัตรคำใหอาสาสมัครถือไวหนึ่งบัตรตอหนึ่งคน  

  เลือกประโยคหรือขอความในหนังสือที่มีคำตรงกับบัตรคำที่เตรียมไวใหอาสาสมัคร อาน

ขอความนั้นพรอมกันแลวใหอาสาสมัครนำบัตรคำของตัวเองจับคูกับคำในหนังสือและใหอาสาสมัครอานคำนั้น 

  ทำเชนนี้กับอาสาสมัคร 3-4 ชุด โดยเปดหนังสือไปหนาอื่นท่ีมีคำตรงกับบัตรคำท่ีไดเตรียมไว 

2) กิจกรรมซอน 

 หาประโยคแรกท่ีจะเลือกไวใชสำหรับกิจกรรมซอนคำ 

  ถือกระดาษแผนเล็กปดคำสำคัญในประโยคนั้น 

  อานประโยคนั้นอีก โดยใหอานรวมคำท่ีถูกปดไวดวย 

  ถามนักเรียนวา คำไหนในประโยคท่ีครูปดเอาไว 

  ถานักเรียนตอบถูกเปดคำที่ปดไวและกลาวชมเชยนักเรียนและอานประโยคนั้นอีก หาก

นักเรียนบอกคำผิดใหช้ีไปท่ีคำท่ีนักเรียนอานและแสดงใหเห็นวาคำนี้ไมใชคำท่ีครูปดไว อานประโยคนั้นใหมอีก

ครั้ง แลวช้ีไปท่ีคำท่ีนักเรียนกำลังอานใหนักเรียนลองพูดคำท่ีครูปดไวใหม 

  ทำแบบนี้กับประโยคอื่นๆ อีก 2 ประโยคท่ีใชในกิจกรรมซอนคำ 

3) กิจกรรมต้ังคำถาม  

 ต้ังคำถามท้ังปลายเปดและปลายปดเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานไปแลว 

4) กิจกรรมเลาเรื่องกลับ ใหนักเรียนเลากลับเรื่องท่ีไดอานดวยกัน 
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5) กิจกรรมบทบาทสมมติ  

          ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ (ใหนักเรียนหนึ่งคนออกมาเลาเรื่อง แลวใหอาสาสมัครเปน 

ตัวละครแสดงตามเรื่อง) 

         กิจกรรมเปลี่ยนตอนจบของเรื่อง ใหผูเรียนเปลี่ยนตอนจบของเรื่องหรือแตงเรื่องใหนักเรียน

เปล่ียนตัวละครบางตัวในเรื่อง 

 

ตัวอยางหนังสือเลมใหญ 
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 5.1.2 หนังสือเลมเล็ก  

หนังสือเลมเล็ก คือ หนังสือนิทานท่ีมีขนาดเล็ก (A5) มีรูปภาพขาวดำในแตละหนาพรอมตัวหนังสือท่ี

เปนขอความประกอบ เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจคำและความหมายของเรื่องในหนานั้น หนังสือเลมเล็กมีหลาย

ระดับตามความยากงาย ในท่ีนี้มี 2 ระดับคือ ระดับเริ่มอานและระดับท่ีอานไดแลว สำหรับระดับท่ีเริ่มอานนั้น 

รูปภาพท่ีมีจะสามารถบอกไดเหมือนกับขอความท่ีอยูใตภาพ นั่นคือ ตอใหไมมีขอความท่ีเขียนประกอบใตภาพ 

ผูอานก็สามารถคาดเดาจากกภาพได หนังสือเลมเล็กสามารถนำมาใชกิจกรรมการอานรวมกันเปนกลุมหรือ

กิจกรรมอานเองหรืออานเด่ียว ดังนั้นเด็กจึงสามารถนำกลับไปอานรวมกับผูปกครองหรืออานใหผูปกครองฟง

ได และยังสามารถระบายสีภาพไดตามจินตนาการ 
  

จุดประสงคของการใชหนังสือเลมเล็ก 

 -  เพื่อกระตุนใหนักเรียนรักการอานโดยใชภาพเปนส่ือนำไปสูตัวอักษร 

 -  สรางความมั่นใจในการอานเพราะนักเรียนแตละคนมีหนังสือคนละ 1 เลม 

 -  ใหนักเรียนใชจินตนาการของตัวเองในการระบายสีตามเรื่องราวในหนังสือ 
  

ลักษณะของหนังสือเลมเล็ก  

    มีขนาดเล็ก พกพางาย และเนื้อเรื่องไมยาวเกินไป 

    มีจำนวนหนาต้ังแต 8-12 หนา ข้ึนอยูกับความยากงายและระดับช้ันเรียนท่ีสูงข้ึนของเด็ก 

    เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน นาต่ืนเตน นาสนใจ และมีจุดหักมุม เพื่อใหเด็กไดคิดตอ 

    ภาพวาดตองชัดเจน ไมตองมีรายละเอียดมาก เขาใจงาย 
  

วัสดุ/อุปกรณ 

1) กระดาษ A4    2) ดินสอ   3) ยางลบ   4) กบเหลาดินสอ  

5) ดินสอสี (สีไม สีเทียน สีน้ำ)  6) คอมพิวเตอร   7) เครื่องสแกนภาพ  8) ปริ้นเตอร 

9) ลวดเย็บกระดาษ/ท่ีเย็บกระดาษ   
 

วิธีการเขียนและวาดภาพประกอบในการทำหนังสือเลมเล็ก  

 1. กำหนดเนื้อเรื่องท่ีจะเขียน โดยอิงรูปแบบการเขียนเรื่องตามท่ีจะไดกลาวถึงตอไป 

 2. ลงมือเขียนเรื่องส้ันๆ ตามโครงเรื่องท่ีวางไวประมาณ 8-12 ประโยค ประโยคท่ีใชตองแสดงใหเห็น

ไดดวยภาพ 

 3. ขัดเกลาเนื้อหาและภาษาที่ใช รวมถึงการเวนวรรคตอน ซึ่งในที่นี้ใหผูที่มีประสบการณหรือเขาใจ

การใชภาษาไดดีชวยตรวจสอบ 

 4. แบงประโยคและเขียนรายละเอียดของภาพประกอบ  

 5. สแกนภาพวาดประกอบลงคอมพิวเตอร 

 6. จัดหนาและรปูแบบตามตัวอยางหนังสือเลมเล็ก 

 7. พิมพหนังสือเลมเล็กและเขาเลมใหเรียบรอย 
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 ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

การเตรียมการ 

 1. เตรียมหนังสือเลมเล็กเรื่องที่ตองการจะอาน และหนังสือเลมเล็กตองที่จำนวนใหพอกับนักเรียน

อยางนอย 2 คน/เลม 

 2. ใหนักเรียนนั่งบนเกาอี้ของตัวเอง 

 3. เลือก 3-4 คำ จากกหนังสือสำหรับกิจกรรมการจับคูและเขียนคำนั้นลงบนกระดาน 

 4. เลือก 2-3 ประโยคจากกหนังสือสำหรับกิจกรรมซอนคำและเขียนคำตอบนั้นลงบนกระดาน 

ข้ันสอนและกิจกรรมหลังอาน มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกับหนังสือเลมใหญ 

 

ตัวอยางหนังสือเลมเล็ก 
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5.1.3 หนังสือรูปภาพ  

หนังสือรูปภาพหรือนิทานภาพเปนหนังสือท่ีใชรูปภาพดำเนินเรื่องราวแทนตัวหนังสือ หนังสือรูปภาพ 

หรือนิทานภาพเปนหนังสือท่ีใชรูปภาพดำเนินเรื่องราวแทนตัวหนังสือ เหมาะสำหรับเด็กท่ียังอานเขียนไมไดแต

เพื่อเตรียมตัวเด็กสำหรับอานเขียนตอไป ปกติหนังสือรูปภาพมักเปนการวาดภาพที่สะทอนถึงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของเด็ก หรือเปนประสบการณเรื่องราวท่ีใกลตัวเด็ก เปนเรื่องท่ีเด็กชอบ (มีประมาณ 4-6 ฉากภาพ 

สามารถถอดแยกออกมาเปนแผนได) 
  

จุดประสงคของการใชหนังสือรูปภาพ 

 1.  ไดพัฒนาทักษะการฟงประโยคท่ีถูกตองเปนธรรมชาติจากกตนแบบท่ีดี 

 2.  พัฒนาทักษะการพูดเปนประโยค เพื่ออธิบายรูปภาพได 

 3.  ไดสะสมคำศัพทเพิ่มข้ึนสำหรับการอาน-เขียนตอไป 

 4.  ไดพัฒนาการใชคำศัพทในบริบทท่ีหลากหลายและสนุกสนานโดยไมรูสึกถูกกดดัน 

 5.  พัฒนาทักษะการพูดเรียบเรียงตอเนื่องเปนเรื่องราวอยางตอเนื่องได 

 6.  ไดพัฒนาทักษะการลำดับเหตุการณ เรียบเรียงเรื่องราวอยางตอเนื่องได 

 7.  พัฒนาความมั่นใจในการพูดประโยคภาษาแมดวยความเขาใจ 

 8.  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทักษะการอานและเขียนท่ีเนนความถูกตองและเนนความหมาย  

 

วิธีการจัดกิจกรรมโดยใชส่ือหนังสือรูปภาพ 

ข้ันนำเขาบทเรียน  

 1. ครูเตรียมหนังสือรูปภาพพรอมท้ังเอาภาพใหนักเรียนดู 

 2. ครูแจกภาพใหนักเรียนไดดูกันทุกคน เพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสและไดดูรูปภาพท่ัวกันและใหนักเรียน

พูดถึง ส่ิงของและเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้น เมื่อดูเสร็จแลวนำภาพมาคืนครู 

 3. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพและถามวาเห็นอะไรบางแตละภาพจนครบทุกภาพ โดยอาจใหนักเรียนช้ีวา 

อยูตรงไหนของภาพทำไปทีละภาพจนครบ 
 

ข้ันเรียนรู 

 1. รอบแรก ครูพูดประโยคประจำภาพใหนักเรียนฟง 3 ครั้ง ตองเปนประโยคที่เหมือนกันทั้ง 3 ครั้ง 

เพราะจะไดไมใหเด็กสับสน 

 2. รอบสอง ครูพูดประโยคประจำภาพ ครูถามคำถามปลายปดแบบตางๆ เพื่อชวยใหเด็กจำประโยค

ประจำภาพ เด็กจะเขาใจคำศัพทและเรียนรูการพูดอยางคอยเปนคอยไปตอจากกคำมาเปนประโยค 

 3. รอบสาม ครูพูดประโยคประจำภาพและใหนักเรียนพูดตาม นักเรียนพูดประโยคประจำภาพพรอม

กัน หากนักเรียนจำไมได ใหครูชวยดวยการชี้รูปชวยพูดบางคำ นักเรียนฝกพูดเปนกลุม นักเรียนฝกพูดเปน

รายบุคคล 
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ข้ันประเมินและตรวจสอบ  

 1. ใหตัวแทนนักเรียนตามจำนวนภาพออกมาถือภาพและยืนหนาหองและใหพูดประโยคประจำภาพ

ของตนเองใหเพื่อนท้ังหองฟง 

 2. ใหนักเรียนปรึกษากันวา ถาตองยืนเรียงภาพใหเปนเรื่องเดียวกันภาพไหนควรอยูกอนและหลัง 

 3. ใหนักเรียนยืนเรียงตามลำดับภาพเปนเรื่องเดียวกันและใหพูดประโยคของตนเองเพื่อใหเรื่องราว

ตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน 

 4. ใหตัวแทนนักเรียนอีกประมาณ 1-2 ชุด ออกมาทำแบบเดียวกัน 

 5. ถามนักเรียนทั้งชั้นวามีใครเห็นวาควรจะเรียงตางออกไป ก็ใหออกมาทำแลวใหนักเรียนพูดเรียง

ประโยคใหม 

 6. ใหนักเรียนทำบทบาทสมมติสัก 2 ชุด 

 

ข้ันตอนการทำหนังสือรูปภาพ 

 1. การเขียนเรื่องสำหรับหนังสือรูปภาพ ตองคำนึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

   เด็กอยูในบริบทใด เชน ในพื้นท่ีแบบไหน คุนเคยกับภูมิวัฒนธรรมอะไร เปนตน 

   ประเภทของส่ิงท่ีเด็กชอบ เชน ของกิน สัตว เรื่องตลก สนุก จินตนาการ และอื่นๆ 

   ตองการสอนอะไรผานส่ือหนังสือรูปภาพ เชน เรื่องความสามัคคี หรือสุขอนามัย เปนตน 

   ตองเปนเรื่องส้ันๆ แทนดวยภาพประมาณ 4-6 ภาพ 

   ตองเปนภาพท่ีเด็กดูแลวเขาใจ ชัดเจน เหมือนมีขอความท่ีเขียนไว 

   สแกนภาพลายเสนเก็บไว แลวระบายสีตามความถนัด แลวจึงสแกนภาพสีเก็บไวอีกครั้ง 

 2. การผลิตส่ือ เมื่อไดเรื่องและภาพท่ีตรงกันเรียบรอยแลวก็มาถึงข้ันตอนการผลิตส่ือ 
  

อุปกรณ 

1. ฟวเจอรบอรดหรือกระดาษท่ีไมใชแลว   2. กรรไกร   3. เชือก  4.เทปกาว 

5. สต๊ิกเกอรใส      6. ตัวเจาะกระดาษ (ตุดตู) 

  

ข้ันตอนการผลิตส่ือ 

 1. พิมพภาพท่ีระบายสีแลวลงในกระดาษ ขนาด A4 

 2. วางรูปบนฟวเจอรบอรด โดยเวนระยะหางจากกขอบประมาณ 3 ชม. 

 3. ทากาวตรงมุมท้ัง 4 มุม ของภาพแลวนำไปติดกับฟวเจอรบอรด 

 4. เคลือบภาพดวยสต๊ิกเกอรใสเพื่อความคงทน 

 5. ติดขอบฟวเจอรบอรดท้ัง 4 ดานดวยเทปผา 

 6.ใชตุดตูเจาะรูท้ัง 4 ภาพแลวใชเชือกรอยผูกเปนเลม  
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5.2 สื่อการจัดการเรียนการสอนภาพโปสตการดแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบทำมือ 

โปสตการดแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบทำดวยตนเอง มีลักษณะเปนแผนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ดานหนึ่งของแผนกระดาษเปนรูปภาพ ภาพถาย หรือภาพตัดปะ 

ท่ีมีหรือไมมีขอความหรือคำอธิบายพิมพบนบัตรและต้ังใจสงใหทางไปรษณียโดยไมตองมีซองจดหมาย อีกดาน

หนึ่งแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนสำหรับใหผูสงกรอกชื่อและที่อยูของผูรับ อีกสวนหนึ่งเปนพื้นที่สำหรับใส

ขอความส้ัน ๆ  
 

จุดประสงคในการใชส่ือโปสตการดแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบทำมือ 

1. เพื่อใหผูเรียนไดสงความปราณาดีหรือบรรยายเรื่องราวดีๆของชุมชนแบงปนใหผูอื่นไดรับรู 

2. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะการเขียนภาษาแมของตนเอง 
 

ประโยชนของการใชส่ือโปสตการดแบบอิเล็กทรอนิกสและแบบทำมือ 

1. สรางความทรงจำท่ียาวนาน 

          จากกการศึกษาพบวา การเขียนดวยมือจะเปนการพัฒนาสมองอยูตลอดเวลา เปนการฝกระบบ

ประสาทมากกวาการพิมพหลายเทาตัว โดยการเขียนโปสตการดพิสูจนไดเปนอยางดี เพราะการเขียนโปสต

การดในขณะที่คุณกำลังเดินทาง จะยิ่งทำใหประสบการณเหลานั้นติดอยูในหนวยความจำของคุณไดนานข้ึน 

และคุณจะไมมีวันลืมทริปท่ีคุณเขียนลงไปในโปสตการดเลย 

  2. สรางปฏิสัมพันธกับคนอื่น 

          ความใสใจในความรูสึกของแตละคนอาจเหี่ยวแหงหรือลดนอยลงไป ในวันที่การติดตอสื่อสารแบบ

งายๆ อยางอีเมลเขามามีบทบาทมากขึ้น การเขียนโปสตการดจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันและ

กัน เพราะการเขียนคือการเชื่อมตอและสื่อสารที่จริงใจที่สุด แสดงถึงความใสใจในความรูสึกของฝายตรงขาม

มากที่สุด ลองมอบประสบการณที่ดีดวยการเขียนโปสตการดสักใบใหเพื่อนของคุณดูสิ รับรองวาเพื่อนจะ

ประทับใจคุณไมรูลืม 

3. สรางความคิดและจินตนาการใหมๆ 

          ยิ่งเขียนมากเทาไหร ยิ่งรีดศักยภาพดานความรูและความเขาใจทางสมองมากขึ้นเทานั้น การเขียน

โปสตการดก็เชนเดียวกัน เพราะดวยพื้นที่จำกัดเพียงแคสี่เหลี่ยมผืนผา เนื้อหาและประสบการณตางๆ ที่เรา

เขียนลงไปยอมไมเยิ่นเยอ ชัดเจน และตรงประเด็น นี่ยังไมนับรวมการตกแตงโปสตการดดวยดินสอสีตางๆ อีก 

ความคิดสรางสรรคไมบรรเจิดออกมาเวลาเขียน ก็ใหมันรูไป 

4. สรางประสบการณอันล้ำคา 

          คอมพิวเตอรและสมารตโฟนอาจสะดวกสบายในการพิมพขอความตางๆ ก็จริง แตการเขียนโปสต

การดใหกับใครคนใดคนหนึ่ง มันใหอารมณและความรูสึกท่ีแตกตางออกไป ไมวาจะเปนทบทวนทริปทองเท่ียว

ที่ผานมา เรื่องราวดีๆของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน หรือยอนนึกถึงความสัมพันธระหวางผูใหกับ

ผูรับ ดังนั้นการเขียนโปสตการด จึงเปนการบันทึกและถายทอดเรื่องราวที่มากดวยคุณคา เปนอมตะ และ

คลาสสิกมากท่ีสุด 
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5. สรางขวัญและกำลังใจ 

          คำวาใหไมสิ้นสุดนั้น ไมจำเปนตองใหเงินเพียงอยางเดียว เขียนโปสตการดสักหนึ่งใบ ผูใหสุขใจที่ได

เขียน และผูรับก็สุขใจเมื่อมีคนนึกถึง ในทางวิทยาศาสตรบอกวา การเขียนโปสตการดจะชวยทำใหความรูสึก

โดยรวมของแตละคนดีข้ึน โปสตการดใบเล็กๆ ท่ีบรรจงเขียน จะชวยชารจพลังใจใหผูรับกลับมามีชีวิตชีวาอีก

ครั้ง จากกประสบการณและความปรารถนาดีตางๆ ท่ีผูสงมอบให ซึ่งนั่นชวยสงเสริมมิตรภาพใหเปนไปในทาง

ท่ีดีข้ึนดวย 

 

วิธีการและข้ันตอนการทำโปรการด 

 วิธีการสรางโปรการดแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรม Canva 

 1. เปด Canva บนเดสกท็อป หรือเปดแอปเพื่อเริ ่มตน ลงชื่อเขาใชหรือสมัครใชงานดวย Google 

หรือ Facebook จากกนั้นคนหา "โปสตการด" เพื่อเริ่มออกแบบ 

 2. เลือกแมแบบสำรวจงานออกแบบโปสตการดอันหลากหลายของ Canva สำหรับรูปแบบตางและใน

โอกาสตางๆ เลือกงานออกแบบท่ีถูกใจ จากกนั้นเริ่มปรับแตง 

 3. ปรับแตงงานออกแบบของคุณ เปลี่ยนขอความ สี ฟอนต และพื้นหลังดวยการคลิกเพียงไมกี่ครั้ง 

ปรับแตงตอไปจนกวาจะไดองคประกอบและสวนผสมท่ีลงตัวสำหรับโปสตการดของคุณ 

 4. เพิ่มองคประกอบงานออกแบบ สรางสรรคดวยรูปภาพ ไอคอน สติกเกอร รูปทรง สไตลฟอนต และ

โทนสีนับลาน ใชเครื่องมือลากและวางเพื่อยายสิ่งตางๆ ใชเอฟเฟกตภาพถายและภาพเคลื่อนไหว หรือเพิ่ม

วิดีโอและเพลง 

 5. สั ่งพิมพโปสตการดคุณภาพสูงผาน Canva Print หรือบันทึกเปนไฟล PDF, JPG หรือ PNG 

สามารถกลับมาแกไขงานออกแบบไดตลอดเวลา 

 

วิธีการและข้ันตอนการทำโปสตการดแบบทำมือ 

วัสดุ/อุปกรณ 

1. กระดาษการดหรือกระดาษอารตท่ีมีขนาดหนาพอสมควร  2. รูปภาพท่ีตองการ 

3. กรรไกรหรือคัตเตอร      4.กาว 

 

ข้ันตอนการทำ 

1. ตัดกระดาษการดหรือกระดาษอารตขนาดพอดีกับโปสตการดท่ัวไป ขนาด 6×4 นิ้ว ข้ึนอยูวาจะพับ

หรือไมพับ แตแนะนำวาการทำโปสตการดแบบพักและมีขอความอยูดานในจะนาสนใจมากกวา 

2. เมื่อตัดไดขนาดท่ีตองการแลวก็ใหพับครึ่งเพื่อแยกเปนสวนดานหนากับสวนขอความดานใน 

3. รูปภาพตางๆ ท่ีเราไดมาก็ใหเอามาตัดใหสวยงามตามรูปภาพนั้นๆ แลวทำการแปะติดลงไปบริเวณ

ดานหนาของโปสตการด หรือผูเรียนสามารถวาดภาพเองก็ได ซึ่งรูปภาพดังกลาวนั้นข้ึนอยูกับความช่ืนชอบของ

แตละคนไดเลย 
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4. ถาหากรูปภาพเหลือและตองการจะทำเปนรูป 3 มิติ ดานในก็ใหตัดกระดาษเล็กๆ ความยาว

ประมาณ 3-4 เซนติเมตร จากกนั้นก็พับทบไปมา แลวติดกาวเอาไวท่ีพื้นโปสเตอรดานในกับติดไวท่ีตัวรูปภาพ 

เทานี้เม่ือเปดโปสตการดออกมาภาพเหลานั้นก็จะกลายเปนภาพ 3 มิติได 

5. เมื่อทำเรียบรอยแลวก็ใหเขียนขอความตางๆ ท่ีตองการจะบอกลงไปดานในของโปสตการด เทานี้ก็

เปนอันเสร็จส้ินวิธีการทำแบบงายๆ 

 

ตัวอยางโปรการด 

  

 
 

 

5.3 สื่อการจัดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย  

สื่อมัลติมีเดีย Multimedia  ตามพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรฉบัราชบบัณฑิตยสถาน  แปลวา ส่ือ

ประสมหรือสื่อหลายแบบ  ซึ่งหมายถึง การใชอุปกรณตาง ๆ เพื่อรวมกันนำเสนอขอมูลเปนหลัก  โดยเนน

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากกเทคนิคการนำเสนอ เชน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนบนจอภาพคอมพิวเตอร 

คำศัพทเฉพาะมีหลายคำที่ใชรวมกับมัลติมีเดีย เชนการนำเสนอดวยระบบมัลติมีเดีย (Multimedia  

Presentation)  คอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย (Multimedia  CAI) และคอมพิวเตอรระบบ

มัลติมีเดีย (Multimedia  computer  systems)  หากพิจากรณาการใชคำศัพทเหลานี้  จะพบวามัลติมีเดีย

นั้นไดรวมเอาฮารดแวรและซอฟตแวรไวดวยกัน  จะเนนสวนไหนมากนอยกวากัน  ขึ้นอยูกับลักษณะการใช  

การนำเสนอดวยระบบมัลติมีเดียเนนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกการนำขอมูลหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเปนการมอง

ภาพของการนำเสนอมากกวากระบวนการ  และอุปกรณในการสรางงานคอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบ

มัลติมีเดีย  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย  จะใหภาพทัศนคลาย ๆ กับการนำเสนอดวย

ระบบมัลติมีเดีย 
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องคประกอบของส่ือมัลติมีเดีย สามารถจำแนกองคประกอบของส่ือตางๆ ไดเปน 5 ชนิด ประกอบดวย 

ขอความหรือตัวอักษร(Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพ

วิดีโอ (Video) แลวนำมาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใชสำหรับการปฏิสัมพันธหรือโตตอบ (Interaction) 

ระหวาง คอมพิวเตอรกับผูใชซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมที่ผูใชสามารถเลือกกระทำตอมัลติมีเดียไดตามตองการ 

ตัวอยางเชน ผูใชไดทำการเลือกรายการและตอบคำถามผานทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรจากกนั้นระบบ

คอมพิวเตอรก็จะทำการประมวลผลและแสดงผลลัพธยอนกลับผานทางจอภาพใหผูใชเปน อีกครั้ง เปนตน 
 

ประโยชนของมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 

1. เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียน ตอบสนองตอแนวคิด และทฤษฎีการ

เรียนรู มากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การวิจัยที ่ผานมาแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียวา สามารถชวยเสริมการเรียนรู ทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนได 

2. ส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษา พกพาไดสะดวก และสามารถทำสำเนาไดงาย 

3. สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ความ

ตองการ และความสะดวกของตนเอง สามารถสรางสถานการณจำลอง จำลองประสบการณ ตลอดจนสงเสริม

ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

 

ตัวอยางส่ือการจัดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 

       
 

คลิปวิดีโอ 
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โปสเตอร 

 

5.4 สื่อการจัดการเรียนการสอน แบบฝกหัดสำหรับผูเรียน 

เปนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีความหลากหลาย

และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนำ

ผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู  รวมทั้งทำใหผู เรียนสามารถ

ตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได 

 

5.5 สื่อการจัดการเรียนการสอนปฏิทินวัฒนธรรม 

ส่ือปฏิทินวัฒนธรรมเปนส่ือการเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนในแตละเดือนหรือแตละป วาชุมชนมีประเพณี 

พิธีกรรม ความเช่ือและวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวของกับวิถีชุมชนอะไรบางและวัฒนธรรม

หรือวิถีนั้นจัดอยูในชวงเวลาใดของเดือนหรือของปนั ้น และสามารถนำมาวิเคราะหการวางแผนในการทำ

กิจกรรมเรียนรูตามวัฒนธรรมชุมชนตนเอง รวมถึงเปนสื่อที่สรางความเขาใจในอัตลักษณรากเหงาของชุมชน 

และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการสูญหายของวัฒนธรรมบางอยางภายในชุมชน ตัวอยางภาพปฏิทิน

วัฒนธรรมบานขุนแมเหวย ตำบลทาสองยาง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ดังตอไปนี้ 
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วิธีการใชสอน  

ส่ือประกอบการอธิบายหรือยกตัวอยางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนผานปฏิทินวัฒนธรรม เรียนรูช่ือ

วัฒนธรรมเรียน รูเรื่องการเรียกชื่อเดือนเปนภาษาแม และการเรียนรู การทำและองคประกอบของปฏิทิน

วัฒนธรรม 
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