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บทคัดย่ อ
หนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้สาคัญที่ใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะ
สาคัญตามความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ นับเป็ นสื่ อที่เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง ดังนั้น
แนวทางการสร้ างหนังสื อ เรี ยนและหนังสื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม จึ งมี ค วามส าคัญ มาก เพราะจะท าให้ ผูส้ ร้ า งหนังสื อ
ทั้งหน่ วยงานของรัฐและเอกชนต่างมีส่วนในการสร้างหนังสื อดังกล่าว เพื่ อให้มีหนังสื อที่ หลากหลาย ส่ งผลต่ อ
การพัฒ นาองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน อี กทั้งยังทาให้ได้หนังสื อที่ มีคุณภาพเพิ่ มขึ้ นด้วย วิธีการจัดทาหนังสื อทั้งสอง
ประเภทมีความคล้ายคลึ งกัน จะต่างกันเพียงวิธีการนาเสนอที่ สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของหนังสื อ
แต่ละประเภท สิ่ งสาคัญที่ผสู ้ ร้างหนังสื อต้องคานึ งถึงคือความถูกต้องของเนื้ อหา ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
และสอดคล้องหลักสูตรอย่างแท้จริ ง
คาสาคัญ: หนังสื อเรี ยน หนังสื ออ่านเพิ่มเติม

Abstract
Textbooks and supplementary readings are important learning media that are used to develop learners to
equip them with knowledge and important skills as required in the National Education Act. They are learning
media that directly benefit the learners. Therefore, guidelines for creating textbooks and supplementary readings
are very important because they will provide directions for textbook creators in both the state and private sectors
to participate in creating textbooks and supplementary readings in order to have a lot more books which will
result in development of the body of knowledge of learners. Also, quality of textbooks and supplementary
readings will be improved. The methods for writing the two types of books are similar. The only difference is
the method of presentation which must be in accordance with the characteristics and objectives of each type of
books. The important thing that the book writer must consider is the correctness of its contents, the
appropriateness of the contents for the age level of learners, and the truly relevance to the curriculum.
Keywords: Textbook, Supplementary reading
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ความนา
ในการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น จาเป็ นต้องมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
กับ หลัก สู ต ร เพื่ อ ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นพัฒ นาทั้งด้านความรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ รายวิ ช าที่ เรี ย น ดังนั้น ครู แ ละ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวการสร้างสื่ อดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื อเรี ยน ซึ่ งถือว่าเป็ นสื่ อหลักในการเรี ยน
การสอน และหนังสื ออ่านเพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่มีสาระอิงหลักสู ตร หนังสื อทั้งสองประเภทนี้ จึงถือว่าเป็ นสื่ อ
สาคัญที่ จะช่ วยให้ครู ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึง หนังสื อ
เรี ยนและหนังสื อ อ่านเพิ่ มเติ มในฐานะที่ เป็ นสื่ อ การเรี ย นรู ้ แนวทางการสร้ างหนังสื อเรี ยน แนวทางการสร้ าง
หนังสื ออ่านเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะในการสร้างหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

หนังสื อเรียนและหนังสื ออ่านเพิม่ เติมในฐานะสื่ อการเรียนรู้
ดังที่ กล่าวแล้วว่าหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่สาคัญในการเรี ยนการสอน
เพื่ อให้เข้าใจในเรื่ องนี้ ได้ดียิ่งขึ้ น จะขอกล่าวถึ งความหมาย และการกาหนดประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้ ประเภท
หนังสื อ ดังนี้
1.ความหมายสื่ อการเรี ยนรู ้ มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายของคาว่า “สื่ อการเรี ยนรู ้” ไว้ ดังต่อไปนี้
กรมวิชาการ (2544, น.20) ให้ความหมายของ “สื่ อการเรี ยนรู ้” หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัวผูเ้ รี ยนที่จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เน้นสื่ อที่ใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
สามารถจัดทา พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึนเอง หรื อนาสื่ อต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัวมาใช้ในการเรี ยนรู ้
สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, น.15) กล่าวว่า “สื่ อการเรี ยนรู ้” หมายถึง แบบเรี ยน ตารา
หนังสื อทางวิชาการ สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น ที่จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้ในการเรี ยนรู ้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิ การ
สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2554, น. 41) ได้กล่าวไว้วา่ “สื่ อการเรี ยนรู ้” หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างรอบตัวผูเ้ รี ยนที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการ เรี ยนรู ้ เช่ น วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน คน สัตว์ สิ่ งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรื อ
แนวความคิ ด อาจอยู่ในลักษณะที่ ถ่ายทอด ความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้สึก เพิ่มพูนทักษะและ ประสบการณ์ หรื อ
เป็ นเครื่ องมือที่กระตุน้ ให้เกิดศักยภาพทางความคิด (Cognitive tools) ตลอดจนสิ่ งที่กระตุน้ ให้เป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้
และมีทกั ษะในการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อมุ่ง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ดังนั้น สื่ อการเรี ยนรู ้ จึงหมายถึง สิ่ งที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิมหรื ออาจสร้างความรู ้ ความเข้าใจใหม่ได้อีกวิธีการหนึ่ง
ลักษณะการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อการศึกษานั้น จะมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังที่ สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2554) ได้กล่าวถึง คุณ ลักษณะของสื่ อการเรี ยนรู ้ว่า “ต้องช่ วยส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ช่วยส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยน เป็ นสื่ อที่หลากหลาย ได้แก่
วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจนสิ่ งที่มีตามธรรมชาติ และช่วยพัฒนาการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ซึ่ งหากพิจารณาถึง
ลักษณะการจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, น.17) ได้กาหนดลักษณะการ
จัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ไว้ตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยให้ส่วนราชการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายแต่ งตั้งหรื อ
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มอบหมายผูจ้ ดั ทา ดังนี้ 1) จัดทาหรื อเรี ยบเรี ยงขึ้นเอง เป็ นผลงานค้นคว้าของตนเองหรื อสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ 2) เรี ยบ
เรี ย งขึ้ น จากผลงานค้นคว้าของผูอ้ ื่ น หรื อ จากต้น ฉบับของผูอ้ ื่ น หลาย ๆ ฉบับ 3) แปลหรื อเรี ยบเรี ยงโดยอาศัย
ต้นฉบับของผูอ้ ื่น 4) ปรับปรุ ง แก้ไขจากของเดิ ม ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การอนุญาตให้ใช้แล้ว และ 5) เป็ นผลงานที่
จัดพิมพ์เผยแพร่ แล้ว ซึ่ งส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบเห็นว่ามีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรและพิจารณาเห็นชอบ
ให้พิมพ์เผยแพร่ ได้ ทั้งนี้ “สื่ อการเรี ยนรู ้” นั้น จะต้องเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา มีคาอธิ บายละเอียดชัดเจน มีความ
ประณี ต เรี ยบร้อย หากเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลหรื อหน่วยงานใด ต้องได้รับอนุญาตและมีขอ้ ตกลงกับเจ้าของลิขสิ ทธิ์
อนึ่ ง สื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ ได้รับการยอมรั บตั้งแต่ อดี ต ถึ งปั จจุ บ ัน ก็คื อ “หนังสื อเรี ยน” ที่ ต่อมาก็ได้รับ การ
ยอมรับ โดยทัว่ กันว่าเป็ นหนึ่ งในสื่ อการเรี ยนรู ้ เช่ นกัน ดังนั้นการให้ความสาคัญกับสื่ อการเรี ยนรู ้ ย่อมหมายถึ ง
หนังสื อเรี ยนอีกนัยยะหนึ่ ง ซึ่ งการสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ก็ดี หรื อหนังสื อเรี ยนก็ตามจึงเป็ นเรื่ องของความละเอียดและ
พิ ถีพิ ถนั ทั้งนี้ ก็เพื่ อประโยชน์ ในการส่ งเสริ มหรื อ พัฒ นาทักษะและการเรี ย นรู ้ ทางวิ ช าการของผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) อย่างเต็มศักยภาพ
2. ก าหนดประเภทของสื่ อ การเรี ย นรู ้ ป ระเภทหนังสื อ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร (2522) ได้มี ค าสั่ งเรื่ อ ง
แนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้และการควบคุ มการใช้หนังสื อสาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา
ซึ่ งกาหนดประเภทของหนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยนไว้ดงั นี้ 1) หนังสื อเรี ยน 2) หนังสื อเสริ มประสบการณ์ ซึ่ งแบ่งได้
เป็ น 4 ประเภท ได้แ ก่ หนังสื ออ่านนอกเวลา หนังสื ออ่านเพิ่ มเติ ม หนังสื ออุเทศ และหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
ซึ่ งเป็ นประเภทสุ ดท้ายของหนังสื อที่ใช้ในโรงเรี ยน และ3) แบบฝึ กหัด
ต่อมา กระทรวงศึ กษาธิ การ (2544) ได้มีคาสั่งเรื่ อง แนวปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการใช้และการควบคุมการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา โดยยกเลิกคาสั่งข้างต้น แต่ เนื้ อหา
สาระยังคงใกล้เคียงสอดคล้องกับเอกสารแนบท้ายคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การฉบับเดิม กล่าวเฉพาะประเภทของสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่ใช้ในโรงเรี ยน แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ 1) หนังสื อเรี ยน 2) แบบฝึ กหัด 3) คู่มือการเรี ยนการสอน
4) หนังสื อเสริ มประสบการณ์ ซึ่ งแบ่งย่อยได้ 4 ประเภท ได้แก่ หนังสื ออ่านนอกเวลา หนังสื ออ่านเพิ่มเติม หนังสื อ
อุเทศ และหนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังนี้
1) หนังสื อเรี ยน คื อ หนังสื อ ที่ กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนดให้ใช้ส าหรั บการเรี ยนการสอน มี เนื้ อหา
ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสู ตร ซึ่ งคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ (2522) ได้ระบุถึงรู ปเล่มหนังสื อเรี ยนว่าอาจจะมี
ลักษณะเป็ นเล่ม เป็ นแผ่นหรื อเป็ นชุ ดก็ได้ รวมทั้งบอกด้วยว่าอาจใช้ชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันว่า หนังสื อเรี ยน แบบเรี ยน
แบบสอนอ่ าน หนังสื ออ่ าน หนังสื อประกอบการเรี ยน ก็ได้ ทั้งนี้ ในอดีตก่อนหลักสู ตรพุทธศักราช 2521 และก่อน
หลัก สู ต รพุ ท ธศัก ราช 2524 มักเรี ย กชื่ อหนังสื อลักษณะนี้ ว่า แบบเรี ยน แต่ เปลี่ ยนมาใช้ว่า หนั งสื อ เรี ยน ตาม
หลักสู ตรตั้งแต่พุทธศักราช 2521 เป็ นต้นมา เช่ น หนังสื อเรี ยนภาษาไทย ตามหลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช
2521 ที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ชุด มานะมานี เป็ นต้น
2) แบบฝึ กหัด คื อ สื่ อการเรี ยนส าหรั บให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บัติเพื่ อช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดทักษะและความ
แตกฉานในบทเรี ยน แบบฝึ กหัดที่จะใช้ในโรงเรี ยนได้น้ นั กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งคาอธิ บายเกี่ยวกับ
แบบฝึ กหัดนี้ ไม่มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ (2522) เพียงย้ายลาดับจากหนังสื ออ่าน
เพิ่มเติ มมาอยู่หลังจากประเภทหนังสื อเรี ยน เป็ นข้อสังเกตว่าให้ความสาคัญใกล้เคี ยงหนังสื อเรี ยน ในปั จจุบนั มี
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แบบฝึ กหัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยระดับประถมศึ กษา เช่น แบบฝึ กหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษา
เพื่ อชี วิต ทักษะภาษา ของ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) หรื อบางหน่ วยงาน เช่ น สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จดั ทา
กิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ จัดทาแบบฝึ กเสริ มทักษะรายวิชาพื้ นฐานคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึ กษาแต่ ละชั้น พิ มพ์
เผยแพร่ จาหน่วยช่วยครู ผสู ้ อนด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ประเภททักษะจาเป็ นต้องให้นกั เรี ยนฝึ กหัด
เพื่อความชานาญ ครู ผสู ้ อนจึงควรสร้างแบบฝึ กหัดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนของตน
3) คู่มือการเรี ยนการสอน คือ หนังสื อสาหรับใช้ประกอบการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยน หนังสื อ
ประเภทนี้ เริ่ มมี กล่าวถึ งในคาสั่งกระทรวงศึ กษาธิ การ (2544) เป็ นหนังสื อที่ จะช่ วยในการเรี ยนการสอน ซึ่ งมิ ได้
บังคับว่านักเรี ยนต้องมี ใช้ประจาตัว แต่ เป็ นหนังสื อที่ ครู และนักเรี ยนใช้ร่วมกันได้ เช่ น คู่มือการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย เรื่ อง สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ ว ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 คู่มือการเรี ยนการสอนภาษาไทย เรื่ อง คิด
และเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรี ยงความ ย่อความและสรุ ปความ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
4) หนังสื อเสริ มประสบการณ์ คือ หนังสื อที่จดั ทาขึ้นโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของการศึกษาหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง การเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น การเสริ มสร้างทักษะและนิ สยั รัก
การอ่าน ความซาบซึ้ งในคุณค่าของภาษาและความสนุกสนานเพลิดเพลิน จาแนกประเภทได้ดงั นี้
4.1) หนังสื ออ่านนอกเวลา คือ หนังสื อที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดให้ใช้ในการเรี ยนวิชาใดวิชาหนึ่ ง
ตามหลักสู ตรนอกเหนื อจากหนังสื อเรี ยน ส าหรั บให้นักเรี ยนอ่านนอกเวลาเรี ยน โดยถื อว่ากิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับหนังสื อนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
4.2) หนังสื ออ่านเพิ่มเติม คือ หนังสื อที่มีสาระอิงหลักสู ตร สาหรับให้นกั เรี ยนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมากับวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล หนังสื อประเภทนี้ เคย
เรี ยกว่า หนังสื ออ่านประกอบ
4.3) หนังสื ออุ เทศ คื อ หนังสื อ ส าหรั บ ใช้ ค ้น คว้าอ้า งอิ งเกี่ ย วกับ การเรี ยนการสอน การเรี ย บเรี ย ง
หนังสื อประเภทนี้เป็ นหนังสื อเชิงวิชาการ
4.4) หนังสื อเสริ มการอ่าน คื อ หนังสื อที่ จดั ทาขึ้ นโดยมุ่งส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านเกิ ดทักษะในการอ่านและ
นิ สัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น อาจเป็ นหนังสื อสารคดี นวนิ ยาย นิ ทาน ฯลฯ ที่มีลกั ษณะไม่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติ
วัฒนธรรม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม ให้ความรู ้ มีคติและมีสาระประโยชน์
จะเห็ นได้ว่าเกณฑ์ที่ส าคัญ ในการจาแนกประเภทหนังสื อก็คื อวัต ถุ ประสงค์ในการจัด ทาหนังสื อ
ดังกล่าว ทาให้ครู และผูเ้ รี ยนสามารถเลือกใช้หนังสื อแต่ละประเภทได้ตามจุดมุ่งหมายของตน การที่ผใู ้ ช้หนังสื อจะ
ได้ประโยชน์อย่างครบถ้วน ย่อมขึ้นอยู่กบั ผูส้ ร้างหนังสื อด้วยว่าจะมีแนวการสร้างหนังสื อแต่ละประเภทอย่างไร จึง
จะทาให้เกิดคุณภาพตามที่ตอ้ งการ
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แนวทางการสร้ างหนังสื อเรียนและหนังสื ออ่านเพิม่ เติม
ในบทความนี้ จะขอเสนอ แนวทางการสร้างหนังสื อ 2 ประเภท ได้แก่หนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่าน
เพิ่มเติม ซึ่ งแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางการสร้างหนังสื อเรี ยน การสร้างหนังสื อเรี ยนให้มีคุณภาพนั้น ผูส้ ร้างต้องศึ กษาลักษณะ
สาคัญของหนังสื อ วิธีการจัดทาและเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสาคัญของหนังสื อเรี ยน หนังสื อเรี ยนจะต้องมีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
1.1.1 ด้ านหลักสู ตร หนังสื อเรี ยนต้องมีเนื้ อหาสาระครบถ้วนตามสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรแต่ ละชั้นเรี ยนในแต่ ละภาคการเรี ยนหรื อในแต่ ละปี เนื้ อหาสาระดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้ และมีลกั ษณะที่น่าเชื่ อได้ นอกจากนี้ หนังสื อเรี ยนจะต้องมีเนื้ อหาสาระเป็ นจานวน
มากน้อยเหมาะสมกับคาบเรี ยนที่กาหนดด้วย
1.1.2 ด้ านเนื ้อหาวิ ชา หนังสื อเรี ยนจะต้องนาเสนอเนื้ อหาสาระที่ ถุกต้องตามหลักวิชาในสาขา
นั้ นๆ เนื้ อหามี ค วามทั น สมัย มี ป ริ มาณมากน้ อ ยพอเหมาะสมแก่ ก ารที่ จ ะให้ นั ก เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ และ
มีความสามารถตามระบุไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.1.3 ด้ านการเสนอเนื อ้ หา หนังสื อเรี ยนจะต้องเสนอเนื้ อหาสาระโดยแบ่ งเป็ นหน่ วย เป็ นตอน
หรื อเป็ นบทอย่างเหมาะสม การเรี ยงลาดับเนื้อหาสาระจะต้องมีความเหมาะสมตามหลักวิชาและตามธรรมชาติของ
การเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ในการเสนอเนื้อหาแต่ละเรื่ องจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างหัวข้อเรื่ องและเนื้อหาด้วย
1.1.4 ด้ านส่ งเสริ มความเข้ าใจ เนื้ อหาสาระที่ เสนอในหนังสื อเรี ยนจาเป็ นที่ จะต้องชัดเจนและ
ง่ายต่อการที่นกั เรี ยนจะทาความเข้าใจ และสามารถเข้าใจได้โดยไม่ยากเกินไป
1.1.5 ด้ านส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน หนังสื อเรี ยนส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน โดยชี้ แนะนักเรี ยน
ให้ทาความเข้าใจในขณะอ่าน และช่ วยชี้ แนะครู ซ่ ึ งเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูเ้ ขี ยนหนังสื อและนักเรี ยนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วย
1.2. การจัดทาหนังสื อเรี ยน ในการจัดทาหนังสื อเรี ยนนั้น สมพร จารุ นฏั (2544 หน้า 13-35 ถึง 13-36)
มีกระบวนการจัดทาสรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ขั้นศึ กษาหลักสู ตร ในขั้นนี้ เป็ นการศึ กษารายละเอียดอันเป็ นข้อกาหนดเกี่ ยวกับหลักสู ตร
โดยทัว่ ไป เช่น หลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สาระการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอน การจัด
เวลาเรี ยน สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และเกี่ยวกับหลักสู ตรในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การศึ กษาส่ ว นประกอบต่ างๆ ในหลักสู ต รดังกล่ าว ต้องอาศัย การวิ เคราะห์ การเชื่ อ มโยงความสั ม พันธ์ และ
ผลกระทบที่ มีต่อกัน นาไปสู่ การตัดสิ นใจหรื อสังเคราะห์ งานที่ จะนาไปสู่ การวางแผนและเตรี ยมการเพื่ อสร้าง
ต้นฉบับหนังสื อเรี ยนต่อไป
1.2.2 ขั้นศึ กษาเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน ในขั้นนี้ เป็ นการศึกษาพิจารณาเกี่ ยวกับความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์พ้ืนฐานภูมิหลังของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ผา่ นมา และความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรี ยนในชั้นเรี ยนที่
สู งขึ้นไป เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนเตรี ยมการในการสร้างต้นฉบับหนังสื อเรี ยนสาหรับนักเรี ยนซึ่ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย
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1.2.3 ขั้นวางแผนเตรี ยมการจัดทาต้ นฉบับ การวางแผนการทาต้นฉบับ จะดาเนินการดังนี้
1) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเป็ นเรื่ องหรื อหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยที่ จะนาเสนอเป็ นบทๆ
ในหนังสื อเรี ยน
2) จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ห รื อ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ที่ นัก เรี ย นจะต้อ งแสดงความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกับสาระความรู ้แต่ละเรื่ อง แต่ละหัวข้อ
3) แนวทางการนาเสนอเนื้อหาสาระในแต่ละเรื่ อง แต่ละตอน แต่ละบท ที่มีความชัดเจน
น่าสนใจ มีตวั อย่างภาพประกอบ อันจะเป็ นแนวทางในการศึกษาทาความเข้าใจด้วยตนเองของนักเรี ยน
4) การตั้ ง ชื่ อ หั ว ข้ อ เรื่ อง การเรี ยงล าดั บ เนื้ อหา และหั ว ข้ อ เรื่ อง ซึ่ งจะส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยน แนวทางชี้ แนะเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแก่ ครู พร้อมกับช่ วยนักเรี ยนทาความเข้าใจ
เนื้อหาสาระ
5) รู ปแบบของบทเรี ยน แต่ละบทในหนังสื อเรี ยนทั้งเล่ม
6) เค้าโครงเรื่ องของหนังสื อเรี ยน
7) แหล่งข้อมูลทั้งเกี่ยวกับเนื้อหาและภาพประกอบ
8) กาหนดเวลาในการเขียนต้นฉบับ
1.2.4 ขั้นเขียนต้ นฉบับ ผูเ้ ขียนต้นฉบับเป็ นบทๆ ตามเค้าโครงเรื่ องที่กาหนด
1.2.5 ขั้นบรรณาธิ การกิจต้ นฉบับ เมื่อได้ตน้ ฉบับหนังสื อเรี ยนแล้ว ต้องมีการตรวจพิจารณาความ
ถูกต้องของเนื้ อหา ความกลมกลื นสอดคล้องในการนาเสนอเนื้ อหา และการใช้คาศัพท์ต่างๆ ตรวจแก้ไขการใช้
ภาษา ความชัดเจน ความถุกต้องและเหมาะสมของภาพประกอบ และความสอดคล้องกับหลักสู ตรและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ เป็ นต้น แล้วจึงส่ งต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์เป็ นเล่มต่อไป
1.3. เกณฑ์การประเมินหนังสื อเรี ยน เนื่ องจากหนังสื อเรี ยนเป็ นสื่ อหลักที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
จัดการเรี ยนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้จดั ทาเกณฑ์คุณภาพสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึน
เพื่อให้ผผู ้ ลิตใช้เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพสื่ อการเรี ยนรู ้ของผูผ้ ลิตทั้งในการเรี ยบเรี ยง ตรวจสอบคุณภาพ
และบรรณาธิ การต้นฉบับ โดยสรุ ปเกณฑ์คุณภาพหนังสื อเรี ยน ไว้ดงั นี้
1) เนื้อหา ต้องสอดคล้องและคลอบคลุมกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้องตามหลักวิชาและเป็ นปั จจุบนั มีความยากง่ายเหมาะกับวัย
ของผูเ้ รี ยนในแต่ละชั้นปี มีการอ้างอิงค้นคว้าแหล่งค้นคว้าและบรรณานุกรมที่ถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบได้ เนื้ อหา
ต้องไม่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติและศีลธรรมอันดีงาม
2) การนาเสนอเนื้ อหา ต้องไปตามลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงและเป็ นเหตุ เป็ นผลกัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เสนอเนื้ อหาครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
และเจตคติตามธรรมชาติของวิชาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร การคิดหรื อ
แก้ปัญหา การใช้ทกั ษะชี วิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต มีกลยุทธ์
ในการเร้าหรื อกระตุน้ ความสนใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานของหลักสูตร
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3) การใช้ภาษา ในหนังสื อเรี ยนต้องสื่ อความหมายชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตาม มีความถูก
ต้องตามหลักการใช้ภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และใช้คาศัพท์เฉพาะถูกต้อง
4) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์/ตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้ของบทเรี ยน
สอดคล้องกับพัฒนาการ ลาดับความคิ ดรวบยอดและหลักการของวิชาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ มีลาดับขั้นตอนของ
กิ จ กรรมเหมาะสมและมี ค วามหลากหลาย น่ า สนใจ ทั้งยังส่ งเสริ ม ความรู ้ ค วามเข้า ใจในบทเรี ย นและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5) ภาพ ตาราง แผนภู มิ ต้อ งถู ก ต้อ ง ชัด เจนและเป็ นปั จจุ บัน เหมาะสมสอดคล้องกับ สาระ
การเรี ยนรู ้มีรูปแบบการนาเสนอน่าสนใจ และช่วยให้เข้าใจสาระการเรี ยนรู ้และความคิดรวบยอดได้เป็ นอย่างดี
ปราณี ปราบริ ปู (2554) ได้ สั ง เคราะห์ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพหนั ง สื อเรี ยนภาษาไทย
จากผูท้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน แยกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
2) ด้านการใช้ภาษาและคาศัพท์
3) ด้านรู ปเล่มและภาพประกอบ
4) ด้านคุณค่า คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
รายละเอียดแต่ละด้านปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพหนังสื อเรียนภาษาไทย
4) ด้ านคุณค่ า คุณธรรม
1) ด้ านเนือ้ หา
2) ด้ านการใช้ ภาษา
3) ด้ านรู ปเล่ ม
และค่ านิยมทีพ่ งึ
และการนาเสนอ
และคาศัพท์
และภาพประกอบ
ประสงค์
1.1 ถูกต้องและทันสมัย

2.1 ตั้งชื่อหนังสื อได้
น่าสนใจ ชวนติดตาม

4.1 ไม่กระทบต่อความ
มัน่ คงของชาติและ
ศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน
1.2 สอดคล้องครอบคลุมกับ 2.2 ตั้งชื่อบทได้สมั พันธ์
3.2 มีจานวนหน้าไม่มาก
4.2 สามารถนาความรู ้ความ
หลักสูตรแกนกลาง
สอดคล้องกับเนื้อหา
หรื อน้อยเกินไป
เข้าใจด้านภาษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น่าสนใจและจดจาง่าย
เหมาะสมกับเนื้อหา
วรรณคดีและ
ของ
และวัยของผูเ้ รี น
วรรณกรรมไป
กระทรวงศึกษาธิการ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ
จริ ง
1.3 สอดคล้องกับ
2.3 ใช้ภาษาเรี ยบเรี ยงเป็ น 3.3 เลือกใช้ขนาด สี และ
4.3 ให้ขอ้ คิด คติเตือนใจ
จุดประสงค์หรื อ
รู ปแบบงานเขียนอย่าง
รู ปแบบตัวอักษร
และหลักในการ
จุดเน้นการจัดทา
หลากหลาย เช่น
เหมาะสมกับเรื่ องและ
ดารงชีวติ
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1) ด้ านเนือ้ หา
และการนาเสนอ

2) ด้ านการใช้ ภาษา
และคาศัพท์

หนังสื อของผูจ้ ดั ทา

นิทานเรื่ องสั้น ๆ สาร
วัยของผูเ้ รี ยน
คดี และร้อยกรอง
เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
ใช้ภาษากระชับ
3.4 มีภาพประกอบสวยงาม
สละสลวย เข้าใจง่าย
สอดคล้องและเสริ ม
เหมาะสมกับวัยและ
ความเข้าใจเนื้อหา
ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
มีเชิงอรรถหรื อ
3.5 จัดหน้าได้เหมาะสม
คาอธิบายท้ายบท ท้าย
เป็ นระบบและ
เล่มเพิม่ เติมสาหรับ
สวยงาม
ผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อน
พิสูจน์ความถูกต้องตาม 3.6 เย็บเล่มได้เหมาะสม
พจนานุกรมฉบับ
คงทน
ราชบัณฑิตยสถาน
หากคาใดมีความพิเศษ
ก็อธิบายให้เข้าใจ
จัดย่อหน้าและวรรค
ตอนได้ถูกต้อง
เหมาะสมและเข้าใจ
ง่าย

1.4 สามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยทั้งฟัง พูด
อ่าน เขียนและคิดแก่
ผูเ้ รี ยนตามตัวชี้วดั ของ
หลักสูตร
1.5 เรี ยงตามลาดับความยาก
ง่าย ช่วยพัฒนา
ความสามารถผูเ้ รี ยน
อย่างเป็ นขั้นตอน
1.6 นาเสนออย่างเป็ นระบบ
สอดคล้องกันตลอด
เล่ม ทาให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรี ยนรู ้ชดั เจน
1.7 นาเสนอเนื้อหาน่าสนใจ
ชวนติดตามตลอดเล่ม
แสดงถึงการเรี ยบเรี ยง
และคัดสรรเนื้อหา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และรอบคอบ ผ่านการ
วิเคราะห์สงั เคราะห์
หรื อวิจยั
1.8 นาเสนอเนื้อหาอย่าง
สร้างสรรค์ ส่งเสริ ม
ความคิดและ
จินตนาการ ผูเ้ รี ยน
สามารถคิดเสริ มต่อ

2.4

2.5

2.6

2.7

3) ด้ านรู ปเล่ ม
และภาพประกอบ

4) ด้ านคุณค่ า คุณธรรม
และค่ านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์

4.4 ได้พฒั นาการคิด
วิเคราะห์

4.5 สร้างเสริ มนิสยั รักการ
อ่าน

4.6 ตระหนักใน
ความสาคัญของ
ภาษาไทย มีทศั นคติที่
ดีต่อการเรี ยน
ภาษาไทย
4.7 บูรณาการสาระการ
เรี ยนรู ้อื่นอย่าง
เหมาะสมหลากหลาย
ด้านและนาไปใช้
ประโยชน์ได้

4.8 ได้พฒั นาค่านิยมอันพึง
ประสงค์และตาม
กระแสของสังคมโลก
เช่น
ก. สิ ทธิความเป็ นมนุษย์
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3) ด้ านรู ปเล่ ม
และภาพประกอบ

4) ด้ านคุณค่ า คุณธรรม
และค่ านิยมทีพ่ งึ
ประสงค์
ไม่เสนอในเชิงหมิ่น
แคลนกลุ่มชาติพนั ธุ์
หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส แม้
จะไม่เจตนาก็ตาม
ข. สิ ทธิและความเสมอ
ภาคของชายและหญิง

1.9 มีแบบฝึ กหัดในแต่ละ
บทช่วยทบทวนและ
เพิม่ พูนความเข้าใจแก่
ผูเ้ รี ยน
1.10 มีสดั ส่วนของเนื้อหา
กับภาพประกอบได้
เหมาะสมกับวัยและ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหนังสื อเรี ยนมีรายละเอียดที่ มุ่งเน้นที่ คุณภาพ
ของหนังสื อที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นสาคัญ
2. แนวทางการสร้างหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้อีกประเภทหนึ่งที่มีการจัดทาเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การ
จะสร้างหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มได้ จะต้องมีความรู ้เรื่ องความหมายและลักษณะสาคัญของหนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม การ
จัดทาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม และเกณฑ์การประเมินหนังสื ออ่านเพิ่มเติม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
2.1. ความหมายและลักษณะสาคัญของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
ในการสร้างหนังสื ออ่านเพิ่มเติมให้มีคุณภาพนั้น ผูส้ ร้างจะต้องเข้าใจความหมาย และลักษณะสาคัญของ
หนังสื ออ่านเพิ่มเติม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความหมายของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
ความหมายของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
กู๊ด (Good 1973, pp.187) ได้ให้ความหมายของหนังสื ออ่านเพิ่มเติมไว้ว่าหนังสื อที่ใช้ในการประกอบการ
เรี ยนการสอน และให้ความรู ้เพิ่มเติมเสริ มสร้างประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
สุ วิทย์ มูลคา (2550, น.73) กล่าวว่า หนังสื อที่ มีเนื้ อหาสาระอิงหลักสู ตร เพื่ อช่ วยให้ การเรี ยนการสอน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร นอกจากนั้นยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเองตาม
ความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
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ปริ ญญาพร ศรี ชะตา (2554, น.15) ให้ความหมายหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ มว่า เป็ นหนังสื อที่ ใช้ประกอบการ
เรี ย นการสอนให้ค วามรู ้ เพิ่ มเติ ม ประสบการณ์ ข องผูเ้ รี ย นโดยอิ งเนื้ อ หาสาระในหลัก สู ต รและเจาะลึ ก เฉพาะ
เนื้ อหาวิชาตอนใดตอนหนึ่ งแล้วนามาเรี ยบเรี ยงให้สนุกสนานเข้มข้น โดยคานึงถึงวัยและความสามารถในการอ่าน
ของเด็กแต่ละวัย โดยเน้นหนักไปในแง่การให้สารประโยชน์และความรู ้เป็ นสาคัญ
ดังนั้น หนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม จึ งหมายถึง หนังสื อที่ จดั ทาขึ้นเพื่ อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์
เพิ่ มเติ ม โดยเนื้ อหานั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักสู ตร มี รายละเอียดเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ ง ให้ความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และเหมาะสมกับช่วงวัยของผูเ้ รี ยน
1.2 ลักษณะสาคัญของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
ลักษณะสาคัฐของหนังสื ออ่านเพิ่มเติม สมพร จารุ นฏั (2554 หน้า 21-22) กล่าวถึงคุณสมบัติหรื อลักษณะ
ของหนังสื ออ่านเพิ่มเติมไว้ สรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านเนื้อหาสาระหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
หนังสื อ อ่ านเพิ่ มเติ มเป็ นหนังสื ออ่ านเพิ่ มเติ ม จึ งมี เนื้ อหาสาระอิ งหลักสู ต รด้านใดด้านหนึ่ ง
มีจุดมุ่งหมายของหนังสื อ ในการเสนอเนื้ อหาสาระจุดมุ่งหมายของหนังสื อคือกรอบกากับว่าหนังสื อเสนอเรื่ องราว
สอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระจะต้องถูกต้องทันสมัย เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน และมีความยากง่ายเหมาะสม
กับผูอ้ ่าน รวมทั้งมีความสั้นยาวพอเหมาะแก่การบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ และเหมาะสมกับวัย และความสนใจ
ของผูอ้ ่าน แต่จะไม่มีขอ้ จากัดที่ เคร่ งครัดเกี่ ยวกับเนื้ อหาสาระ ทั้งเกี่ยวกับจานวนหัวข้อเรื่ อง และปริ มาณของเรื่ อง
ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาที่ ใช้ในการอ่าน ไม่เป็ นหนังสื อประจาตัวหรื อรายวิชา คุ ณ สมบัติเกี่ ยวกับปริ มาณเนื้ อหา
ความยากง่ายของเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูอ้ ่านจึงค่อนข้างยืดหยุน่
2) ด้านการเสนอเนื้อหาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมกาหนดให้มีเนื้อหาสาระอิงหลักสูตรเพื่อเสริ มการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับเรื่ อง
นั้นๆ ในหนังสื อเรี ยน มักจะนาเสนอเป็ นสารคดีและเป็ นร้อยแก้ว และมักจะเสนอเรื่ องเชิงวิชาการ
3) ด้านส่ งเสริ มความเข้าใจหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
หนังสื ออ่านเพิ่มเติ มจะต้องมีการนาเสนอเนื้ อหาได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน มีความกระจ่างชัด
การใช้ภาพประกอบ ตัวอย่าง และการเลือกสรรถ้อยคาง่ายๆ เขียนอธิ บายสั้น กะทัดรัด เป็ นเครื่ องช่วยให้นกั เรี ยน
อ่านหนังสื อด้วยความเข้าใจ ได้ประโยชน์ และความเพลิดเพลิน
4) ด้านส่ งเสริ มการศึกษาด้วยตนเอง
หนังสื อ อ่ านเพิ่ ม เติ ม มี ค วามมุ่ งหมายให้ นักเรี ย นใช้ศึ ก ษาด้วยตนเอง เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู ้ ให้
กว้างขวาง พัฒนาความคิดให้แตกฉาน พัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาทั้งการอ่านและการเขียน พัฒนานิ สัย
รักการอ่าน และพัฒนาทางอารมณ์และสังคมได้
2. การจัดทาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการจัดทาหนังสื ออ่านเพิ่มเติม คล้ายคลึงกับกระบวนการจัดทาหนังสื อเรี ยน
ดังนี้
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2.1 ศึ กษาวิเคราะห์หลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่ างๆ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้ วดั ควบคู่กับ
หนังสื อเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระสาหรับชั้นเรี ยนต่างๆ
2.2 กาหนดจุดมุ่งหมายในการจัดทา ขอบข่ายเนื้อหา และระดับชั้นเรี ยน
2.3 กาหนดแนวทางการนาเสนอเนื้อหา
2.4 กาหนดผูเ้ ขียนหรื อคณะผูเ้ ขียน ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2.5 กาหนดแผนงานตารางเวลาในการจัดทาต้นฉบับ การจัดพิมพ์เป็ นเล่ม และการเผยแพร่ หนังสื อไป
ยังสถานศึกษา
3.เกณฑ์คุณภาพหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เป็ นหนังสื ออีกประเภทหนึ่ ง
ที่มีการกาหนดเกณฑ์คุณภาพอีกเช่นกัน อาจมีความแตกต่างจากหนังสื อเรี ยนประเภทอื่นบ้าง ทั้งนี้ กรมวิชาการ ให้
ชุติมา สัจจานันท์ (2543) ดาเนิ นการวิจยั เรื่ องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย เมื่อ พ.ศ. 2543 ครั้งนี้
ได้สร้างเกณฑ์การประเมินค่าหนังสื อสาหรับเด็ก ทั้งเด็กเล็ก (6-11 ปี ) และเด็กก่อนวัยรุ่ น (12-14 ปี ) ขึ้น ซึ่ งสามารถ
สังเคราะห์จดั เป็ นเกณฑ์คุณภาพ หนังสื ออ่านเพิ่มเติม ได้ดงั นี้
1) รู ปเล่ม ต้องมีลกั ษณะที่น่าสนใจ ทั้งการออกแบบปก ขนาดของเล่ม และขนาดของตัวหนังสื อเหมาะสม
กับ เนื้ อ หาและวัย ของผูอ้ ่ าน การเข้าปกและเล่ มแข็ งแรงทนทาน กระดาษที่ ใช้มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกับราคา มี
ส่ วนประกอบครบถ้วนตามประเภทของหนังสื อ การพิมพ์มีความถูกต้อง
2) การจัดหน้าและภาพประกอบ ต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้ อหาหรื อเนื้ อเรื่ องดี
ขึ้น น่าสนใจ มีสีสันสวยงามเหมาะสมกับเรื่ อง ทั้งส่ งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผูอ้ ่านด้วย ส่ วน
ขนาดและปริ มาณของภาพประกอบนั้นต้องสอดคล้องกับเรื่ องและวัย ให้ขอ้ เท็จจริ งที่ ถูกต้อง อาจบรรยายสั้น ๆ
ประกอบได้ เมื่ ออ่านแล้วทาให้เกิ ดอารมณ์ร่วมกับเนื้ อหาที่ นาเสนอ ในเรื่ องของการจัดวางภาพประกอบนั้นต้อง
สัมพันธ์กบั ตัวอักษรและข้อความ ไม่มากหรื อไม่นอ้ ยเกินไป
3) เนื้อหา มีเกณฑ์คุณภาพดังนี้
ก. สารคดี เนื้ อหาต้องให้ความรู ้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และ
ประสบการณ์ ให้กบั ผูอ้ ่าน มีความเพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ช่ วยส่ งเสริ มจริ ยธรรมและคุณธรรมให้กบั ผูอ้ ่าน ทั้งยังมี
ความยาวเหมาะสมกับวัยด้วย
ข. บันเทิงคดี มีเนื้อหาที่มุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่ งเสริ มประสบการณ์ จินตนาการ ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั ผูอ้ ่าน ทาให้เกิดอารมณ์ร่วมตามจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน สานวนภาษา
เข้าใจง่าย มีความยาวเหมาะสมกับวัย
ค. กวีนิพนธ์ เนื้ อหาจะให้ความเพลิดเพลิน พร้อมความรู ้ ก่อให้เกิ ดอารมณ์ ร่วมตามจุดมุ่งหมายของ
ผูเ้ ขี ยน ทั้งส่ งเสริ มความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จินตนาการและคุณธรรมจริ ยธรรมให้ให้กบั ผูอ้ ่าน ส่ วนสานวนภาษา
นั้นต้องเข้าใจง่าย มีความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัย
4) แนวการเขียน มีเกณฑ์คุณภาพดังนี้
ก. สารคดี ต้องมีลกั ษณะการนาเสนอความคิดชัดเจน ลาดับเรื่ องเป็ นชั้นตอนและเหมาะสมกับเนื้ อหา
เรี ยบเรี ยงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ดาเนินเรื่ องรวดเร็ วและชวนติดตาม
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ข. บัน เทิ งคดี ต้อ งมี โ ครงเรื่ อ งสอดคล้อ งกับ แก่ น ของเรื่ อ ง โดยเริ่ ม เรื่ อ งน่ า สนใจและจบเรื่ อ งได้
ประทับใจ ทั้งดาเนินเรื่ องรวดเร็ วชวนให้ติดตาม ส่ วนตัวละครต้องมีชีวิตชีวาและฉากสมจริ งตามเนื้อเรื่ อง
ค. กวีนิพนธ์ ต้องดาเนิ นเรื่ องรวดเร็ วชวนให้ติดตาม นาเสนอลาดับเป็ นขั้นตอนและแต่งได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์และง่ายเหมาะสมกับวัย
5) ภาษา มีเกณฑ์คุณภาพดังนี้
ก. สารคดี ต้องมีคาศัพท์และประโยคที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผูอ้ ่าน การใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวยและช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาให้กบั ผูอ้ ่าน
ข. บันเทิงคดี มีลกั ษณะเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสารคดี
ค. กวีนิพนธ์ ต้องมีคาศัพท์ที่ถูกต้องและง่ายเหมาะสมกับวัยของผูอ้ ่าน ส่ งเสริ มจินตนาการและพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผูอ้ ่าน ทั้งยังมีภาษาที่สละสลวยด้วย
ต่ อ มา ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน (2558) ได้จดั ท าเป็ นเกณฑ์คุ ณ ภาพหนังสื อ
อ่านเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1) เนื้ อหาและการนาเสนอเนื้อหา ต้องมีความถูกต้องทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปัจจุบนั ยาก
ง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน นาเสนอเนื้ อหาอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ ดึงดูดใจผูเ้ รี ยน ทั้งยังมีลกั ษณะปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม ลาดับเนื้ อหาอย่างต่อเนื่ อง เชื่ อมโยง ไม่สลับซับซ้อน มีคุณค่าและประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
และเป็ นผลงานที่เรี ยบเรี ยงขึ้นเอง มิได้ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผูใ้ ด
2) การใช้ภาษา ถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย ยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน และอธิ บายศัพท์ที่จาเป็ น
ให้เข้าใจง่ายได้
3) การออกแบบรู ปเล่ม โดยพิ จารณาจากปกที่ ออกแบบสวยงาม ดึ งดูดความสนใจ ชวนอ่ าน หน้า
หนังสื อมี การจัดได้น่าสนใจ มี ระบบและลาดับช่ วยให้เข้าใจเนื้ อหาได้ดี มีความคิ ดสร้างสรรค์ ใช้ภาพประกอบ
เหมาะสมกับเนื้ อหาและชัดเจน ใช้ขนาดและแบบตัวอักษรเป็ นระบบ อ่านง่าย เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งสี ตวั อักษร
นั้นต้องดึงดูดความสนใจ ชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหา ภาพและสี พ้ืน
เกณฑ์การประเมิ น หนังสื ออ่ านเพิ่ ม เติ ม เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดจะพบว่า มี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกับ
เกณฑ์การประเมิ นหนังสื อ เรี ย น แต่ จะมี รายละเอี ยดที่ ส อดคล้องกับลักษณะของหนังสื ออ่ านเพิ่ มเติ มมากกว่า
โดยจะเน้นที่ประเภทของงานเขียนที่เลือกใช้ในการนาเสนอ
จะเห็ นได้ว่าหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่ มเติ ม สร้างขึ้ นอย่างมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อประโยชน์แก่
นักเรี ยนอย่างชัดเจนและมีเกณฑ์คุณภาพที่ถูกกาหนดโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเกณฑ์คุณภาพ
ดังกล่ าวจะน ามาเป็ นแนวทางในการสร้ างและประเมิ น คุ ณ ภาพหนังสื อ ก่ อ นเข้าสู่ กระบวนการวิ พ ากษ์โ ดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึ งประกาศอนุ ญาตให้ใช้ได้ก่อนการเผยแพร่ สู่ ผเู ้ รี ยนในโรงเรี ยนต่อไป จึงนับว่า
กระบวนการนี้ เป็ นการคัดเลือกให้หนังสื อเรี ยนหรื อหนังสื ออ่านเพิ่มเติมเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การ ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ได้กาหนดไว้มา
ก่อนแล้ว
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ข้ อเสนอในการสร้ างหนังสื อเรียนและหนังสื ออ่านเพิม่ เติม
ในการสร้างหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติม มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรสารวจความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นข้อมูลประกอบการเขียน โดยเฉพาะหนังสื ออ่านเพิ่มเติม หาก
ผูเ้ ขียนมีขอ้ มูลความสนใจของผูเ้ รี ยนก่อน จะทาให้วางแผนในการสร้างได้ดียิ่งขึ้น
2. ควรตรวจสอบความถุกต้องของเนื้ อหาด้วยความรอบคอบ และตรวจสอบให้รอบด้าน เพื่ อให้ได้
ข้อมูลที่ ถูกต้องที่ สุด เนื่ องจากหนังสื อทั้งสองประเภทต่างเป็ นหนังสื อที่ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ หากข้อมูลไม่ถุกต้อง จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ที่ไม่ถกู ต้องไปด้วย
3. ควรมี การนาเสนอที่ น่าสนใจ ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับเนื้ อหาแต่ ละประเภท ในปั จจุ บัน มี ก าร
น าเสนอเนื้ อหาที่ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาช่ ว ย เช่ น ใช้ คิ ว อาร์ โ ค้ ด เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวหรื อความรู ้เสริ มอื่นๆ เพิ่มเติม หรื อนาเสนอในรู ปแบบของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
4. ควรมี ก ารน าต้น ฉบับ ของหนังสื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพ เช่ น ประเมิ น ความตรง
เชิงเนื้อหา หรื อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เพื่อจะได้นามาปรับปรุ งก่อนนาไปใช้จริ ง
5. ควรส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่ สนใจการเขี ยนหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม ได้มีโอกาสศึ กษาความรู ้
เกี่ ย วกับ การท าหนังสื อ ดังกล่ าวผ่า นการอบรม สั ม มนา หรื อ กิ จกรรมฝึ กปฏิ บัติ เพื่ อ เขี ย นหนังสื อ ประเภทนี้
โดยเฉพาะ จะได้ส่งเสริ มให้มีผเู ้ ขียนหนังสื อดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้หนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติ มเป็ นหนังสื อที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรี ยน
การสอน ผูท้ ี่ สนใจเขี ยนหนังสื อประเภทนี้ จะต้องศึ กษาลักษณะส าคัญของหนังสื อแต่ ละประเภทให้กระจ่าง รู ้
วิธีการจัดทาหนังสื อ ศึกษาเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ ขียนนามาใช้เป็ นแนวทางในการเขียนได้ หากทาได้
เช่นนี้จะทาให้มีหนังสื อเรี ยนและหนังสื ออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะเกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
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