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เกณฑการใหคะแนนคุณภาพลายมือ
ที่ รายการ คะแนนเต็ม
1 ความสวยงาม 30

1.1. ตัวหนังสือระดับเดียวกัน 6
1.2. ตัวหนังสือเปนระเบียบแบบเดียวกัน 6
1.3. หัวไมบอด 6
1.4. การวางสระ 6
1.5. การวางวรรณยุกต 6

2 ความสะอาด 20
3 ความเปนระเบียบ 30

3.1. การเวนวรรคตอน 9
3.2. การวางรูปแบบ 7
3.3. การยอหนา 7
3.4. การเขียนไมฉีกคำ 7

4 คัดลอกขอความไดถูกตองครบถวน 20
รวมคะแนน 100

ที่มา : สมมาตร มีศรี (2530 : 37)7

7. สมมาตร  มีศรี. การศึกษาความกาวหนาดานคุณภาพลายมือ
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
 กรุงเทพมหานคร หลังการสอนซอมเสริมโดยใชแบบฝก.
 วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2530. ก

คำนำ

 ภาษาไทยเปนภาษาประจำชาติ การฝกเขียนภาษาไทยเปน
การชวยปลูกฝังจิตสำนึกแหงความภาคภูมิใจในเอกลักษณะของชาติ
คูมือการสรางแบบฝกคัดลายมือ ดวยโปรแกรม OpenOffice.org 
Writer เปนเอกสารที่เสนอแนวทางในการประยุกตใชโปรแกรม
สำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource มาใชในการสรางสื่อการสอน
 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนแก
ครูผูสอนในการเปนแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มาใชในการสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนพัฒนาการเขียนแก
ผูเรียนในวงกวางตอไป

   นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด
   ศึกษานิเทศก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3



คำชี้แจง

 เอกสารคูมือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหครูไดนำเทคนิคและวิธีการ
ในการสรางแบบฝกคัดลายมือโดยใชโปรแกรม OpenOffice.org 
Writer ไปใชในการสรางสื่อเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือของผูเรียน
 ฟอนตที่แนะนำในเอกสารคูมือฉบับนี้เปนลิขสิทธิ์ของ
ผูสรางสรรคผลงาน คือ เลยอิจิ (นามแฝง) และ คุณเสริมรุง 
นทีจารุชิต
 โปรแกรม OpenOffice.org Writer เปนโปรแกรมใน
ชุดโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource 
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต http://www.openoffice.org

ข
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ตัวอยางการพิมพ สระและพยัญชนะ
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 การพิมพพยัญชนะ สระ วรรณยุกต
 การพิมพพยัญชนะ สระและวรรณยุกต ดวยโปรแกรม 
OpenOffice.org Writer มีขั้นตอนแบบเดียวกันคือสามารถพิมพเขาไป
โดยตรงได โดยไมเกิดปัญหาใดๆ (ปกติจะไมสามารถทำไดโดย
โปรแกรม Microsoft word) ขั้นตอนมีเพียงการเลือกฟอนตที่มี
เสนประเทานั้น

ตัวอยาง  เลือกฟอนต Layiji Kudlaimuu 

สารบัญ
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สารบัญ......................................................................................... ค
แนวคิด......................................................................................... ง
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การสรางแบบฝกคัดลายมือดวยโปรแกรม
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 ทรัพยากรและโปรแกรมที่เกี่ยวของ ............................ 6
 ขั้นตอนการทำงาน ....................................................... 7
 การพิมพดวยโปรแกรม OpenOffice.org Writer....... 12
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แนวคิด

 การคัดลายมือเปนสิ่งที่ควรมีการปลูกฝังตั้งแตอายุยังนอย
โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource สามารถนำมา
ใชในการผลิตสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองเสียคาใชจาย

วัตถุประสงค

 เพื่อใหครูมีทักษะในการสรางแบบฝกคัดลายมือไดโดยใช
โปรแกรม OpenOffice.org Writer
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1

2

1. เลือกเครื่องมือเพิ่มเติม ไดแก Curve  และ Arc
2. คลิกปุม OK

หลังจากนั้นจะมีเครื่องมือสำหรับวาดเสนโคงและวงกลมสามารถ
นำมาใชในการวาดได ดังตัวอยาง
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 การวาดเสนโคง
 โปรแกรม OpenOffice.org writer มีเครื่องมือสำหรับวาดภาพ
เสนโคงและวงกลมแตเนื่องจากเปนเครื่องมือที่ไมคอยมีการใชบอยนัก
จึงไมมีการแสดงใหเห็น ดังนั้นจึงตองแสดงเครื่องมือนี้ออกมาเพื่อ
ใชงาน ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้ 

1. คลิกปุมลูกศรทายสุดของแถบเครื่องมือวาดภาพ
2. เลือกคำสั่ง Customize Toolbar...

การสรางแบบฝกคัดลายมือ
ดวยโปรแกรม OpenOffice.org Writer

 “การคัดลายมือเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่จำเปนจะตองฝกให
นักเรียนคัด หรือบรรจงเขียนใหสวยงามตั้งแตตนๆ ทีเดียว 
การคัดลายมือใหถูกตองตามแบบอักษรไทยถือวาเปนเรื่องสำคัญ 
ครูไมควรละเลยอยางยิ่ง เพราะเปนพื้นฐานของการเขียนใหสวยงาม 
เปนระเบียบ อีกทั้งสามารถปลูกฝังใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความ
เปนชาติไทย ที่มีตัวอักษรเปนของเราเอง”
 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2535 :1)1

 กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 14-16)2 ไดเสนอหลักการ
คัดลายมือไววา การสอนเขียนในชั้นประถมศึกษามีการใหเขียนตัว
บรรจงเต็มบรรทัด ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และตัวเขียนแกมบรรจง 
สำหรับการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ควรปฏิบัติดังนี้
 1. เสนแนวตั้งควรขนานกันทุกตัว แตไมเอนมากเกินไป 
หรือโยเยไปมา
 2. หัวอักษรสัมผัสเสนบรรทัดบนและลาง ตัวอักษรเปนระดับ
เดียวกัน

1

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. คูมือการเขียน
 อักษรไทยอยางไรดี. เอกสาร ศน. ที่ 4/2535 
 หนวยศึกษานิเทศก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
 2535.
2. กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. 2523.
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 3. รูปแบบของตัวอักษรเปนรูปแบบเดียวกัน คือ แบบกลม
หรือแบบเหลี่ยม
 4. ขนาดของตัวอักษร (ความกวาง) แตละตัวเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
 5. ระยะหางของตัวอักษร (ชองไฟ) เทากัน
 6. เวรวรรคเปนขนาดแนนอน เชน เวนวรรคขนาด 1 ตัวอักษร
หรือเวนวรรคขนาด 2 ตัวอักษร ปฏิบัติเหมือนกันทุกตอน
 7. หัวอักษรไมบอด และมีขนาดเปนมาตรฐานเดียวกัน
 8. หางตัวอักษรยาวพองาม ไมเลนหางและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
 อัมพร  สุขเกษม (2511 : 155-156)3 ไดเสนอกิจกรรมเพื่อ
ชวยปรับปรุงลายมือ ดังนี้
 1. หาตัวอยางแบบคัดลายมือที่มีขนาดตางๆ มาใหนักเรียนดู
และเปรียบเทียบ เด็กจะเอาแบบอยางที่ดี
 2. ใหเด็กไดเปรียบเทียบลายมือตนเองกับผูอื่น ใหลายมือ 3 
แบบ คือ เอนหนา ตรง และเอนหลัง
 3. ควรใหมีการประกวดลายมือเปนครั้งคราว

3. อัมพร  สุขเกษม. การสอนเขียนแกเด็กเขาเรียน. 
 วารสารประชากรศึกษา. (ตุลาคม 2511). 3 :151-159.
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การกำหนดหัวลูกศรที่ปลายของเสน มีขั้นตอนดังนี้

1

2

1. คลิกเครื่องมือหัวลูกศร

2. เลือกรูปแบบหัวลูกศร และหางลูกศรตามตองการ
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 การปรับแตงใหเปนเสนประ มีขั้นตอนดังตอไปนี้

1

1. ปรับขนาดของเสน
2. คลิกเลือกรูปแบบของเสน

3

3. เลือกรูปแบบของเสน
   ในที่นี้เลือกแบบ Ultrafine dashed

2
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 การจัดกิจกรรมคัดลายมือ มีแนวทางในการจัดดังนี้ 

(บุญเริ่ม สุจินดา 2541 : 15-16)4

 1. กอนเขียนพยัญชนะไทย ควรใหฝกเขียนเสนตรง เสนโคง  
เสนคด และลีลาเสนที่ประกอบจนคุนเคย เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการเขียนพยัญชนะไทยใหแกนักเรียน
 2. การฝกเขียนเสนตางๆ ควรเปนลำดับจากงายไปหายาก
 3. ระยะแรกของการฝกเขียน ควรใชดินสอที่มีใสออนๆ 
เขียนติดงาย
 4. ถาเด็กไมพรอมที่จะเขียนอักษรไทย ไมควรบังคับ 
ควรฝกเขียนเสน ใหดีเสียกอน เพราะถาเด็กเขียนเสนตางๆ ไดดี 
ก็จะทำใหเขียนพยัญชนะไทยไดดีไปดวย
 5. การฝกเขียนตัวพยัญชนะควรใหมีความสัมพันธกับเสนตางๆ 
เชน เมื่อใหฝกลากเสนลงแลวก็ใหเขียนพยัญชนะที่ใชเสนลง
 6. การฝกเขียนพยัญชนะ ควรฝกเปนกลุม ตามลักษณะรูปราง
พยัญชนะที่คลายคลึงกัน
 7. การฝกคัดลายมือไทย เนนการเขียนอักษรถูกตอง เขียนเปน
จังหวะ ไมเกร็งมือ ตัวอักษรสวยงาม ประณีต ชัดเจน สะอาด 
อานงาย และเปนระเบียบเรียบรอย
 8. การคัดลายมือ ควรฝกใหเด็กคัดเปนการบานทุกวัน อันจะ
ทำใหการคัดลายมือของเด็กพัฒนาไปไดดวยดี

4. บุญเริ่ม  สุจินดา. การใชกิจกรรมการคัดลายมือ สำหรับนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1. การคนควาอิสระ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541.
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เสนที่จำเปนจะตองฝกหัด 13 เสน เรียงลำดับจากงายไปหายาก

ที่มา : พูนสุข  บุญยสวัสดิ์ (2513 : ข)5

5. พูนสุข บุญยสวัสดิ์. ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน.
 วิทยานิพนครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
 2513.
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 การขีดเสนประ
 การขีดเสนประโดยโปรแกรม OpenOffice.org Writer 
สามารถขีดไดหลายรูปแบบ เชน เสนตรง เสนโคง วงกลม หรือ
สวนของวงกลม มีขั้นตอนดังตอไปนี้

คลิกไอคอนแสดงเครื่องมือวาดภาพ
ตอจากนั้นจะมีการแสดงเครื่องมือ
วาดภาพที่ดานลางของหนาจอ

คลิกที่ภาพเสนตรง แลววาดลงบนพื้นที่ทำงาน ผลที่ไดดังภาพตอไปนี้
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การพิมพดวยโปรแกรม OpenOffice.org Writer
 โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใชในการพิมพแบบฝกคัดลายมือที่
นำเสนอในเอกสารคูมือฉบับนี้คือ โปรแกรม OpenOffice.org Writer
ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource สามารถดาวนโหลด
มาใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจาย จากเว็บไซต http://www.
openoffice.org ขอดีของโปรแกรมนี้คือ สามารถพิมพสระและ
วรรณยุกตที่ขึ้นตนบรรทัดไดโดยไมมีปัญหา ในขณะที่โปรแกรม 
Microsoft word มักจะมีปัญหาถาพิมพขึ้นตนโดยใชสระ 
หรือวรรณยุกต ขั้นตอนการทำงานนำเสนอโดยลำดับดังนี้
 1. การเปดโปรแกรม OpenOffice.org Writer
 2. การขีดเสนประ
 3. การพิมพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
 การเปดโปรแกรม OpenOffice.org Writer
 การเปดโปรแกรม OpenOffice.org Writer มีขั้นตอนดังนี้

คลิกคำสั่ง 
 start > Programs > OpenOffice.org > OpenOffice.org Writer
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กลุมพยัญชนะที่งายตอการฝกเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
กลุมพยัญชนะ งาย ยาก

1. กลุมพยัญชนะที่ไมมีหัว ก ธ
2. กลุมพยัญชนะที่หัวกลมวนซาย
   2.1 พวกที่หัวเริ่มจากเสนบรรทัดบน
   2.2 พวกที่เริ่มจากกลางบรรทัด

   2.3 พวกที่เริ่มจากเสนบรรทัดลาง

ผ ฝ ย
อ ฮ
ค ศ

ว ร ภ
(ฅ)

(ฎ ฏ)
3. กลุมพยัญชนะที่หัวกลมวนขวา
   3.1 พวกที่เริ่มจากเสนบรรทัดบน

   3.2 พวกที่เริ่มจากกลางบรรทัด

   3.3 พวกที่เริ่มจากเสนบรรทัดลาง

ง
บ ป
น ม
ท ห
พ ฟ
จ ฉ
ด ต
ถ

ล ส

(ษ)

(ฬ)
(ฐ)
(ฒ)

4. กลุมพยัญชนะที่มีหัวสองชั้น ข ช (ฃ ซ ฑ ฆ)

 ที่มา : สมควร ทัศนะ (2529 : จ)6

6. สมควร ทัศนะ. การศึกษารูปแบบการเรียงพยัญชนะไทย
 ที่งายตอการฝกเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1. 
 วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 
 2529.
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ทรัพยากรและโปรแกรมที่เกี่ยวของ
 ปัจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการผลิตสื่อซึ่งชวยให
การผลิตสื่อทำไดสะดวกงายดายยิ่งขึ้น การเลือกใชเทคนิค วิธีการและ
การออกแบบที่เหมาะสมจะชวยใหสื่อมีความนาสนใจ
 การสรางแบบฝกคัดลายมือดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเปนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการผลิตแบบฝกคัดลายมือ 
โดยมีทรัพยากร และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
 1. ฟอนต
 2. โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing) 
 ฟอนต (Font) คือ รูปแบบของตัวอักษร สำหรับแบบฝก
คัดลายมือรูปแบบของตัวอักษรที่ใชมักใชรูปแบบที่ประกอบดวยจุด
เรียงตอกันเปนตัวอักษร เพื่อใหผูเรียนไดฝกเขียนตามรอยจุด 
กอนที่จะเขียนเอง
 โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing) คือ 
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใชในการพิมพเอกสาร ที่นิยมใชโดยทั่วไป
ไดแก โปรแกรม OpenOffice.org Writer ซึ่งเปนโปรแกรมประเภท 
Opensource สามารถดาวนโหลดมาใชงานและแจกจายไดโดยไมตอง
เสียคาใชจาย
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2

1

1. คลิกปุม Select All
2. คลิกปุม OK
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คลิกคำสั่ง
File > Install New Font....

1. เลือกไดรฟ ที่เก็บไฟลฟอนตที่ดาวนโหลดมาเก็บไว
2. คลิกเลือกโฟลเดอรที่เก็บไฟลฟอนต

1

2
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ขั้นตอนการทำงาน
 ในการสรางแบบฝกคัดลายมือดวยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตมั ้ขตอนที่สำคัญ ดังนี้
 1. การติดตั้งฟอนต
 2. การพิมพดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
 การติดตั้งฟอนต
 ฟอนตที่ใชในการสรางแบบฝกคัดลายมือ มี 3 ฟอนต ไดแก 
Dot3 Layiji_kudlaimuu และ Layiji_kudlaimuu2
 ฟอนต Dot3 เปนผลงานของ คุณเสริมรุง นทีจารุชิต 
ดาวนโหลดไดจาก
 http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2371
 ฟอนต Layiji_kudlaimuu ผลงานของเลยอิจิ 
(นามแฝง) ดาวนโหลดไดจาก
 http://www.f0nt.com/dowload/details.php?image_id=244&
mode=lightbox
 ฟอนต Layiji_kudlaimuu2 ผลงานของเลยอิจิ 
(นามแฝง) ดาวนโหลดไดจาก
http://www.f0nt.com/dowload/details.php?image_id=264&
mode=lightbox

ขอควรคำนึง
 ฟอนตเปนผลงานอันเปนลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรค
 ควรดาวนโหลดมาใชงานดวยตนเอง
 และไมนำไปแจกจายใหผูอื่น
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 การติดตั้งฟอนตบนระบบปฏิบัติการวินโดว   มีขั้นตอน
ดังภาพตอไปนี้

คลิกคำสั่ง   start > setting > control panel

ดับเบิลคลิก ไอคอน Fonts


