
  
  
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑ ประจําเดือน มกราคม  ๒๕๕๙ 

                                                                  กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ 
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นเิทศสาร ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ 

มกราคม   ๒๕๕๙ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ 

ตําบลอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่ปรึกษา 
 นายวีระ  ทวีสุข 
 นายรัตนมณี รตันปกรณ 
 นายสุวัช  พานิชวงษ 
 นายเกษม  คําศร ี
 นายประเสริฐ  ลาวัลยวสิุทธ์ิ 
บรรณาธิการ 
 นางลําดวน  ไกรคณุาศยั 

 นายวินัย  มากระจันทร 
 นางสุมาลี  พิเชฎฐพงษ 
 นายสมศักดิ์  โกลากลุ 

 นางกัลยา  พานิชวงษ 
 นายสมาน  สาครเสถียรกุล 

 นางสาวสุคนธ  แสงสุข 

 นางสาวจันทรพิมพ  วงศประชารตัน 
 นางสาวปวีณา  ธิติวรนันท 
 นางสาวนวรัตน  พูนใย 

 นางสุมาลี  สุธีกุล 

 นายนิกร  ขวัญเมือง 
 นางนพมาศ  ธรรมประสิทธ์ิ 
 นางชุติมา  แผลงศร ี

นางสาวปราณีย  เอกมอญ
 นางสาวชนิดา  แสวงคํา 

หนาแรก 

 สวัสดีคะทานผูอานทุกทาน “นิเทศสาร” ฉบับนี้เปนฉบับแรกที่จะนําเสนอสาระดี ๆ ใหกับทุกทาน  ซึ่งเปนความ
ตั้งใจของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่จะสงสารไปยังทานผูอานดวยความต้ังใจจริง  ที่จะให   
ทุกทานไดรับทราบขอมูล  ขาวสาร  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และเปนการแลกเปล่ียนความรู  ความคิดเห็นระหวาง
สถานศึกษากับกลุมนิเทศ ใหมีความรูความเขาใจไปในแนวทางท่ีตรงกัน   

          ภายในเลมจะประกอบไปดวยบทความ ขอเขียน ที่เปนการนําเสนอสาระความรู  ทั้งเชิงวิชาการ และบันเทิง 
มาใหทานไดติดตามอานกันอยางตอเนื่อง  หากมีขอเสนอแนะประการใดหรือตองการใหเพิ่มเติมความรูดานใด สามารถ
เสนอแนะกันเขามาไดทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกสนะคะ  ek2550@gmail.com  

สารบัญ 

เรื่องดี ๆ ของบิ๊กบอส.............................................................. ๒ 

ความสุขในการเรียนรู : ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู...................... ๔ 

เก็บขาวมาเลาขาน................................................................... ๕ 

การเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย(๑)........................... ๖ 

เด็กพิเศษ คนพิเศษ................................................................. ๘ 

ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟา............................................๑๐ 

๑๒ เคล็ดลับฝกภาษาอังกฤษใหเกง........................................๑๒ 

การอานออกเขียนไดนั้น  สําคัญฉะนี้......................................๑๔ 

พัฒนาลูกศิษยดวยกิจกรรมแนะแนว.......................................๑๗ 

หองเรียนหรรษา ตอน นิทาน..นิทาน......................................๑๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๒ นิเทศสาร 

          สวัสดีพี่นองผูบริหารโรงเรียน   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูอานที่เคารพทุกทาน   วันนี้ถือวา
เปนนิมิตหมายที่ดี  ที่ทางกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ไดจัดทํา  “นิเทศสาร” ขึ้น  ถือเปนฉบับ
ปฐมฤกษ  ซ่ึงจะเปนวารสารที่เก่ียวกับงานดานวิชาการ และสาระความรูที่เปนประโยชนตอผูอานทุกทาน 
          เปนที่ทราบกันแลวเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
คนที ่ ๒๙  ซึ่งไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา แบงออกเปน  ๑๑  หัวขอ  เนนแนวทางการพัฒนาประเทศตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  “เขาใจ  เขาถึง  และพัฒนา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศชาติ  มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  โดยเนนย้ํากระบวนการพัฒนาประเทศ “OUR  HOME  OUR  
COUNTRY  TOGETHER  STRONGER”  บานของเราประเทศของเรา  เราจะเติบโตและแข็งแกรงไปดวยกัน 

          สวนการพัฒนาผูเรียนโดยเนนลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู ซึ่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเรามีโรงเรียนที่นํารองลด
เวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู  ระยะที่ ๑ จํานวน  ๑๔  โรงเรียน   
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ  ทุกโรงเรียนใหความสําคัญ  นักเรียนมี
ความรู  มีความสุข  สนุกสนานกับการจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนไดรวมคิดกิจกรรมอยางหลากหลาย  เนนการ
ปฏิบัติ  การคิดของนักเรียน  ถือเปนมิติที่ดี  และผมคิดวา
เราจะนํานโยบายนี้ใหทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี  
เขต ๒ รวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู
ไปพรอมกันในปการศึกษาหนา  ตลอดจนเนนการอานออก  
เขียนไดของนักเรียน  เพ่ือโรงเรียนของเรา  เด็กของเรา  
ลูกหลานของเรา อันเปนกระบวนการในการพัฒนา
ประเทศชาติใหยั่งยืนตอไป 

โดย  ผอ.วีระ  ทวีสุข* 

*ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๓ 

          โอกาสนี้ผมขอเปนกําลังใจใหกับพี่นอง  ผูบริหารโรงเรียน   คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกทานในการรวมกันพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย  และคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุผลเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป  
ทายท่ีสุดขออํานวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข  ความเจริญ ย่ิงย่ิงขึ้นไป  แลวพบ
กันใหมฉบับหนา...สวัสดีครับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๔ นิเทศสาร 

           จําไดวาตอนที่เปนเด็กเคยไดเลนอยางเต็มท่ี
ในชวงเชากอนเขาเรียน และเมื่อเรียนก็เรียนเต็มที่ เวลาที่
รอคอยคือชวงพักนอยประมาณบาย ๒ โมง โรงเรียนจะมี
การปลอยใหนักเรียนพักนอย ๑๕ นาที  นักเรียนจะไดออก
จากหองเรียนมาวิ่งเลน หรือทํากิจกรรมสนุกๆ รวมกันตาม
อิสระ แลวจึงกลับเขาเรียนตามปกติ จนถึงเวลากลับบาน  

ความสุขในการเรียนที่โรงเรียนมีใหกับนักเรียนไดพักเปน
ชวงๆ ทําใหการเรียนรู ไม เกิดการเบื่อหนาย  ในชวง
ระยะเวลาตอมา  เวลาพักนอย ของนักเรียนหายไปตอน
ไหนไมไดสังเกต และไมเคยเห็นอีกเลย 

ตามนโยบายรัฐบาลไดดําเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โดยใหเขตพ้ืนที่
ทําการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการดังกลาว   โดย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

๒ มีโรงเรียนสนใจเขารวมโครงการ จํานวน ๑๔ โรงเรียน 

และโรงเรียนเริ่มดําเนินการจัดกิจกรรมมาต้ังแตวันที่ ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ณ เวลานี้ ภาพที่พบเห็นจากการ
ไปนิเทศ เย่ียมโรงเรียนในโครงการ และการสัมภาษณ
พูดคุยกับผูบริหาร ครู ผูปกครองและนักเรียน ทําให เห็น
ภาพความสุขในการเรียนรูเกิดข้ึนอีกครั้งอยางชัดเจน 

นักเรียนทุกคนตางรอคอยชวงเวลา เพ่ิมเวลารู ในทุกวัน
และภาพความเปลี่ยนแปลงที่พบเห็น และไดพูดคุยจากการ
จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู มีดังน้ี  

โดย... ลําดวน  ไกรคุณาศัย : ศึกษานิเทศก 

ผูบริหาร 
- ผูบริหารใสใจ สนใจ  รวมรับผิดชอบตอกิจกรรม 
  การจัดการเรียนรู ของครูมากข้ึน 
- มีการทบทวนการจัดกิจกรรม ปรับปรุง แกไขและพัฒนา 
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูทุกระยะ 
- มีความใกลชิดกันมากข้ึนระหวาง ผูบริหาร ครู นักเรียน  
  ผูปกครอง 

นักเรียน   
- รอเวลาสําหรับการรวมกิจกรรมทุกวันอยางตั้งใจ 
- ตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูพูดสั่งงานเขาใจงาย  มีความต้ังใจ
มากข้ึน 
- การใหนักเรียนทํางานกลุม หรือการมอบหมายงาน 
พบวา 
  นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
- นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก 

          จากขอสรุปทุกฝายที่พบนี้ คือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อนักเรียนแลวถาโรงเรียนอ่ืนที่กําลังรอดูเพื่อนทํา เพื่อ
การตัดสินใจจัดบางนั้น อยากบอกวา “การเรียนรูอยางมี
ความสุข ที่เรานึกภาพไมออกนั้น ทานจะเห็นไดอยาง
เปนรูปธรรม ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
แนนอน”

ผูปกครอง 
   ผูปกครอง ชอบมาก กับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
โดยบอกวาบุตรหลานต้ังใจเรียน และชอบมาโรงเรียนมากข้ึน 

  

ครู 
- มีการทํางานเปนกลุม เปนทีม เพ่ือปรึกษาหารือการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กมากข้ึน 
- ครู มีการเตรียมตัว/เตรียมกิจกรรม/เตรียมส่ืออุปกรณ
เพ่ือการสอนมากข้ึน 
- ครู สืบคน คนควาความรู เพ่ือการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
- ครู มีความสุข ตอการจัดกิจกรรมเพ่ือเด็ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๕ 

             สวัสดีครับทานผูบริหารและคณะครูทุกทาน  วันนี้เปนครั้งแรกของท่ีนี่ที่ผมจะเก็บขาวมา...เลาขานใหทุกทาน
ไดอาน  ซ่ึงคิดวาจะเปนความรูที่ดีใหกับทุกทานไดทราบบาง  หากมีอะไรที่ดี  ดี  จะใหพวกเราเก็บขาว...มาเลาขาน   ก็
ยินดีนะครับ พวกเราจะดําเนินการให  หรือ  จะติ..จะชม  จะเพ่ิมอะไรก็แจงใหพวกเราทราบกันบางนะครับ  จะไดรูวาสิ่ง
ที่ทํามีประโยชนกับทานบาง   วันนี้จะขอพูดถึงวิธีการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ  แตเรามักจะคุนเคยกับคํา
วา  Best  Practice   ถาจะพูดกันงาย ๆ นั่นก็คือ  Best  Practice  เปนวิธีการทํางานหรือวิธีปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ
ผลงานท่ีมีคุณภาพ...หรือ..สงผลตองานที่ประสบผลสําเร็จ   

 

โดย... สมาน   สาครเสถียรกุล : ศึกษานิเทศก  

          นอกจากนี้อาจพิจารณาความหมายได  ๒  
ลักษณะ  คือ   
            ๑.  วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่องคกรไดทดลอง
นําไปใชจนประสบความสําเร็จ 
            ๒.  วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่สงผลตอการ
ดําเนินการที่ดีขึ้นขององคกร  มีนวัตกรรม  มีกระบวนการ
ที่เปนระบบยอมรับได  (จากการตรวจสอบ  ประเมิน  หรือ 
รางวัล ฯลฯ) และทดลองนําไปใชจนประสบความสําเร็จ  
ซ่ึงไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ (บรรยาย Best 
Practice โดย ดร.รัชตวรรณ  กาญจน –ปญญาคม ในการ
ประชุมสัมมนา Roving  Team โครงการโรงเรียนในฝน  
วันที่ ๑๗  - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  ณ  โรงแรมเอเชีย
แอรพอรต  จังหวัดปทุมธานี) 
             ยังไมจบนะครับ...วนันี้ขอเพียงเทานี้กอน ไวพบ
กันฉบับหนากับ Best  Practiceที่นาสนใจมาก  สําหรับ
ฉบับนี้  บาย...บาย   

          มีผูนําเสนอความหมายของ Best  Practice ที่
นาสนใจ  เปนตนวา    American  Productivity            
and  Quality Center ไดใหคําจํากัดความ Best   
Practice  วาเปนปฏิบัติการทั้งหลายท่ีสามารถกอให 
เกิดผลท่ีเปนเลิศ  หรือการปฏิบัติที่ทําใหองคกรกาวสู
ความเปนเลิศ   (อาง ถึงใน  บุญดี   บุญญากิจ   และ
กมลวรรณ  สิริพานิช ๒๕๔๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรูไดกลาวถึง Best  Practiceเปนวิธีการใหม ๆ ที่
สถานศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  ซึ่งนําไปสูผลลัพธที่ตอบสนองความ
คาดหวังของชุมชน   ผูปกครองและเปาหมายของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพจนประสบความสําเร็จและกาวสูความเปนเลิศ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา ๒๕๔๙)  

 

นอกจากนี้อาจพิจารณาความหมายได  ๒  
  คือ  
  ๑.  วิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่องคกรไดทดลอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๖ นิเทศสาร 

การเตรี ยมความพร อมสํ าหรับเด็ กปฐมวัย 
หมายถึง การสงเสริม  สนับสนุน  และการจัดเตรียม
สภาพแวดลอมที่สงเสริมให เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา เพียงพอท่ีจะรับรูและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดเปน
อยางดี  

การเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย(๑) 
   โดย...สุมาลี  สุธีกุล : ศึกษานิเทศก 

หลักสําคัญในการเตรียมความพรอม คือ ครูและผูปกครองตองสอนเม่ือเด็กมีความพรอมและจะตองเขาใจพัฒนาการ
ตามชวงวัยของเด็กแตละคน ตองยอมรับระดับความพรอมของเด็กแตละคนท่ีแตกตางกัน  โดยครูและผูปกครองมีหนาที่ใน
การจัดประสบการณหรือเน้ือหาใหเหมาะสมกับพัฒนาการความพรอมของเด็กนั้น ๆ ดังนั้น การเตรียมความพรอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสามารถที่จะเรียนรูประสบการณในโลกกวางและเปนชวงที่มีความสําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาทางดานสติปญญา  ซ่ึงความพรอมในแตละข้ันนี้จะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาในข้ันตอไปในดานตาง ๆ เชน 

บุคลิกภาพ คานิยม ทัศนคติ จริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 

การ จัดการศึ กษาปฐมวั ยแบบ เต รี ยม   

ความพรอม  เปนลักษณะของการจัดการศึกษาที่   
ยึดหลัก การตอบสนองความตองการของผูเรียน โดย
มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก
อยางเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละคน 

ครูตองมีความรู เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กตาม
พัฒนาการแตละดาน และตองรูจักนําความรูดังกลาว
ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับความเชื่อในเรื่องของ
การเตรียมความพรอม การเรียนรูของเด็กปฐมวัย   

จะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับ
ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการเตรียมความพรอม
ของเด็กอยางเหมาะสม คือ 

๓.๑ ธรรมชาติของเด็ก  แมเด็กทุกคนจะมี
แบบแผนการเจริญเติบโตโดยสวนรวมเหมือนกัน  แต
เด็กแตละคนก็จะมีความแตกตางเฉพาะตัว   อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดลอม 
การเตรียมความพรอมของเด็กท่ีสอดคลองกับลักษณะ
พฤติกรรม ระดับวุฒิภาวะ ความตองการ ความสนใจ
และความสามารถของเด็กควบคูไปกับพัฒนาการตาม
วัยหรือชวงอายุของเด็กจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้เพ่ือใหเด็ก
เกิดความรูสึกที่ดีในการพัฒนาตนเองและพรอมท่ีจะ
เรียนรูสิ่งตางๆ ไดตามศักยภาพของตน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๗ 

๓.๒ วิธีการเรียนรูของเด็ก เด็กจะมีการเรียนรูอยู
ตลอดเวลาไมวาจะอยู ณ ที่ใด หรือสถานการณใด การ
เรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและระดับความสามารถ
ของเด็ก รวมท้ังการเปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณตรง
หรือไดลงมือกระทํา สัมผัส สํารวจ คนควาและทดลองส่ิง
ตาง ๆ รอบตวัจากการเลนอยางอิสระ หรือเลนปนเรียนตาม
ความพอใจของเด็ก จะทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
และใฝรูดวยตนเอง เปนการสรางความม่ันใจในการปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ไดด ี

๓.๓ แนวการจัดประสบการณสําหรับเด็ก  
ประสบการณที่เด็กไดรับควรมีลักษณะบูรณาการความรูและ
ทั กษะต า ง  ๆ  ใน รู ปแบบของ กิ จกรรมที่ ตอบสนอง   
ความตองการและความพรอมทุกๆ  ดานของเด็กอยาง
ผสมผสานไปดวยกัน โดยสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดาน
รางกาย อารมณและจิตใจ สังคมและสติปญญา ตลอดจน
ฝกฝนลักษณะนิสัยและทักษะเบ้ืองตนสําหรับการเรียนรู
เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอมของเด็ก 

๓.๔ ลักษณะของกิจกรรม การเปดโอกาสใหเด็ก
ได เล ือกกิจกรรมที ่ม ีร ูปแบบหลากหลายสอดคลองกับ  
ความต องการและความสนใจของเด ็กแต ละว ัย  โดย
สอดแทรกการเลนหรือเกมการศึกษา จะชวยใหเด็กเรียนรู
ไดงายและสนุกสนาน ทั้งนี ้กิจกรรมควรมีความยากงาย
ปะปนกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และมีความสมดุลของ
กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมในรม-กลางแจง กิจกรรมการ
เคล่ือนไหว-สงบ เปนตน 

๓.๕ การจัดสภาพแวดลอม เด็กทุกคนตองการอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดี กลาวคือ เปนสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากเครื่องเลนและ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามวัย และความสนใจของเด็ก รวมท้ัง
เกิดความรูสึกที่ดี อบอุน มั่นคง ดวยการดูแล เอาใจใส 
แนะนําตักเตือนอยางใกลชิด มีเหตุผลจากผูใหญและโอกาส
ที่จะปรับตัวอยูรวมกันกับเด็กอ่ืนวัยเดียวกันหรือตางวัยอยาง
สมํ่าเสมอ  

การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบเตรียมความพรอมจึง
ใหความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก  รวมท้ัง
การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนพ้ืนฐานชีวิตของเด็กที่จะเติบโตข้ึนไปอยางมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจะมีความหมายมากกวาการจัด
ใหเด็กคร่ําเครงอยูกับการเรียนที่เนนเฉพาะสาระเนื้อหา
ความรู ซึ่งอาจจะไมมีความหมายใด ๆ กับเด็กเลยก็เปนได  
และการที่ ให เด็กเรียนในสิ่ งที่ ไมสอดคลองกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก หรือยากเกินไปสําหรับวัยของเขา  
นอกจากจะไมเกิดผลดีใด ๆ แลวยังอาจเกิดผลเสียติดตามมา
อีกดวย เชน ความเครียดที่ถูกบังคับใหเรียน ความเฉื่อยชาท่ี
มีตอการเรียน และจิตใจท่ีตอตานตอการเรียนในวัยตอ ๆ มา 

ดังนั้นในวงการศึกษาปฐมวัยจึงใหความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษาแบบเตรียมความพรอมท่ีใหเด็ก
ไดรับการพัฒนาทุกๆ ดานไปพรอม ๆ กันอยางตอเนื่อง 
อันจะสงผลตอพัฒนาการ บุคลิกภาพ และความเปนผูรัก
ที่จะเรียนรูและกาวไปสูการเปนบุคคลในสังคมแหงการ
เรียนรูในที่สุดอยางมีคุณภาพตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
วัฒนา  ปุญญฤทธิ์. (๒๕๓๖). การเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร. 

. (๒๕๔๒). การจัดสภาพแวดลอมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๘ นิเทศสาร 

“เด็กพิเศษ” เริ่มเปนคําที่คุนหูมากข้ึนในปจจุบัน หลายคนอาจสงสัยวาพวกเขาคือใคร และเด็กแบบไหนหรือท่ี
เปนเด็กพิเศษ เด็กกลุมนี้มีความสําคัญอยางไร   

เด็กพิเศษ มาจากคําเต็มวา “เด็กที่มีความตองการพิเศษ” หมายถึงเด็กกลุมที่จําเปนตองไดรับการดูแล 
ชวยเหลือเปนพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ท้ังในดานการใชชีวิตประจําวัน การเรียนรู และการเขาสังคม เพื่อให
เด็กไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เด็กพิเศษ แบงออกเปน ๓ กลุมหลัก คือ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กท่ีมี
ความบกพรอง และเด็กยากจนและดอยโอกาส  

โดย… นวรัตน  พูนใย : ศึกษานิเทศก 

      ๒. เด็กทีม่ีความบกพรอง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบงประเภทของเด็กท่ี
มีความบกพรองเปน 9 กลุม คือ  

          ๒.๑ เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น คือ
เด็กที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอด
สนิท ซึ่งแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก ตาบอด และสายตา
เลือนราง 
          ๒.๒ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือเด็ก
ที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอยจนถึงหูหนวก ซึ่ง
แบงเปน ๒ ประเภท ไดแก หูหนวก และหูตึง 
          ๒.๒ เด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
คือเด็กท่ีมีความบกพรองในการเปลงเสียงพูด หรือมีความ
บกพรองในเร่ืองความเขาใจหรือการใชภาษาพูด การเขียน
หรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหนาที่ของภาษา 
          ๒.๓ เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ คือเด็กที่มีอวัยวะไม     สมสวน
หรือขาดหายไป กระดูกหรือกลามเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรค
ในการเคลื่อนไหว หรือมีความเจ็บปวยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจําตัวซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง และ
เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
          ๒.๔ เด็กที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ คือเด็กที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติเปน
อยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมน้ันเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากความบกพรองหรือความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณหรือ
ความคิด 

      ๑. เด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ 

          เด็กกลุมนี้มักไมคอยไดรับการดูแล ชวยเหลืออยาง
จริงจัง เนื่องจาก เรามักคิดวาพวกเขาเกงแลว สามารถเอา
ตัวรอดได ทําใหความสามารถพิเศษที่มีอยูไมไดแสดงออก
อยางเต็มศักยภาพ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ แบง
ออกเปน 3 กลุมยอย คือ 

          ๑.๑ เด็กที่มีระดับสติปญญาสูง คือ กลุมเด็กที่มี 
ระดับสติปญญา (IQ) ตั้งแต ๑๓๐ ขึ้นไป  
          ๑.๒ เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน อาจ
ไมใชเด็กที่มีระดับสติปญญาสูง แตมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะดานที่โดดเดนกวาคนอ่ืนในวัยเดียวกัน อาจเปนดาน 
คณิตศาสตร - ตรรกศาสตร การใชภาษา ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา การแสดง ฯลฯ  
          ๑.๓ เด็กที่มีความคิดสรางสรรค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๙ 

          ๒.๕ เด็กที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม หรือ
อารมณ คือเด็กที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติเปน
อยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากความบกพรองหรือความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณหรือ
ความคิด 
          ๒.๖ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา คือ
เด็กที่มีความจํากัดอยางชัดเจนในการปฏิบัติตน ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปญญาต่ํากวา
เกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะ
การปรับตัว ทั้งนี้ไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ ๑๘ ป 
          ๒.๗ เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู คือ
เด็กที่มีความผิดปกติในการทํางานของสมองบางสวนที่
แสดงถึงความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจเกิดขึ้น
เฉพาะความสามารถดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน คือ 
การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ซึ่งไมสามารถเรียนรูใน
ดานที่บกพรองได ทั้งท่ีมีระดับสติปญญาปกติ 
          ๒.๘ เด็กออทิสติก คือเด็กที่มีความผิดปกติของ
ระบบการทํางานของสมองบางสวนซึ่งสงผลตอความ
บกพรองทางพัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม และมีขอจํากัดดานพฤติกรรม หรือมี
ความสนใจจํากัดเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความผิดปกติ
นั้นคนพบไดกอนอาย ุ๓๐ เดือน 
          ๒.๙ เด็กที่มีความพิการซอน คือบุคคลท่ีมีสภาพ
ความบกพรองหรือความพิการมากกวาหน่ึงประเภทใน
บุคคลเดียวกัน 

3. เด็กยากจนและดอยโอกาส คือเด็กที่อยูใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปจจัยที่จําเปนใน
การเจริญเติบโต และการเรียนรูของเด็ก และรวมถึง
กลุมเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน 

เด็กเรรอน เด็กถูกใชแรงงาน เด็กตางดาว ฯลฯ  

เด็กกลุมตางๆที่กลาวถึง เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ควรไดรับการดูแลเพ่ิมเติมดวยวิธีการพิเศษ ซึ่งตางไป
จากวิธีการตามปกติ เพ่ือชวยใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยูได เพ่ือใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีโอกาส
ทางการศึกษาที่เทาเทียม และไดรับการยอมรับในสังคม แตในปจจุบัน “เด็กพิเศษ” จะหมายถึงกลุมเด็กที่มีความ
บกพรองเทานั้น สวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กับกลุมเด็กยากจนและดอยโอกาส มักไมคอยเรียกวาเปนเด็กพิเศษ  

 เราไดรูจักลักษณะของเด็กพิเศษกันไปบางแลวลองสังเกตนักเรียนในช้ันเรียนของเราวามีเด็กพิเศษเรียนรวม
อยูดวยหรือไม เพื่อที่จะไดใหความชวยเหลือและพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ในฉบับตอไปเราจะ
พูดคุยกันถึงการคัดกรองและการใหการชวยเหลือเด็กพิเศษคนพิเศษของเรากันคะ 
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 หนา ๑๐ นิเทศสาร 

        ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟา  หรือนิยมเรียกกันวา 
“ครูตู” ถือเปนครูที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวเพราะ  ครูตู
...เปนคําที่ใชเรียกสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล ครูตู 
มีมานานแลว  

โดย...นิกร  ขวัญเมือง : ศึกษานิเทศก 

          หลาย ๆ โรงเรียนที่หางไกลความเจริญ หรือ ชนบทจะ
ไดรับเครื่องรับสัญญาณผานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมวังไกลกังวล เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับการจัดการศึกษา
ที่ทัดเทียม เทาเทียมกันทั่วประเทศ ปจจุบันนี้ครูตู ครูพระราชทาน
จากฟานั้น ไดพัฒนามาเปน "eDLTV" ครูตูโฉมใหมที่ชวยลดชองวาง
ทางการศึกษาของเด็กไทยใหแคบลงกวาเดิม โดยการดําเนินการจาก 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 

ไดดําเนินกิจกรรมภายใต "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 
รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ทําสื่ออีดีแอลทีวี 
(Electronics Distance Learning Television: eDLTV) ดังนั้น   

เด็ก ๆ ทุกคนไมวาจะเปนเด็กในเมือง นอกเมือง หรือในทองถิ่น
ทุรกันดาร สามารถเลือกเรียนชวงเวลาไหนก็ได โดยไมตองตรงตาม
เวลา การสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล และตัวครูเองก็สามารถ
ศึกษาเน้ือหา เพ่ือเตรียมการสอนลวงหนากอนได แทนท่ีจะตองมาดู
ไปพรอมกับนักเรียน นอกจากน้ันนักเรียนยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติม
เองไดดวยตัวเองจากคอมพิวเตอรโดยตรง 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คงตองฝากความหวังไวกับแมพิมพ พอพิมพและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน ไดโปรดชวยกันคิด ชวยกันทํา 
ชวยกันสนับสนุน พรอมนําสงสิ่งดี ๆ ลงไปปฏิบัติการจริงใน
หองเรียน จนเกิดเปนหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรู จนเรา
ไดมีการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีความสุขในชีวิต 
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาในระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ
ตอไปในอนาคต 

           จากการนิเทศโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  พบวาครูผูสอน  ผูบริหารพึงพอใจ ในการจัดการ
สอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม แตอยางไรก็ตามคุณภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู พฤติกรรมท่ีคาดหวัง และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ก็ยัง
ตองข้ึนอยูกับคุณภาพของครูอยูเชนเดิม คือครูเอาใจใส กํากับ เตรียมการสอน สรุป
องคความรูรวมกับนักเรียน  บันทึกหลังสอน สิ่งเหลานี้ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดี แตในทางตรงขาม ถาครูปลอยใหนักเรียนเรียนตามลําพัง ไมคอย
กํากับ ดูแล ชวยเหลือ นักเรียนจะไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไมเกิดการเรียนรู
ใด ๆ ในสมองจะวางเปลา ขอกังวลท่ีสําคัญ เกี่ยวกับนักเรียนที่เรียนดวยสื่อทางไกล
ผานดาวเทียม คือ การใชเวลานั่งอยูในหองเรียน  5 ชั่วโมงตอวัน อาจเกิดคําถาม
ขึ้นในใจ ดังนี้ 
 

     ๑. การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดข้ึนอยางไร ?  

     ๒. ผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ จะพัฒนาไดหรือไม ? 
     ๓. ในฐานะครูผูสอนเราจะทําอยางไรตอไป ?  

     ๔. "DLIT" การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อการสอนสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสและ
ความเทาเทียมกันในการเขาถึงการศึกษา จะชวยตอบโจทยใหแกครูไดหรือไม ? 
 

 นิเทศสาร หนา ๑๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๑๒ นิเทศสาร 

          เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคน
ไทย และคนท่ัวโลกไปแลว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันดวยภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปน
การติดตอสื่อสารกันโดยตรง หรือผานสื่อตางๆ   การใชอินเตอรเน็ต การดูโทรทัศน การดู
ภาพยนตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  หนังสือคูมือทางดานวิชาการตางๆ  เปนตน  
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกมาในปจจุบัน ถามีความรูภาษาอังกฤษท้ังพูดและเขียน
เสริมเขาไปดวยอีก  ก็จะเพ่ิมโอกาสท่ีจะหางานมากข้ึน และไมจํากัดแคในประเทศไทย 
เทานั้น   
 
          นอกจากนี้  ยังเสริมโอกาสในการศึกษาตอหรือกาวหนาทางตําแหนงในวิชาชีพ
ของตนเอง  ดวยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ทําใหโลกของเราแคบลงไป
ถนัดตา ทุกวันน้ีเราสามารถรับรูขาวสาร หรือติดตอกับเพ่ือนตางชาติไดภายในเส้ียววินาที 
เราจะไมเขาถึงสิทธิพิเศษเหลาน้ีเลย ถาเราไมรูภาษาอังกฤษหรือมีทักษะไมมากพอ  และ
เนื่องจากในกฎบัตรอาเซียน หมวดท่ี ๑๐  เกี่ยวกับการบริหาร และขั้นตอน
ดําเนินงาน  ขอ ๓๔ บัญญัติไววา  ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนคือ
ภาษาอังกฤษ  (The working language of ASEAN shall be English)  ดังนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่ งที่ตองใหความสนใจในเรื่องความสามารถ หรือทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารถึงกันของคนไทยเราท่ีจะตองใชในการทํางานรวมกับประเทศ
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

โดย… นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ : ศึกษานิเทศก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๑๓ 

หนา ๑๓ 

เทคนิคตอไปน้ีเปนตัวชวยใหเราฟนฟู พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหเกงมากขึ้น  ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

๑. จัดผัง : จัดคําศัพทออกเปนหมวดหมูขึ้นอยูกับ
ความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันระหวางศัพทแลวเขียนออกมา
เปนแผนผังจะทําใหจําคําศัพทโดยงาย 
      ๒. นั่งเขียน : เขียนแตงประโยคโดยนําศัพทใหมที่
เรียนนั้นมาประกอบหรือแตงเร่ืองทําใหจําไดฝงใจยิ่งขึ้น 

๓. เรียนจากภาพ : วาดรูปที่แสดงถึงศัพทที่เรียนอยู 
จะชวยกระตุนความทรงจําถึงศัพทนั้นในอนาคต 

๔. ทองศัพททุกวัน : ยิ่งรูศัพทมากเทาไหร ก็
สามารถพูดและเขาใจไดมากขึ้นเทาน้ัน     เทคนิคในการ
จดจําคําศัพท คือ พกการดใบเล็กๆที่เขียนคําศัพท (ที่มีคํา
แปลอยูดานหลัง) หรือออกแบบ flashcards ศัพท
ภาษาอังกฤษพรอมความหมายแลวเปดอานหรือทองใน
ยามวาง 

๕. หม่ันเรียนรู : ทบทวนเปนระยะเวลาส้ันๆทีละ
นิด  เชน ในระหวางทานอาหารเชา ในขณะอาบนํ้า หรือ
ในขณะเดินทาง จะสงผลใหจดจําไดดี 

๖. ดูโอกาส : หาโอกาสใชภาษาในสถานการณตางๆ
เพ่ือสรางความคุนเคย ใหไดมากท่ีสุด

๗. ฝกหัดจริงจัง : พูดหรืออานออกมาดังๆ ทุกครั้ง
ที่มีโอกาส เพ่ือจะไดฝกใหเคยชินกับการออกเสียง การดู
ภาพยนตร ฟงเพลงภาษาอังกฤษบอยๆก็จะชวยพัฒนา
ภาษาอังกฤษไดเร็วมากข้ึน 

๘. ฟงและสังเกต : พยายามสังเกตหาคําศัพทที่
กําลังเรียนอยูเมื่ออานหรือฟงภาษาอังกฤษ  

๙. อยาปฏิเสธการบาน : การทําการบานคือการ
ฝกฝนทักษะการใชภาษา 

๑๐. ชวยกันเรียนรู : หาเวลาทบทวน ทําการบาน 
หรือแคฝกพูดภาษานั้นๆ กับเพ่ือนๆ เปนประจํา ซึ่งจะ
ชวยแกไขขอบกพรองใหกันและกันได  

๑๑. ดูจุดออนใหพบ : หาจุดออนในการเรียนของ
ตัวเองใหเจอ เพ่ือที่จะไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู 
เชน ถาเปนคนท่ีไมคอยมีสวนรวมในชั้นเรียน ก็บังคับ
ตัวเองใหเลือกท่ีนั่งแถวหนาในหองเรียน 

๑๒ คบผูรู : ถามีปญหาหรือติดขัดอะไร ตอง
สอบถามครูผูสอนหรือเจาของภาษานั้นทันที  หรือใช
เทคโนโลยีที่จะชวยฝกภาษา เชน application ชวยฝก
ภาษา  เพ่ือทําลายกําแพงที่เปนอุปสรรคในการเรียน
ออกไปใหเร็วที่สุด 

 

ดังนั้น ในบทบาทหนาท่ีของหนวยงานการศึกษาที่ตองพัฒนาใหคนไทยมีความสามารถในการใช 
ภาษาอังกฤษ  จึงจําเปนตองสงเสริม  สนับสนุน  ในการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  สราง
โอกาสในการเรียน การฝกทักษะและใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใหเปนเรื่องปกติเพื่อเตรียมรับกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๑๔ นิเทศสาร 

 นับตั้งแตวันจันทรที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบาย “ป ๒๕๕๘ เปนป
ปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได” โดยพลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะนั้น  มีการสั่งการใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จัดการประชุมทางไกลผานระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ 
ใหผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ จนถึงระดับสถานศึกษา ใหรับทราบนโยบายดังกลาว  ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ไดมีการขยายผลใหแกผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดรับทราบ
นโยบายขางตนเปนที่เรียบรอยแลว 

การอานออกเขียนไดนั้น สําคัญฉะนี ้
โดย...กัลยา  พานิชวงษ  : ศึกษานิเทศก 

          เพ่ือใหนโยบายนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ไดจัดทํา Model แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ทั้งในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดตามวงจรการทํางาน PDCA 

ของเดมม่ิง แบงการดําเนินงานเปน ๔ ขั้นตอนใหญ  ๙  ขั้นตอนยอย  ดังนี้ 

          ๑. ขั้นเตรียมการแกไข (Plan : P) ประกอบดวย ๔ ขั้นตอนยอย คือ สราง
ความตระหนัก  ตรวจสอบขอมูลรายคน วิเคราะหขอมูล และ จัดทําแนวทางการพัฒนา 

  ๒. ขั้นใสใจฝกฝน (Do : D) ประกอบดวย ๒ ขั้นตอนยอย คือ ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนด และ นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 

 ๓. ขั้นประเมินผลรายคน (Check : C) ประกอบดวย ๒ ขั้นตอนยอย คือ 

ตรวจสอบซ้ํา และ ประเมินผล สรุปและรายงานผูเกี่ยวของ 
  ๔. ขั้นยลความสําเร็จ  (Action : A) มี ๑ ขั้นตอนยอย คือ ยกยองเชิดชูเกียรติ
และพัฒนาตอเนื่องซ่ึงรายละเอียดของแตละขั้นตอนใหญและข้ันตอนยอย ไดแจกจาย
ใหแกสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงเรียบรอยแลว  จึงไมขอกลาวซ้ําในท่ีนี้  หากครูอาจารย
ทานใดสนใจ Model ดังกลาวสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดโดยตรงกับผูเขียน
บทความนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              
              
              
              
           

 

 

 

 

 

              
              
              
              
    

 

 

นิเทศสาร หนา ๑๕ 

          จากนั้นไมนาน  รัฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนด
นโยบาย “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เมื่อเรียนจบ  

ป.๑ ตองอานออกเขียนได และมีมาตรการประเมินผลให
เปนรูปธรรม”  ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายพัฒนาการอานออกเขียนได
ตามนโยบายนี้ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนแกนนําการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
(Brain Based Learning : BBL) โดยใชชื่อ “โครงการ
พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อานออกเขียนไดใน ๑ ป”  โดย
ใหวิทยากรแกนนําของแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาไปเขารับ
การอบรม และนําความรูมาขยายใหกับโรงเรียนใน
โครงการ BBL  ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสพป.สพ.๒ เขา
รวมโครงการเปนโรงเรียนแกนนํา จํานวน ๘ โรงเรียน มี
ผูบริหารสถานศึกษาและครูสอน ป.๑ ไปเขารับการอบรม
จากวิทยากรโดยตรง (เดือนมีนาคม  ๒๕๕๘)  จากน้ันใน
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘ สพฐ.กําหนดใหสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกแหง จัดการอบรมทางไกลผานระบบ 

DLTV และ DLIT ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูสอน
ชั้น ป.๑ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ใหมีความรูความ
เขาใจในเรื่องของการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง (BBL)  

 ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา สถานศึกษาทุกแหงใน
สังกัด สพป.สพ.๒ จึงไดดําเนินงานเรงรัดพัฒนาและ
สงเสริมกิจกรรมการอานการเขียนของนักเรียนอยาง
ตอเนื่อง มีการระดมสรรพกําลังในการซอม และ เสริม 

ทักษะการอานการเขียนใหแกนักเรียนเปนรายบุคคล โดย
การใชขอมูลจากผลการประเมินการอานการเขียนของ
นั ก เ รี ย นตั้ ง แ ต ชั้ น ป ร ะถม ศึ กษาป ที่  ๑  จนถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๖ และใชเอกสาร สื่อตาง ๆ ที่ สพป.สพ.๒ 

ไดจัดทําและแจกจายใหกับทุกโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาการอานการเขียนของโรงเรียนในสังกัด   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๑๖ นิเทศสาร 

 จากการนิเทศทางตรง โรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี มีการจัดทําโครงการ  
จัดกจิกรรมตาง ๆ จางครูมาสอนซอมเสริม  รับสมัครครูอาสาท่ีเกษียณอายุราชการแลว มาสอน
นักเรียนที่มีปญหาการอานการเขียน จนสามารถแกไขปญหาใหแกนักเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงค 

 เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เจาหนาท่ีจํานวน ๓ ทาน จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมาติดตามการดําเนินงานตามนโยบายทั้ง ๒ นโยบาย ดังกลาวขางตน ที่
โรงเรียนในสังกัด สพป.สพ.๒ จํานวน ๓ โรงเรียน  โดยเนนนักเรียนชั้น ป.๑ ไดมีการทดสอบนักเรียนให
อานเปนรายบุคคล พบวานักเรียนสามารถอานไดดี จากการสังเกต สอบถาม ผูบริหารสถานศึกษา และ
รบัฟงจากการรายงาน ทําใหสรุปไดวา การดําเนินงานสงเสริมการอาน การเขียนของทั้ง ๓ โรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จนั้นมีตัวรวมท่ีเหมือนกันใน ๒ เรื่องใหญ ๆ ไดแก  ๑.  ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
การสอน (นิเทศภายใน) อยางตอเนื่อง  และ ๒.  ครูผูสอนมีการใชผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 

ไปแกไขปญหาใหกับนักเรียนตามสภาพปญหานั้น ๆ อยางชัดเจน 

 

 

 

 จากที่กลาวมาแลวขางตน หากทางโรงเรียนไดดูแลเอาใจใสเด็ก แกไขปญหาการอานการเขียน
ใหแกนักเรียน ตรงจุด ตรงประเด็น ก็ไมใชเรื่องที่เหลือบากวาแรง อยูในวิสัยท่ีสามารถดําเนินการได 
ผูเขียนในฐานะท่ีรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงขอใหเวทีนี้เปนสื่อกลางในการจุดประกาย 

สงเสริม สนับสนุน และเปนกําลังใจใหแกผูบริหารสถานศึกษาและคุณครูทุกทาน ที่ไดพยายามทุมเท
แรงกาย แรงใจ สติปญญาในการรวมมือกันแกไขปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหหมดไปหรือให
เหลือนอยที่สุด  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๑๗ 

        กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยอิทธิพลของ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสูวิถีชีวิตในทุกรูปแบบ  สงผล
กระทบท้ังทางตรงและทางออมตอการดําเนินชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย 

โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียน ปญหาสังคมที่ทวีความซับซอนรุนแรงข้ึนทุก
ขณะ เชนที่เราพบเห็นจากขาวในส่ือตางๆ ไมวาจะเปนปญหาการมีคานิยมที่
ฟุงเฟอ อยากมีอยากไดอยากเปน การเลียนแบบพฤติกรรมหรือตัวอยางท่ีไม
เหมาะสม นิยมประลองความเร็ว เปนนักซ่ิงวัยใส มีเพศสัมพันธเร็วขึ้น เปนพอ
แมตั้งแตอายุยังนอย ใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา ทะเลาะวิวาท ยกพวก
ตีกัน เขาถึงสารเสพติดไดงาย ติดการพนัน ติดเกม ติดโทรศัพท กออาชญากรรม 

ฆาตัวตาย ฯลฯ ปญหาเหลานี้ ลวนมีสาเหตุมาจากการท่ีไมรูจักตัวเอง ไมเห็น
คุณคาของชีวิต ไมเขาใจสภาพแวดลอมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิด การตัดสินใจ 

และไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณได  กิจกรรมแนะแนว จึงเปน
เครื่องมือสําคัญที่ครูสามารถนํามาใชเพ่ือใหความชวยเหลือ ดูแล ปองกัน 

สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ให
ผูเรียนไดเรียนรู เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ยอมรับการเปล่ียนแปลงไดดี 
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  

         

โดย...ปวีณา ธิติวรนันท : ศึกษานิเทศก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๑๘ นิเทศสาร 

 

 

 

        ๑. แนะแนวชีวิตและสังคม ชวยใหผูเรียนรูจักชีวิตและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูจัก
ตนเองและรูคุณคาของตนเอง รูจักปรับตัวและแกปญหา พัฒนาตนเอง ฝกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม 
เพ่ือใหมีบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
        ๒. แนะแนวการศึกษา ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ฝกทักษะหรือเทคนิคการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ วางแผนการเรียนที่เหมาะสม รูชองทางการศึกษาและการเลือกทางศึกษาตอ ตลอดทั้งสราง
นิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต 
        ๓. แนะแนวอาชีพ ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทํางานและการประกอบอาชีพ สรางความ
ตระหนัก รับรูเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงของโลกอาชีพ รูจักโอกาสและชองทางการเขาสูอาชีพ คิด
ตัดสินใจและวางแผนเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เตรียมตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูอาชีพ รวมทั้ง
สรางวุฒิภาวะทางอาชีพ   

        โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดประกาศยุทธศาสตร 
“สนับสนุนใหมีการแนะแนวผูเรียนใหมีแรงจูงใจในการเรียน เพ่ือการเรียนตอ และการมีอาชีพสุจริต 

เพ่ือความม่ันคงในชีวิต ดวยผูแนะแนวท่ีหลากหลาย” สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ จึงไดนํามากําหนดเปนจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสงเสริมผูเรียน
วางแผนอาชีพโดยให “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ทุกคนมีความพรอมในการวางแผนเขาสู
อาชีพ” และ “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน รูตัวตน คนพบอาชีพ” ดังนั้น การพัฒนาผูเรียน
ดวยกิจกรรมแนะแนวจะสัมฤทธ์ิผลได ครูจึงมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

 ิ่ ื่ ํ ั ึ ั ้ ื้ ไ 

        การจัดกิจกรรมแนะแนวในหองเรียนนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเอง  รูจักโลกแวดลอม  
สามารถตัดสินใจ  แกปญหา  รูจักเลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพ  และสามารถปรับตนไดอยาง
เหมาะสม  สามารถพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งจะนําไปสูการมีชีวิตที่มีความสุข  ความสําเร็จ  และเปน
ประโยชน ทั้งนี้ ผูเรียนจะเกิดคุณลักษณะเหลานี้ได ครูตองจัดกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมทั้ง ๓ ประเภท 
ไ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิเทศสาร หนา ๑๙ 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว  ยังมีหมูปาตัวหนึ่งรูปรางลํ่าสัน  มีเขี้ยวยาวโงงเปนที่นาเกรงขามของสัตว
ทั้งหลาย  วันหนึ่งหมาจิ้งจอกเห็นหมูปากําลังลับเขี้ยวของตนอยูกับตนไม  จึงแวะเขาไปถามไถ 

“จะตองลับเขี้ยวเล็บใหเสียเวลาทําไมกัน  ในปาแหงนี้ไมมีใครปราดเปรียววองไวไปกวาทาน อีกทั้งหมาลา
เนื้อหรือนายพรานก็ไมเห็นเขามาหาเหย่ือแถวนี้เลย”   

“แตนั่นไมไดหมายความวาวันหนึ่งขางหนาจะไมมีภัยอันตรายมาถึงตัว” หมูปากลาวตอบ “และเม่ือถึง
เวลานั้นคอยคิดลับเขี้ยวเล็บของเจายอมไมทันการอยางแนนอน” 

 
“นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  ความไมประมาทและการเตรียมพรอม ยอมสรางหลักประกันใหกับตนเอง”  

 
สงสัยจัง.... 
       “ล่ําสัน”  มีลักษณะอยางไร   

โดย : ศน.ปอ 

          กาลครั้งนานมาแลว....., ครั้งหนึ่งยังมี....., แมวัวตัวหนึ่ง....,เชาวันหนึ่ง...... และอีกหลาย ๆ 
คําขึ้นตน ซึ่งไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญที่ไดยินไดฟงแลว  เหมือนตองมนตสะกด  ใหอยากรูเรื่องราว
วาจะดําเนินอยางไรตอไป  เพราะทุกคนรูวาจะไดฟงนิทาน 

          นิทาน  เปนเรื่องราวที่เลาตอ ๆ กันมา  หรือเรียบเรียง
แตงขึ้นใหม  ไมเพียงเพ่ือความเพลิดเพลินเทานั้น  ยังสอดแทรก
คุณธรรมนานัปการ ไมวาจะเปนเรื่องเก่ียวกับความสามัคคี การ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความเมตตา การแสดงไหวพริบเพ่ือแกปญหา 
ผูใหญจึงมักที่จะเลือกการเลานิทานใหเด็ก ๆ ฟงเพ่ือเปนการสอน
คุณธรรมโดยอาศัยนิทานใหกับเด็ก ๆ นั่นเอง   
 คุณครูละคะเคยเลานิทานใหเด็ก ๆ ฟงบางหรือเปลา  
ถายังไมเคยลองมาเลานิทานใหเด็ก ๆ ฟงกันนะคะ  วันนี้จะเสนอ
นิทานอีสป ที่จะสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความรอบคอบ การเตรียม
ความพรอม เรื่อง หมูปากับหมาจ้ิงจอก ซึ่งตนเร่ืองอยูในหนังสือ 

อมตะนิทานอีสป หนา ๔๙ คะ เรื่องมีอยูวา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา ๒๐ นิเทศสาร 

นิทานมักใหขอคิด สอนใจ เตือนสติ  และเม่ือเลานิทานจบสามารถนําสูการ
เรียนการสอนได ตัวอยาง  เชน 

๑.  สรางความกลาแสดงออกใหกับนักเรียน โดยการใหนักเรียนทําทาทาง
ประกอบเรื่องราว  การสงเสียงพูดออกมาตามตัวละคร ซึ่งจะทําใหเด็ก ๆ ไดแสดงออกอยาง
สนุกสนาน 

๒. สงเสริมการอาน การเขียน การพูด  โดยใหนักเรียนนึกถึงคํา หรือประโยค 

ที่อยูในนิทานแลวมาเขียนบนกระดานหรือกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวนํามาอาน ฝกอาน 

เขียนตามคําบอก รวบรวมคําเขียนบนกระดาน สามารถตอยอดแยกประเภทคําตาง ๆ หรือ
นําคําเหลานั้นมาแตงประโยคเปนประโยคใหม  นําคํามาเรียงตามพจนานุกรม ฯลฯ  

๓. สงเสริมความคิด ดวยการใหเด็ก ๆ ชวยกันแตงนิทานสั้น ๆ เลียนแบบเรื่อง
ที่เลาก็ดีเหมือนกันนะคะ  เรื่องแรก ๆ ครูอาจจะเหน่ือยหนอย แตเมื่อทําอยางตอเนื่อง
นักเรียนจะสามารถแตงนิทานไดเอง และจะมีเรื่องราวที่แตกตางออกไป อาจเร่ิมจาก
ชวยกันเลา  แลวนํามาเขียนเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม 

๔. สรางสรรคผลงาน โดยการทําหนังสือนิทานเลมเล็กท่ีเปนของนักเรียนเอง 
วาดภาพประกอบพรอมระบายสีแลวเก็บเปนนิทานประจําตัวของนักเรียนก็ยังได 

นิทาน  สรางความเพลิดเพลินใจ และยังสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบบูรณาการไดอีกดวย  
นอกจากนี้ยังเปนวิธีการควรคุมชั้นเรียน หรือเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูในเรื่องตอไป สามารถจูงใจ  
ในการเรียนรูอื่น ๆ ครูบางทานยังนํานิทานมาเปนเคร่ืองตอรองใหนักเรียนตั้งใจเรียนไดอีกดวย 

 
เอกสารอางอิง 

ธนากิต. (๒๕๔๑). อมตะนิทานอีสป. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 

ขํา ๆ อยาคิดมาก 
เรื่องมีอยูวา...... 
           แมจัดปนโตใหลูกไปกินอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนทุกวัน  

           วันหนึ่ง ขาวที่จัดไปไมไดกิน จึงถามลูก ลูกบอกวา วันนี้หมูที่โรงเรียนตาย โรงเรียนเลยเอามาทําอาหาร
เล้ียงนักเรียน ไมตองกินอาหารปนโต  

           วันรุงขึ้นอาหารก็เหลือมาอีก ลูกบอก ไกท่ีโรงเรียนตาย ทางโรงเรียนเลยจัดทําอาหารมาเลี้ยงนักเรียนอีก 

ไมตองกินอาหารปนโต  

            อีกวันหนึ่ง ลูกไมยอมแตงตัวไปโรงเรียน แมก็แปลกใจเพราะลูกเปนเด็กขยันเรียนมาก ถามลูกวาทําไม  

ไมไปโรงเรียน ลูกทําหนาเศรา “ไมกลาไปหรอกแม เพราะวาเมื่อวานครูใหญตาย” 
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