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ข้อสรปุจากการเดินทางสงัเกตการณ์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการเรยีนรู้เดก็นักเรียน 

และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร (จงัหวดัน่าน) 
ระหว่างวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2564 

 
 

จากการลงพืน้ทีจ่งัหวดัน่านของคณะท างาน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โดยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการน าเสนอขอ้มูลของโรงเรยีน การสมัภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย และสงัเกตจากการท ากจิกรรมร่วมกบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่พฒันาการเรยีนรูเ้ดก็นักเรยีนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร (จงัหวดัน่าน) สรุปภาพรวมได ้
ดงันี้ 

1. การพฒันาคลังทรพัยากรการศึกษาของครูและนักเรียนในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อใหค้รูและนักเรยีนแต่ละโรงเรยีนสามารถเขา้ถงึสื่อการเรยีนการสอนทัง้แบบ Online 
และ Offline ได ้

2. การพฒันาชุดฝึกทกัษะย่อยส าหรบันักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อ
แกปั้ญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค Scaffolding 

3. การพฒันาสื่อการเรยีนการสอนเสรมิพรอ้มคู่มอืการใชใ้หค้รูน าไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนส าหรบันักเรยีนปกต ิ(เก่ง-ปานกลาง) เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กั
เขยีนผดิ ฯลฯ  

4. การพฒันาสื่อการเรยีนการสอนและแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันักเรยีนที่
มตีอ้งการพเิศษ 

5. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ดก็ไทยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

6. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ดก็ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

7. การพฒันาคู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
8. การพฒันาเครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเบือ้งตน้ 
9. คู่มอืและสื่อเสรมิส าหรบันักเรยีนและนักเรยีนประจ าเพื่อใชใ้นกจิกรรมส าหรบัพีส่อนน้อง 

เพือ่นสอนเพือ่น เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
10. หนงัสอื Big Book 
11. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย
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ตารางสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่พฒันาการเรยีนรูเ้ดก็นกัเรยีนและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร (จงัหวดัน่าน) 11 โรงเรยีน 
 

รายการ 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D 
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1. การพฒันาคลงัทรพัยากรการศกึษาของครูและนักเรยีนในการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาไทย เพื่อใหค้รูและนักเรยีนแต่ละโรงเรยีนสามารถเขา้ถงึสื่อการเรยีนการสอนทัง้
แบบ Online และ Offline ได ้

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การพฒันาชุดฝึกทกัษะย่อยส าหรบันักเรยีนทีม่ปัีญหาในการอ่านออกเขยีนได ้เพื่อ
แกปั้ญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนักเรยีนโดยใชเ้ทคนิค Scaffolding 

- - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. การพฒันาสื่อการเรยีนการสอนเสรมิพร้อมคู่มอืการใช้ให้ครูน าไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอนส าหรบันักเรยีนปกต ิ(เก่ง-ปานกลาง) เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์
ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแนวทางส าหรับการสอนอ่านเขียนส าหรับ
นักเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ 

5. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนใหเ้ดก็ไทยท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

- - - ✓ - - - - - ✓ ✓ 

6. การพฒันาคู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัครูเพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนใหเ้ดก็ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 

- - - ✓ - - - - - ✓ ✓ 

7. การพฒันาคู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
8. การพฒันาเครื่องมือ/แบบประเมนิในการคดักรองนักเรียนที่มคีวามต้องการพเิศษ
เบือ้งตน้ 

- - ✓ - - - - - - - - 
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รายการ 

กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D 
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9. คู่มอืและสื่อเสรมิส าหรบันักเรยีนและนักเรยีนประจ าเพื่อใชใ้นกจิกรรมส าหรบัพีส่อน
น้อง เพื่อนสอนเพื่อน เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 

- - - - ✓ - - - - - - 

10. หนังสอื Big Book - - - - ✓ - - - - - - 
11. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย - - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
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สรุปขอ้มลูการจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยแยกแต่ละโรงเรยีน ไดด้งันี้ 
 

1. โรงเรียนบ้านขนุน ้าน่าน 
 

โรงเรียนบ้านขนุน ้าน่าน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา -ครไูม่มปัีญหาในการสอนนักเรยีนทัว่ไป
ในชัน้เรยีน แต่ยงัมคีวามกงัวลในการที่
ตอ้งดแูลนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
-ครผููส้อนไดม้โีอกาสไดไ้ปเรยีนรูจ้ากครผูู้
มปีระสบการณ์ (ครแูม่ไก่)ก่อนเริม่สอน 

- นกัเรยีนชัน้ ป.1 กลา้แสดงออกและ
สามารถอ่านออกเขยีนไดด้ ีสือ่สารภาษาไทย
ได ้100% การออกเสยีงถูกตอ้งทัง้ค าทีม่ี
ตวัสะกดและค าทีไ่ม่มตีวัสะกด 
- มนีกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในชัน้
เรยีน ซึ่งเรยีนไดล้่าชา้กว่าเพือ่นร่วมชัน้ 

ขอ้สงัเกต 1. จุดมุ่งหมายของประถมศกึษา คอื มุ่งพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรู ้คงสภาพ อ่าน
ออก เขียนได้ และคดิค านวณได ้ดงันัน้การทีใ่หค้รจูบเอกการสอนภาษาไทยมาเป็นครู
ประจ าชัน้ ถอืเป็นรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีท่ าใหน้กัเรยีนชัน้ ป.1 สามารถ
อ่านออกเขยีนได ้สือ่สารภาษาไทยไดด้ี 
2. แมค้รูจะจบเอกการสอนภาษาไทย แต่ยงัไม่มปีระสบการณ์การสอนในระดบั
ประถมศกึษา (สอนระดบัมธัยมศกึษาก่อนมาบรรจุทีน่ี้) ตอ้งใหไ้ปสงัเกตการสอน และ
เรยีนรู ้รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนต่างๆ จากครผููม้ปีระสบการณ์ (ครแูม่ไก่) 
ก่อนเริม่สอน 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
(ไม่พบนักเรียนท่ีมีปัญหาแต่ถ้ามีสามารถน ามาใช้สอนได้) 
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
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2. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 
 

โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครู
ประจ าชัน้
จบเอก 
พลศกึษา
สอน
ภาษาไทย 

- มนีกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจ านวน 5 คน จากนักเรยีน 17 คน 
- ครอบครวันกัเรยีนมโีทรทศัน์ โทรศพัท ์พอ่-แม่อายุน้อย อ่านออกเขยีนได ้
เทคโนโลยเีขา้ถงึ 
- อย่างไรกต็ามนกัเรยีนไม่สนใจท าการบา้น พอ่แม่ไม่ใหค้วามช่วยเหลอื
เท่าทีค่วร 
- นกัเรยีนออกเสยีงภาษาไทยชดัเจนด ียกเวน้ค าควบกล ้าอาจมปัีญหาบา้ง 
เช่น “กลว้ย” แต่ฝึกได ้
- การอ่านออก เขยีนไดค้่อนขา้งด ีมคี าทีเ่ขยีนผดิ คอืค าว่า วิง่เรว็ กอ้นเมฆ  

ขอ้สงัเกต ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา  
ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
2. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
3. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
4. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
5. ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา  
ควรไดร้บัการอบรมการสอนภาษาไทย ดงันี้ 
    5.1 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็น
ภาษาแม่ 
    5.2 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทย
เป็นภาษาแม่ 
6. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 
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3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 
 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - - นกัเรยีนชัน้ ป.1 จ านวน 6 คน ยงัอ่านไม่ออก เขยีนไม่ไดด้ี
เท่าทีค่วร 
- นกัเรยีนออกออกไดเ้พยีงค าพยางคเ์ดยีวทีไ่ม่มตีวัสะกดได้ 
- ยงัมปัีญหาเรื่องการผนัวรรณยุกตข์องอกัษร สงู กลาง ต ่า 
- นกัเรยีนบางคน สลบัตวัอกัษร น/ม 
- ยงัอ่านค าทีม่ตีวัสะกดไม่ได ้
- ไม่สามารถอ่านค าไดโ้ดยอตัโนมตั ิจะตอ้งใชว้ธิแีจกลูกสะกดค า
ก่อน 
- การออกเสยีงภาษาไทยชดัเจนด ี

ขอ้สงัเกต 1. นกัเรยีนเรยีนไม่ต่อเนื่อง เพราะครลูาออกไม่ไดเ้รยีน 2-3 เดอืน  
2. ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้ 
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
2. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
3. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
4. หากไม่มคีรเูอกภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา ครเูอกอื่นๆ ควรไดร้บัการอบรมการ
สอนภาษาไทย  
    4.1 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็น
ภาษาแม่ 
    4.2 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ได้ใชภ้าษาไทย
เป็นภาษาแม่ 
5. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 
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4. โรงเรียนบ้านด่าน 
 

โรงเรียนบ้านด่าน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา  - นกัเรยีนออกเสยีงภาษาไทยชดัเจนด ี
- มปัีญหาดา้นการสะกดค า ห-น า ม, ย, ร, ว  
- ตวัอย่างค าทีเ่ขยีนผดิ เป็นค ายาก เช่น รถแขง่ 
ปลาวาฬ หมหูยอง 

ขอ้สงัเกต - 
ขอ้เสนอแนะ 

ในการจดัการเรยีน 
การสอนภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
(ไม่พบนักเรียนท่ีมีปัญหาแต่ถ้ามีสามารถน ามาใช้สอนได้) 
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding 
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีน
ผดิ ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
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5. โรงเรียนสะว้า 
 

โรงเรียนสะว้า 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครปูระจ าชัน้ ป.1 จบเอกการสอนภาษาไทย 
- ครสูามารถจดัการเรยีนการสอนส าหรบันกัเรยีน
ปกตไิดด้มีาก 
- ปัญหาคอืการจดัการเรยีนการสอนส าหรบั
นกัเรยีนพเิศษ 
- ป.1 ยงัไม่มกีารคดักรองนักเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษจากทมีแพทย ์(คดักรองเมื่อนกัเรยีนอยู่ ป.3) 

- นกัเรยีนสามารถอ่านและ
เขยีนค ายากไดเ้ก่งมาก เช่น
ค าว่า คอมพวิเตอร ์รงัสรรค ์
สรา้งสรรค ์ดวงจนัทร ์ 
- นกัเรยีนกลา้แสดงออก 
- มนีกัเรยีนทีเ่ป็นนกัเรยีน
พเิศษทีย่งัตามเพือ่นไม่ทนั 

ขอ้สงัเกต 1. จุดมุ่งหมายของประถมศกึษา คอื มุ่งพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรู ้คงสภาพ 
อ่านออก เขยีนได ้และคดิค านวณได ้ดงันัน้การทีใ่หค้รูจบเอกการสอนภาษาไทยมา
เป็นครูประจ าชัน้ ถอืเป็นรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีท่ าใหน้กัเรยีนชัน้ ป.1 
สามารถอ่านออกเขยีนได ้สื่อสารภาษาไทยไดด้ ี

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
(ไม่พบนักเรียนท่ีมีปัญหาแต่ถ้ามีสามารถน ามาใช้สอนได้) 
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
3. เครื่องมอื/แบบประเมนิในการคดักรองนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเบือ้งตน้ 
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6. โรงเรียนบ้านสะปัน 
 

โรงเรียนบ้านสะปัน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครผููส้อนภาษาไทยไม่ไดจ้บ
ภาษาไทยโดยตรง แต่เป็นครู
คอมพวิเตอร ์
- ครสูอนใหน้กัเรยีนอ่านเป็น
ขอ้ความยาวๆ แต่พืน้ฐาน
ภาษาไทยของนกัเรยีนสว่นใหญ่
ในหอ้งนัน้ยงัไม่สามารถท าได้ 

- มนีกัเรยีนชัน้ ป.1 จ านวน 18 คน เป็นนกัเรยีน
กลุ่มชาตพินัธุล์วัะจ านวน 17 คน ประกอบไป
ดว้ยนกัเรยีนทีเ่รยีนรูไ้ดเ้รว็ และเรยีนรูไ้ดช้า้ 
- นกัเรยีนมปัีญหาเรื่องการแบ่งวรรคตอน 
- ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมอืในการดแูล
นกัเรยีนเท่าทีค่วร และผูป้กครองอ่าน-เขยีน
ภาษาไทยไม่ได ้

ขอ้สงัเกต ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา 
ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
2. คู่มอืการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ 
3. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
4. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
5. ครปูระจ าชัน้ ป.1 ไม่ไดจ้บเอกการภาษาไทยหรอืเอกประถมศกึษา  
ควรไดร้บัการอบรมการสอนภาษาไทย ดงันี้ 
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โรงเรียนบ้านสะปัน 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

    5.1 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ไทยทีใ่ชภ้าษาไทย
เป็นภาษาแม่ 
    5.2 รปูแบบ วธิกีาร และเทคนิคการสอนภาษาไทยส าหรบัเดก็ทีไ่ม่ไดใ้ช้
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
6. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 

 
7. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 
 

โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครจูบภาษาไทยโดยตรง มี
ความมุ่งมัน่ในการสอน ใชว้ธิี
ใหพ้ีส่อนน้อง เพือ่นสอน
เพือ่นร่วมดว้ย 
- มคีรจูากเขตพืน้ทีฯ่ สง่มา
ช่วยดแูลเดก็พเิศษ 1 คน (ดู
เดก็พเิศษทุกคนในโรงเรยีน) 
โดยใหป้ระสานงานกบั
ครผููส้อน เดก็พเิศษมอียู่ชัน้ 
ป.1/1 จ านวน 1 คน และอยู่
ชัน้ ป.1/2 จ านวน 1 คน ทัง้
สองคนไดร้บัการศกึษาแบบ 
Home school เพราะ
นกัเรยีนไม่ยอมมาโรงเรยีน 
- ครตูอ้งการการสนบัสนุน
เรื่องงบประมาณค่าอาหาร
เยน็ของนกัเรยีนเพราะ
นกัเรยีนทานจุ 

-นกัเรยีนออกเดนิทางจากหมู่บา้นตอนตสีีเ่พือ่มาถงึ
โรงเรยีนเวลา 07.00 น. โดยวธิใีหรุ้่นพีน่ ากลุ่มรุ่น
น้องเดนิทางมา เพิง่จะมภีาคเรยีนนี้ทีท่างโรงเรยีน
น ารถโฟรว์ลีไปรบั อย่างไรกต็าม หน้าฝน รถไปรบั
ไม่ได ้นกัเรยีนตอ้งเดนิเทา้มาเช่นเคย 
- นกัเรยีนชัน้ ป.1 แบ่งไดเ้ป็นสามกลุ่มคอื กลุ่มเก่ง
ทีค่วรพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ กลุ่มอ่อน และกลุ่ม
เดก็พเิศษ 
- ปัญหาการอ่านค่อนขา้งน้อย ปัญหาสว่นใหญ่จะ
เป็นปัญหาดา้นการเขยีน ค าทีย่งัเขยีนผดิ เช่น ค า
ควบกล ้า ดวงจนัทร ์ขนมจนี เป็นตน้ 
- เมื่อกลบับา้นนกัเรยีนตอ้งช่วยผูป้กครองท างาน
ดว้ย 
- พบปัญหาดา้นการออกเสยีงภาษาไทยในบางคน 
เช่น นกัเรยีนออกเสยีงว่า สดี า (เสอืด า)  
- พบปัญหาดา้นโครงสรา้งประโยคภาษาไทยเช่น 
นกัเรยีนพดูว่า “ถา้ครไูปบา้นผม ผมจะฆ่าครใูหไ้ก่
กนิ” (ผมจะฆา่ไก่ใหค้รกูนิ) 
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โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

- นกัเรยีนยงัขาดความมัน่ใจในตนเอง 
ขอ้สงัเกต 1. จุดมุ่งหมายของประถมศกึษา คอื มุ่งพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรู ้คงสภาพ 

อ่านออก เขยีนได ้และคดิค านวณได ้ดงันัน้การทีใ่หค้รูจบเอกการสอนภาษาไทยมา
เป็นครูประจ าชัน้ ถอืเป็นรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีท่ าใหน้กัเรยีนชัน้ ป.1 
สามารถอ่านออกเขยีนได ้สื่อสารภาษาไทยไดด้ ี
2. เมื่อมเีดก็มคีวามหลากหลายในชัน้เรยีนจงึเป็นการยากทีค่รูจะสามารถสอน
นกัเรยีนใหอ้่านออกเขยีนไดทุ้กคน ดงันัน้ ตอ้งมสีือ่สารเรยีนการสอนเพือ่ใหค้รนู ามา
พฒันานกัเรยีนเป็นรายบุคคลไดต้รงตามปัญหาการอ่านเขยีนของนกัเรยีน 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ  
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
3. หนงัสอื Big Book 
4. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 
 
ส าหรบันักเรียนและนักเรียนประจ า 
1. คู่มอืส าหรบัพีส่อนน้องและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน 
ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ 
2. หนงัสอื Big Book 
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8. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
 

โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครผููส้อนภาษาไทยจบเอกประถมศกึษา 
- ครปูระสบปัญหาเกี่ยวกบัการสอน
นกัเรยีนกลุ่มทีเ่ป็น LD 
- หอ้งเรยีนไม่มโีทรทศัน์ และไม่ม ี
Projector 
- ทีโ่รงเรยีนมหีอ้ง ICT แต่ตอ้งใชร้่วมกบั
วชิาอื่นๆและระดบัชัน้อื่นๆ ซึง่ไม่สะดวก  
- ไม่สามารถอ่านค าไดโ้ดยอตัโนมตั ิจะตอ้ง
ใชว้ธิแีจกลูกสะกดค าก่อน 
- เนื่องจากโรงเรยีนปิดยาวจากสถานการณ์
โควดิ มคีรสูองคนยา้ยออกไปและยงัไม่ได้
ต าแหน่งคนืมา ในขณะทีม่คีรอูกี 1 คนลา
คลอด ท าใหค้รภูาษาไทยต้องไปสอนชัน้
อื่นดว้ย จงึอาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหก้ารอ่าน
ออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนไม่พฒันา
เท่าทีค่วร 

- นกัเรยีนหลายคนยงัจ าสระไม่ได ้ 
- ยงัแบ่งวรรคตอนไม่ได้ 
- ไม่สามารถอ่านค าไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
จะตอ้งใชว้ธิแีจกลูกสะกดค าก่อน 
- ยงัอ่านและเขยีนค าทีม่ตีวัสะกด
ไม่ได ้
- ยงัมปัีญหาเรื่องการผนัวรรณยุกต์
ของอกัษร สงู กลาง ต ่า 
- มปัีญหาดา้นการสะกดค า ห-น า ม, 
ย, ร, ว  
- ค าทีอ่่านได ้เช่น ถนน ว่างเวน้ 
ขนมปังหน้าหม ูขาไก่ ขา้วผดัปลา
เคม็ 
- ค าทีอ่่านไม่ได ้เช่น เพลดิเพลนิ 
ราดหน้า โทรศพัท ์โทรทศัน์ 
สนุกสนาน 

ขอ้สงัเกต เมื่อมเีดก็มคีวามหลากหลายในชัน้เรยีนจงึเป็นการยากทีค่รจูะสามารถสอนนกัเรยีน
ใหอ้่านออกเขยีนไดทุ้กคน ดงันัน้ ตอ้งมสีือ่สารเรยีนการสอนเพือ่ใหค้รนู ามาพฒันา
นกัเรยีนเป็นรายบุคคลไดต้รงตามปัญหาการอ่านเขยีนของนกัเรยีน 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding 
 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
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โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
3. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 

 
9. โรงเรียนบ้านผกัเฮือก 
 

โรงเรียนบ้านผกัเฮือก 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครผููส้อนจบภาษาไทยโดยตรง 
- มคีรยูา้ยออกและมลีาคลอด ท าให้
ตอ้งไปสอนในระดบัชัน้และหอ้งเรยีน
ทีค่รขูาด  
 

- นกัเรยีนชัน้ ป. 1 มจี านวน 19 คน เป็น
เดก็พเิศษจ านวน 5 คน ซึ่งครเูองกไ็ม่แน่ใจ
นกัว่าเดก็เหล่านี้เป็นเดก็พเิศษจรงิหรอืไม่ 
นกัเรยีน 5 คนนี้เรยีนชา้ ไม่มาโรงเรยีน
จนกระทัง่ครตูอ้งไปตาม ทุกคนอยู่หมู่บา้น
นาขาม และสว่นใหญ่อาศยัอยู่กบั ปู่ ย่าตา
ยาย  
- นกัเรยีนไม่สามารถอ่านค าไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
จะตอ้งใชว้ธิแีจกลูกสะกดค าก่อน 
- ยงัมปัีญหาเรื่องการผนัวรรณยุกตข์อง
อกัษร สงู กลาง ต ่า 
- ไม่สามารถอ่านค าไดโ้ดยอตัโนมตั ิจะตอ้ง
ใชว้ธิแีจกลูกสะกดค าก่อน 
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โรงเรียนบ้านผกัเฮือก 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 
ขอ้สงัเกต การทีค่รตูอ้งไปท าหน้าทีส่อนแทนครทูีย่า้ยออกและลาคลอดในระดบัชัน้และ

หอ้งเรยีนอื่นๆ ท าใหค้รไูม่มเีวลาในการจดัการเรยีนการสอนอย่างเตม็ทีก่บันกัเรยีน
ประจ าชัน้ของตน 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใชเ้ทคนิค 
Scaffolding 
 
 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
3. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 
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10. โรงเรียนบ้านสบมาง 
 

โรงเรียนบ้านสบมาง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครปูระจ าชัน้ไม่ไดจ้บภาษาไทย
โดยตรงแต่เป็นผูส้อนอ่านเขยีน 
ในขณะทีจ่ะมคีรูทีจ่บการสอน
ภาษาไทยท าหน้าทีส่อนหลกัภาษา 
- ครใูชส้ือ่ 60 พรรษาในการจดัการ
เรยีนการสอน 
- ครใูชส้ือ่และจดัการเรยีนรูแ้บบ 
BBL (Brain-Based-Learning) 
ของ ดร.พรพไิล เลศิวชิา 
 

- นกัเรยีนชัน้ ป. 1 มจี านวน 27 คน เป็น
ชาวลวัะ 12 คน ผูป้กครองประกอบอาชพี
เกษตรกร นอนทีไ่ร่ โดยนกัเรยีนสว่นใหญ่
อยู่กบัปู่ ย่าตายาย 
- มนีกัเรยีนเก่งมากเพยีงจ านวนน้อย 
นกัเรยีนสว่นใหญ่อ่านออกเขยีนไดเ้ฉพาะ
ค าทีไ่ม่มตีวัสะกด 
- ยงัมปัีญหาเรื่องการผนัวรรณยุกตข์อง
อกัษร สงู และ อกัษรต ่า 
- นกัเรยีนสบัสนระหว่างตวัอกัษรทีอ่ยู่ใน
กลุ่มอกัษรสงู และ อกัษรต ่า เช่น ฟ/ฝ  ท/ถ  
เป็นตน้ 
- มนีกัเรยีนพเิศษ (LD) จ านวนมาก สะกด
ค าไม่ไดเ้ลย แมค้ าทีง่่ายมาก เช่น ปนูาขา
เก นกัเรยีนสะกดเป็น *ปนูาขากเ 
- พบปัญหาดา้นโครงสรา้งประโยค
ภาษาไทยเช่น นกัเรยีนพดูว่า ผมไม่เป็นท า 
(ผมท าไม่เป็น) 

ขอ้สงัเกต ครทูีจ่บการสอนภาษาไทยควรท าหน้าทีส่อนการอ่านการเขยีนภาษาไทย 
ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 
การสอน
ภาษาไทย 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding 
 

นักเรียนปกติ (เก่ง-ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
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โรงเรียนบ้านสบมาง 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
3. ควรมคีรอูาสาช่วยสอนเสรมิภาษาไทย 

 
11. โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคลุานนท์ 

โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคลุานนท์ 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 

สภาพ/ปัญหา - ครผููส้อนจบภาษาไทยโดยตรง 
- เนื่องจากโรงเรยีนปิดยาวจาก
สถานการณ์โควดิ นกัเรยีนไม่ไดเ้รยีน
หนงัสอืในช่วงนัน้เพราะครไูม่สามารถ
จดักาเรยีนการสอนแบบออนไลน์ได้
เพราะผูป้กครองไม่พอ้มเรื่อง
เครื่องมอืสือ่สาร 
- ครใูชว้ธิใีหเ้ดก็นกัเรยีนทีม่ี
ความสามารถปานกลางจบัคู่ช่วยกนั 
สว่นเดก็อ่อนครใูชว้ธิสีอนตวัต่อตวั 

- นกัเรยีนชัน้ ป. 1 มจี านวน 6 คน เป็น
ชาวลวัะ 
- นกัเรยีนมสีองกลุ่มคอื ปานกลาง และ 
อ่อน 
- นกัเรยีนอ่านออกเขยีนไดเ้ฉพาะค าที่
เป็นสระเดีย่ว และไม่มตีวัสะกด สว่นสระ
ประสมยงัคงเป็นปัญหา  
 
 
 

ขอ้สงัเกต มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีทีใ่หค้รปูระจ าชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 เลื่อนชัน้ตาม
นกัเรยีน เพือ่การพฒันานกัเรยีนอย่างต่อเนื่อง 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจดั 
การเรยีน 

ส าหรบันักเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้  
1. ชุดฝึกทกัษะย่อยเพือ่แก้ปัญหาในการอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนโดยใช้
เทคนิค Scaffolding 
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โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคลุานนท์ 
ประเดน็ คร ู นักเรียน 
การสอน
ภาษาไทย 

นักเรียนปกติ (ปานกลาง) 
1. สือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท ์ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ ฯลฯ  
 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
1. สือ่และแนวทางส าหรบัการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่ตีอ้งการพเิศษ 
 
ส าหรบัคร ู
1. คู่มอืและสือ่เสรมิ เช่น นิทาน เพลง คลปิเกมค าศพัท์ ส านวน ค าทีม่กัเขยีนผดิ 
ฯลฯ 
2. คู่มอืการสอนอ่านเขยีนส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 
 


