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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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ำชี้แ�จง
คณะท
ำงำน
สารบัญ
คณะปรับปรุงแผนกำรเรียนรู้
คำ�ชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คณะบรรณำธิกำร
คำ�ชี้แจงรายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
อธิบบายรายวิ
รหัส ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
คคำ�ำอธิ
ำยรำยวิชชาภาษาไทย
ำ
มาตรฐานการเรี
โครงสร้
ำงรำยวิชยำนรู้ / ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทอำขยำน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรคัดลำยมือ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กำรคัดลำยมือ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ระบุข้อสังเกตงำนเขียนประเภทโน้มน้ำวใจ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เสียงในภำษำไทย (เสียงสระ)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง เสียงในภำษำไทย (เสียงสระ)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เสียงในภำษำไทย (เสียงพยัญชนะ)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เสียงในภำษำไทย (เสียงวรรณยุกต์)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ไตรยำงศ์
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง กำรผันวรรณยุกต์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรตีควำมคำยำก
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรตีควำมคำยำก
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง กำรเขียนเรียงควำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กำรเขียนเรียงควำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กำรพูดรำยงำน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง กำรพูดรำยงำน
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สารบัญ(ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยกรองประเภท กลอนสุภำพ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นิรำศภูเขำทอง
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นิรำศภูเขำทอง
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักกำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็น
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คำนำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง คำนำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คำสรรพนำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง หน้ำที่ของคำสรรพนำม
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง คำกริยำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หน้ำที่ของคำกริยำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คำวิเศษณ์ควรศึกษำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คำวิเศษณ์ควรศึกษำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สำรพันบุพบท
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สันธำนเร่งจดจำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สันธำนเร่งจดจำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง อุทำนควรทรำบ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คติอุดมนิทำนไทย
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง นิทำนพื้นบ้ำน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คุณค่ำทวีสรรค์รักษ์ไทย
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง อ่ำน สรุป คิดวิเครำะห์
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง สืบเสำะรู้หลักกำร
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง ช่วยชำญเขียนย่อควำม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรอ่ำนออกเสียงร้อยแก้ว
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรอ่ำนออกเสียงร้อยกรอง
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรสรุปเนื้อหำวรรณคดีเรื่อง กำพย์พระไชยสุริยำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ฉันทลักษณ์กำพย์ยำนี ๑๑
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สารบัญ(ต่อ)
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง กำรแต่งคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรเขียนจดหมำยกิจธุระ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง กำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกสื่อในชีวิตประจำวัน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกหนังสือนอกเวลำ
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กำรเขียนเค้ำโครงโครงงำน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง กำรเขียนรำยงำนโครงงำน
บรรณานุกรม
คณะจัดทำ�คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑
คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำ�รูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๑
ปกหลังด้านใน
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ
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(ช่อง ๑๙๓)
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(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ง

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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ัติ ิ และนำเสนอผลงาน
ิ และนำเสนอผลงาน
และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๔
ให้
นได้
๕.๒.๔
ให้
ลงมืปประกอบการจั
ปฏิ
บัติ และนำเสนอผลงาน
๕.๒.๕
๕.๒.๕
๕.๒.๕
ใช้
สสื่อสสนื่อวัื่อื่อักสวัวัวัเรีสดุสสดุอดุยดุอุปนได้
ออุปกรณ์
ุปุปกรณ์
กรณ์
ปอประกอบการจั
ระกอบการจั
ระกอบการจั
ดดกิดดกิจกิกิจกรรมการเรี
จจกรรมการเรี
กรรมการเรี
กรรมการเรี
ยยนการสอน
ยยนการสอน
นการสอน
นการสอน
๕.๒.๕ใช้ใช้
ใช้
กรณ์
ใช้
สตอน
ดุอทีุปที่ใทีทีกรณ์
ดเป็
กรรมการเรี
ยนการสอน
๕.๓
๕.๓
๕.๓
้น๕.๒.๕
สรุ
ปปปปเป็เป็
เป็
นนขันนสขั้นขัื่อขั้นตอน
้นวั้นตอน
ตอน
ห้่ใ่ให้่ในห้ห้นักนนักปเรีักักเรีระกอบการจั
เรียเรียนได้
ยยนได้
นได้
นได้
สสรุสสปรุรุรุปเป็
ปปเป็
เป็
นกินความคิ
นนจความคิ
ความคิ
ความคิ
ดดรวบยอด
ดดรวบยอด
รวบยอด
รวบยอด
เช่เช่เช่นเช่นนการทำใบงาน
นการทำใบงาน
การทำใบงาน
การทำใบงาน
๕.๓ขัขั้นขัขั้นสรุ
้นสรุ
สรุ
เป็
๕.๓
้นกรรม
สรุสร้
ปสร้
เป็
ขั้นตอน้น้นทีงานหรื
่ใงานหรื
ห้นักอเรีอโครงงาน
นได้
สรุปเป็เป็
แบบฝึ
แบบฝึ
แบบฝึ
กกหักกหัดหัหัดดดใบกิ
ใบกิ
ใบกิ
จจกรรม
จขัจกรรม
กรรม
สร้
างผลงานชิ
าาานงผลงานชิ
งผลงานชิ
้น้นงานหรื
งานหรื
อยอโครงงาน
โครงงาน
โครงงาน
เป็
เป็เป็
นนนต้นนความคิ
ต้นต้ต้นนน ดรวบยอด เช่น การทำใบงาน
แบบฝึ
ใบกิ
สร้
งผลงานชิ
แบบฝึ๖.
ก๖.
หั๖.๖.การวั
ดการวั
ใบกิดจดและประเมิ
สร้านงผลงานชิ
้นารวั
งานหรื
อโครงงาน
เป็นต้ดนดการเรี
การวั
ดดกรรม
และประเมิ
และประเมิ
นผล
นนผล
ผล
กการวั
ดดและประเมิ
ดดและประเมิ
และประเมิ
และประเมิ
นนผลการจั
นนผลการจั
ผลการจั
ผลการจั
ดดการเรี
การเรี
การเรี
ยยนรู
ยยนรู
นรู
นรู
้ด้ดัง้ด้ดนีังังังนี้ นีนี้ ้ ้
การวั
และประเมิ
ผลมีมีกมีมีการวั
ารวั
๖. การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้

จ

๒
2

6.1 ทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ บันทึกผลการ
เรียนรู้แล้วเที๖.๑
ยบกัทำการทดสอบก่
บเกณฑ์การประเมิอนนเรี
ผลยนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ บันทึกผล
การเรียนรู้แ6.2
ล้วเทีตรวจประเมิ
ยบกับเกณฑ์นกผลงาน
ารประเมิ(ใบงาน
นผล แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือ
โครงงาน) เที๖.๒ตรวจประเมิ
ยบกับเกณฑ์ที่กาหนด
แล้ว(ใบงาน
วิเคราะห์แบบฝึ
ว่าควรส่
มหรื
ออธิบายเพิ
่มเติมอย่า้นงไร
นผลงาน
กหังดเสริ
ใบกิ
จกรรม
สร้างผลงานชิ
งานหรือ
เกตพฤติ
รรมของผู
ยน จากการจั
การเรี
นทึก่มผลเที
ยบกั
บเกณฑ์
โครงงาน) เที6.3
ยบกัสับงเกณฑ์
ที่กกำหนด
แล้ววิ้เเรีคราะห์
ว่าควรส่ดงเสริ
มหรืยอนรูอธิ้ บบัายเพิ
เติมอย่
างไร
ที่กาหนด ๖.๓ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลเทียบกับเกณฑ์
ที่กำหนด

ฉ

๓
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
วิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
.............................................................
ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสาคัญ ระบุเหตุและผล
และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน การอ่านตีความ ศึกษาข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงาน
เขียนประเภทชักจูงใจโน้มน้าวใจ เข้าใจลักษณะของเสียงในภาษาไทย ชนิดของคาในภาษาไทย จาแนกและใช้
สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน รวมทั้งสรุปความรู้และ
ข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คัดลายมือตัว บรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรียงความ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา แต่งบท
ร้อยกรอง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการสื่อสารภาษาไทยที่หลากหลายและเหมาะสม
มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด รวมทั้งมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
รหัสตัวชี้วัด

ท๑.๑ ม.๑/๑
ท๒.๑ ม.๑/๑
ท๓.๑ ม.๑/๒
ท๔.๑ ม.๑/๑
ท๕.๑ ม.๑/๑
รวมทั้งสิ้น ๒๓ ตัวชี้วัด

ม.๑/๒
ม.๑/๔
ม.๑/๓
ม.๑/๓
ม.๑/๓

ม.๑/๓
ม.๑/๕
ม.๑/๕
ม.๑/๕
ม.๑/๔

ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๙
ม.๑/๖ ม.๑/๙
ม.๑/๖
ม.๑/๖
ม.๑/๕
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๔
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ภาษาไทย รายวิชา ท ๒๑๑๐๑ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รวมเวลา ๖๐ ชัว่ โมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
สาระที่ ๑
การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๑.๑
ตัวชี้วัด ท๑.๑
ท๑.๑
ท๑.๑
ท๑.๑
ท๑.๑
ท๑.๑

ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๙

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ตีความคายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท
ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงใจโน้มน้าวใจ
มีมารยาทในการอ่าน

สาระที่ ๒
การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๒.๑
ตัวชี้วัด ท๒.๑
ท๒.๑
ท๒.๑
ท๒.๑
ท๒.๑

ม.๑/๑
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๙

ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เขียนเรียงความ
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
มีมารยาทในการเขียน

สาระที่ ๓
การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๓.๑
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ท๓.๑ ม.๑/๒ เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท๓.๑ ม.๑/๕ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา
ท๓.๑ ม.๑/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
สาระที่ ๔
หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ท๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
ท๔.๑ ม.๑/๓ ชนิดและหน้าที่ของคา
ท๔.๑ ม.๑/๕ แต่งบทร้อยกรอง
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๕
ท๔.๑ ม.๑/๖ จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
สาระที่ ๕
วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๕.๑
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ท๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ม.๑/๔ สรุปความรูแ้ ละข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ท๕.๑ ม.๑/๕ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

ฌ5
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ħ
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
หนวย
ที่

ชื่อหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
และสาระการเรียนรูแกนกลาง

เวลา
(ชั่วโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑.

พื้ น ฐา นอ า น ท๑.๑ ม.๑/๑
เขียน
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๙
ท๒.๑ ม.๑/๑
ท๓.๑ ม.๑/๒
ท๔.๑ ม.๑/๑
ท๕.๑ ม.๑/๕

อ า นออกเสี ย งบทร อ ยแก ว และบท
รอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่
อาน จั บใจความสํ าคัญจากเรื่ องที่อา น
ระบุ เ หตุ แ ละผลและข อ เท็ จ จริ ง กั บ
ขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน มีมารยาทใน
การอาน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
เลาเรื่องยอจากเรื่องที่ฟงและดู อธิบาย
ลั กษณะของเสี ย งในภาษาไทย ทองจํ า
บทอาขยานตามที่ กํา หนดและบทร อ ย
กรองที่มีคุณคาตามความสนใจ

๑๒
๑๐

๑๐

๒.

เรียนรูสุภาษิต ท๑.๑ ม.๑/๕
ท๒.๑ ม.๑/๔
ม.๑/๙
ท๓.๑ ม.๑/๕
ม.๑/๖
ท๔.๑ ม.๑/๖
ท๕.๑ ม.๑/๔

ตีค วามคํ า ยากในเอกสารวิช าการ
โดยพิจารณาจากบริบท เขียนเรียงความ
มีมารยาทในการเขียน พูดรายงานเรื่อง
หรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง
การดูและการสนทนา มีมารยาทในการ
ฟง การดู การพูด จําแนกและใชสํานวน
ที่เปนคําพังเพยและสุภาษิต สรุปความรู
และขอคิดจากการอานเพื่อประยุกตใช
ในชีวิตจริง

๘
๑๒

๑๐

๓.

พินิจพิจารณ

อ า นออกเสี ย งบทร อ ยแก ว และบท
รอยกรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่
อาน เขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ
ที่ไดรับ มีมารยาทในการเขียน พูดแสดง

๑๒

๑๐

ท๑.๑ ม๑/๑
ท๒.๑ ม๑/๖ ม๑/๙
ท๓.๑ ม๑/๓ ม๑/๖
ท๔.๑ ม๑/๓
ท๕.๑ ม ๑/๑

7
7
7ฎ

หนวย
หนทีว่ ย
หนทีว่ ย
ที่

ชื่อหนวย
การเรี
ชื่อหนยวนรู
ย
การเรี
ชื่อหนยวนรู
ย
การเรียนรู

๔.
๔.
๔.

นิทานสารพัน
นิทานสารพัน
นิทานสารพัน

๕.
๕.
๕.

สรางสรรคบท
กวีางสรรคบท
สร
กวี
สรางสรรคบท
กวี

มาตรฐาน
การเรีมาตรฐาน
ยนรู/ตัวชี้วัด
การเรีมาตรฐาน
ยนรู/ตัวชี้วัด
ม๑/๓
การเรีม1/5
ยนรู/ตัวชี้วัด
ม๑/๓
ม1/5
ม๑/๓
ม1/5

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เวลา
และสาระการเรี
ยนรูดแรวบยอด
กนกลาง
(ชัเวลา
่วโมง)
สาระสํ
าคัญ/ความคิ
และสาระการเรี
กนกลาง
ว่ โมง)
สาระสํ
ญ/ความคิ
ดแรวบยอด
ความคิ
ด เห็านคัอย
า งสรยนรู
า งสรรค
เกี่ ย วกั บ (ชัเวลา
และสาระการเรี
นรู
แกนกลาง
เรื
่ อ งที
่ ฟด งเห็และดู
มยารยาทในการฟ
ความคิ
น อย ามีงสร
า งสรรค
เกี่ ย วกั บง (ชัว่ โมง)
การดู
ด ชนิ
ดมและหน
เรื่ อ งที่ ฟดการพู
 งเห็และดู
ารยาทในการฟ
ความคิ
น อย
ามีงสร
า งสรรคา ทีเกี่ข่ ยองคํ
วกั บาง
อเรื
ธิ่ อบงทีา่ ฟยการพู
ณ ดค าชนิ
ขมีอดมและหน
งารยาทในการฟ
ว ร ร ณาคที่ขดีองคํ
แ ล าะง
การดู
 งคุและดู
วรรณกรรมที
อการดู
ธิ บ า ยการพู
คุ ณ่อดคานาชนิ
ข อดและหน
ง ว ร ร ณาคที่ขดีองคํ
แ ล าะ
สอบกลางภาควรรณกรรมที
๑
อ ธิ บ า ย คุ ณ่อคานา ข อ ง ว ร ร ณ ค ดี แ ล ะ
๑
อานออกเสีย่องบทร
ท๑.๑ ม๑/๑สอบกลางภาค
ม๑/๒ วรรณกรรมที
๑๒
าน อยแกวและบทรอย
ถูกตยองบทร
งเหมาะสมกั
เรื่องที่ออานย
ท๒.๑ ม๑/๑
ม๑/๕สอบกลางภาค
ม๑/๙ กรองได
อานออกเสี
อยแกวบและบทร
ท๑.๑
ม๑/๒
๑๒
๑
คัญจากเรื
่อา่อนงทีเขี่อยอานย
ท๓.๑ ม๑/๑
ม๑/๖ จักรองได
ถูกตยอางบทร
งเหมาะสมกั
เรื
ท๒.๑
ม๑/๕ ม๑/๒
ม๑/๙
อบาใจความสํ
นออกเสี
อยแก่องที
วบและบทร
ท๑.๑
๑๒
ย
อ
ความจากเรื
่
อ
งที
่
อ

า
น
มี
ม
ารยาทใน
ท๔.๑
ม๑/๓
จั
บ
ใจความสํ
า
คั
ญ
จากเรื
่
อ
งที
่
อ

า
น
เขี
ย
น
ท๓.๑
ม๑/๕
ม๑/๖
ท๒.๑
ม๑/๙ กรองไดถูกตองเหมาะสมกับเรื่องที่อา
ยน พูดารายงานเรื
ประเด็
ท๕.๑
ม๑/๑
่ อ งที
่ อ า่อน่องหรื
มี มอ่อารยาทใน
ท๔.๑
ม๑/๓
จัยบอ ความจากเรื
ใจความสํ
คัญ
จากเรื
งที
าน เขีนยนที่
ท๓.๑ ม๑/๕ ม๑/๖ การเขี
ศึยการเขี
กอษาค
จากการฟ
การดู
และการ
ยนคว
พูดารายงานเรื
ประเด็
นที่
ท๕.๑ ม๑/๓
ม๑/๑
ความจากเรื
่ อ งที่ อ า่องนงหรื
มี มอารยาทใน
ท๔.๑
สนทนา
มพูารยาทในการฟ
ง อการดู
การ
ศึกษาคยนมีคว
จากการฟ่องงหรื
การดู
และการ
การเขี
ดารายงานเรื
ประเด็
นที่
ท๕.๑ ม๑/๑
พูศึสนทนา
ชนิดนมีและหน
าที่ของคํง าการดู
ปและการ
เนื้อการ
หา
มารยาทในการฟ
ง สรุการดู
กดษาค
คว
าจากการฟ
วรรณคดี
นการดู
พูด ชนิดมีแและหน
าที่ของคํา่องาสรุ
ปเนื้อการ
หา
สนทนา
มละวรรณกรรมที
ารยาทในการฟ
ละวรรณกรรมที
นชาการโดย
ท๑.๑ ม๑/๕ ม๑/๖ วรรณคดี
วามคํ
ายากในเอกสารวิ
พูตีดคชนิ
ดแและหน
าที่ของคํา่อาสรุ
ปเนื้อหา ๑๒
ท๒.๑ ม๑/๕
ม๑/๖ ม๑/๖
ม๑/๙ วรรณคดี
พิตีจคารณาจากบริ
บท ระบุข่ออาสันชงาการโดย
เกตและ ๑๒
ท๑.๑
วามคํและวรรณกรรมที
ายากในเอกสารวิ
ท๓.๑ ม๑/๓
ตุ สบมผลของงานเขี
ย น ๑๒
ท๒.๑
ม๑/๖ ม๑/๖
ม๑/๙ พิความสมเห
ท ระบุขอสัชงาการโดย
เกตและ
ท๑.๑
ม๑/๕
ม๑/๖
ตีจคารณาจากบริ
วามคํายากในเอกสารวิ
ท๔.๑ ม๑/๓
ม๑/๕ ม๑/๖
กจูงตุใจโน
าวใจ
นแสดง
ท๓.๑
สบมผลของงานเขี
ยน
ท๒.๑
ม๑/๖
ม๑/๙ ความสมเห
พิประเภทชั
จารณาจากบริ
ทมนระบุ
ขอเขี
สังยเกตและ
ท๕.๑ ม๑/๓
ม๑/๑ ม๑/๖ ประเภทชั
ความคิ
ด เห็
เกีส่ ยมผลของงานเขี
วกั
สาระจากสื
่ ยอ ทีน่
ท๔.๑
ม๑/๕
กจูนงตุใจโน
มนบาวใจ
เขียนแสดง
ท๓.๑
ความสมเห
ได
รับ มีดมเห็
ารยาทในการเขี
ย นเขีพูยดนแสดง
แสดง
ท๕.๑ ม๑/๕
ม๑/๑
ความคิ
เกี่ ย วกั
สาระจากสื
่ อ ที่
ท๔.๑
ประเภทชั
กจูนงใจโน
มนบาวใจ
ความคิ
นนอย
วกั่ อ บที่
ได
รับ มีดดมเห็
ารยาทในการเขี
ย น พูเกีด่ ยแสดง
ท๕.๑ ม๑/๑
ความคิ
เห็
เกีา่ ยงสร
วกั บา งสรรค
สาระจากสื
เรื
และดู
ม ารยาทในการฟ
ความคิ
น อย ามีงสร
า งสรรค
วกั บง
ได่ อรับงทีมี่ ฟดม งเห็
ารยาทในการเขี
ย น พูเกีด่ ยแสดง
การดู
งมบทร
อยกรอง
สรุ ปบง
เรื
่ อ งที่ ฟการพู
ารยาทในการฟ
ความคิ
ด งเห็และดู
นดอยแต
ามีงสร
า งสรรค
เกี่ ย วกั
เนื
ละวรรณกรรมที
น ปง
การดู
ด แแต
อยกรอง่อาสรุ
เรื่ ้ออหาวรรณคดี
งที่ ฟการพู
 ง และดู
มีงมบทร
ารยาทในการฟ
้อหาวรรณคดี
ละวรรณกรรมที
นป
สอบปลายภาคเนื
๑
การดู
การพูด แแต
งบทร อยกรอง่อาสรุ
สอบปลายภาคเนืยน้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน
๑
รวมตลอดภาคเรี
๖๐
รวมตลอดภาคเรี
๖๐
สอบปลายภาคยน
๑
รวมตลอดภาคเรียน
๖๐

Ĩ
Ĩ
Ĩ

น้ําหนัก
น้คะแนน
ําหนัก
น้คะแนน
ําหนัก
คะแนน

๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐

๓๐
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๐
๑๐๐

๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
พื้นฐานอ่านเขียน
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๑๒ ชั่วโมง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

………………………………………………………………………………………….........................................………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.๑/๒ จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ม.๑/๓ ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
ม.๑/๙ มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ม.๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ม.๑/๑ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๑/๕ ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง

81

๙
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียง เป็นการอ่านที่ต้องเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยิน จาแนกเป็นการอ่านออกเสียง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ในการอ่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม จับใจความสาคัญ
และระบุ ข้อสั ง เกตและความสมเหตุส มผลของงานเขีย นประเภทชั กจู งโน้ มน้าวใจ คัด ลายมือตัว บรรจง
ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและท่องจาบทอาขยาน
ตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่านและการเขียน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๒. หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
๓. ความหมายและข้อสังเกตของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
๔. มารยาทในการอ่าน
๕. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๖. มารยาทในการเขียน
๗. เสียงในภาษาไทย
๘. การท่องจาบทอาขยาน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. ทักษะการคิด
๒. ทักษะการอ่าน
๓. ทักษะการสื่อสาร
๔. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

-
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๑๐ 10
3
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัติรย์
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการเรียนรู้
๗. รักความเป็นไทย
๘. จิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานหรือภาระงานและเกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics

๑๑ 11
4
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

ลาดับ
ที่

พฤติกรรม / ระดับคะแนน
ความ การมีส่วน การตอบ
การ
ทางาน
สนใจใน ร่วมใน
คาถาม ยอมรับฟัง ตามที่
การทา การแสดง
ความ
ได้รับ
กิจกรรม
ความ
คิดเห็น มอบหมาย
คิดเห็น
ผู้อื่น
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติได้ดี
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติไม่ได้

๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๐–๙
๑๐ – ๑๕
๑๖ – ๒๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี

รวม

๑๒ 12
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติได้ดี
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติไม่ได้

๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๐–๙
๑๐ – ๑๕
๑๖ – ๒๐

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี

ปรับปรุง

พอใช้

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒๐

ผล
การประเมิน

ดี

คะแนนรวม

การให้ความร่วมมือ
ทางานเสร็จทันเวลา

ชื่อ – สกุล

การทางานตามขั้นตอน
ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ทางานได้คล่องแคล่ว
ความตั้งใจทางาน
ความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นระเบียบ

รหัส
ประจาตัว

การวางแผนทางาน
การจัดลาดับขั้นตอน

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

๑๓ 13
6
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
ลาดับที่
รายการประเมิน
๔
๓
๒
๑
(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้) (ปรับปรุง)
๑
เนื้อหาละเอียดชัดเจน
๒
ความถูกต้องของเนื้อหา
๓
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
๔
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
๕
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๔ 14
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
พื้นฐานอ่านเขียน
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๑๒ ชั่วโมง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ...............................................นามสกุล.......................................ชั้น................................เลขที่..................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๑. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๒. เรื่องที่นักเรียนชอบและมีความเข้าใจ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๓. เรื่องที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๔. เรื่องที่นักเรียนสามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้..............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอานออกเสียงบทรอยแกว
วยการเรี
พื้นฐานอ่
หน่วหน่
ยการเรี
ยนรู้ทยนรู
ี่ ๑ ้ทเรืี่ ๑่องเรืพื่อ้นงฐานอ่
านเขีายนเขี
น ยน
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ชาพื
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
่มสาระการเรี
าภาษาไทย
้ภวิชาษาไทย
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
ยนรู้วยิชนรูาภาษาไทย
รายวิชารายวิ
พื้นฐานภาษาไทย
ขอบเขตเนื
กิจกรรมการเรี
ขอบเขตเนื
้อหา้อหา
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ความหมายของการอ่
านออกเสี
ยง ยง
ขั้นนำ ขั้นนา
ความหมายของการอ่
านออกเสี
หลักหลั
เกณฑ์
การอ่กาารอ่
นออกเสี
ยงร้อยยแก้
๑. ครูใ๑.
ห้นครู
ักเรีให้ยนออกเสี
ยงคำอ่ายนและประโยคต่
อไปนี้
กเกณฑ์
านออกเสี
งร้อวยแก้ว
นักเรียนออกเสี
งคาอ่านและประโยค
จุดประสงค์
การเรีการเรี
ยนรู้ ยนรู้
กลด
ครู้ กรับ ครั้งคราว ขลาดเขลา คลางแคลง
จุดประสงค์
ต่อไปนี
ด้านความรู้
ห้ามผู้หญิงใส่กางเกง/ในเวลาทำงาน
ด้
า
นความรู
้
กรับ ครั้งคราว ขลาดเขลา
๑. อธิบายความหมายของการอ่านออกเสียงได้
ห้ามผู้หกลด
ญิงใส่ครู
กางเกงใน/เวลาทำงาน
บายความหมายของการอ่
านออกเสี
คลางแคลง
๒. อธิ๑.บอธิ
ายหลั
กการอ่านออกเสียงร้อยแก้
วได้ ยงได้
ยานี
้ดี/กินแล้วแข็งแรง/ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
อธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
ญิงงใส่/แรงไม่
กางเกง/ในเวลาท
ด้านทั๒.
กษะกระบวนการ
ยานี้ดี/ห้กิานมผู
แล้้หวแข็
มี/โรคภัยเบียางาน
ดเบียน
นักด้เรีายนทั
นสามารถอ่
านร้อยแก้วได้ถูกต้องและ
๒. นักเรียนแสดงความคิ
เห็นจากการออกเสี
กษะกระบวนการ
ห้ามผู้หญิงใส่กดางเกงใน/เวลาท
างานยงคำ
เหมาะสมกั
่องอ่าน านร้อยแก้วได้ถูกต้องและ ว่าถูกต้องหรืยานี
อไม่้ดแี/ละประโยคสื
่อความได้
ย่างไร
นสามารถอ่
นักเรีบยเรื
กินแล้วแข็งแรง/ไม่
มีโอรคภั
ยเบียดเบียน
ด้านคุเหมาะสมกั
ณลักษณะบเรื่องอ่าน
ขั้นสอน ยานี้ดี/กินแล้วแข็ง/แรงไม่มี/โรคภัยเบียดเบียน
๑. มีวินัย
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการอ่าน
ด้านคุณลักษณะ
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการออกเสียงคา
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
๒. ใฝ่เรียนรู้
มีวินัย นไทย
ต้องหรื
และประโยคสื
ความได้
๒. นักว่าเรีถูยกนแบ่
งกลุอ่มไม่ออกเป็
น ๖ กลุ่ม่อแล้
วให้แต่อลย่ะางไร
๓. รั๑.
กความเป็
๒. ใฝ่เรียนรู้
กลุ่มส่งขัตั้นวสอน
แทนมาจับสลาก เพื่อเลือกบทอ่าน
๓. รักความเป็นไทย
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่มแล้วให้แต่ละ
กลุ่มส่งตัวแทนมาจับสลาก เพื่อเลือกบทอ่าน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั
นภาษาไทยชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๑ี่ ๑
๒.
๒. คำอ่
คาอ่าานและประโยค
นและประโยค
๓.
ใบความรู
๓. ใบความรู้ ้ เรืเรื่อ่องหลั
งหลักกการอ่
การอ่าานออกเสี
นออกเสียยงบท
งบทร้อย
ร้อยแก้ว
แก้๔.ว บทอ่านจำนวน ๖ บท
๔. ใบงาน
บทอ่านจเรืานวน
๖ าบท
๕.
่อง การอ่
นออกเสียงร้อยแก้ว
๕. ใบงาน ้นเรืงาน
่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ภาระงาน/ชิ
ครูมอบหมายให้
ภาระงาน/ชิ
้นงานนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบท
ร้อครูยแก้
วนอกเวลาเรีนักยเรีน ยนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อย
มอบหมายให้
แก้วนอกเวลาเรียน

๑ ชั่วโมง
เวลา เวลา
๑ ชั่วโมง
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
ชั้นมัธยมศึ
๑ ที่ ๑

๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
เรื่อง การอานออกเสียงบทรอยแกว
รายวิชาพื
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมอ่านบทร้อยแก้วโดย
มีครูคอยแนะนา
๔. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมา
อ่านหน้าชั้นเรียนโดยเพื่อน ๆ ช่วยกันประเมิน
การอ่าน แล้วให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขการอ่าน
๕. นักเรียนช่วยกันประเมินการอ่าน แล้วนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการอ่าน โดยครูช่วย
เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติม
๖. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว
ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปหลักการอ่านและวิธีการอ่าน
บทร้อยแก้ว การเตรียมตัวก่อนการอ่านออกเสียง
และมารยาทในการอ่าน ครูอธิบายเสริมและนักเรียน
ฝึกฝนเพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

16

169

17
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหลักการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง

วิธีการ
ตรวจใบงาน เรื่อง
การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว

ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านร้อยแก้วได้ถูกต้องและ ประเมินจากการอ่าน
เหมาะสมกับเรื่องอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

ประเมินคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใบงาน เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมินจาก
การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
................................................................................................................................ ..............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

.

การอ่านออกเสียง
๑. ความหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยคำ และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ให้
ถูกต้อง ชัดเจน แก่ผู้ฟัง การอ่านออกเสียงถือเป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิด “ทักษะ” (วาสนา บุญสม,
๒๕๔๑ : ๒๒) ดังต่อไปนี้
๑.๑ เกิดทักษะการเปล่งเสียงให้ชัดเจน
๑.๒ เกิดทักษะการใช้อวัยวะที่ออกเสียงได้ถูกต้อง
๑.๓ เกิดทักษะการออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น
๑.๔ เกิดทักษะการวิเคราะห์คำที่อ่านมากขึ้น
๑.๕ เกิดทักษะการเปล่งเสียงตามรูปตัวอักษรควบกล้ำได้คล่องแคล่ว
๒. หลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ, ๒๕๕๔ : ๓ – ๔) มีดังนี้
๒.๑ ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจโดยศึกษาสาระสำคัญ ของเรื่องและข้อความ
ทุกข้อความเพื่อจะแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้อย่างเหมาะสม
๒.๒ อ่านออกเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟัง ให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึงกัน ไม่ดังหรือ
ค่อยจนเกินไป
๒.๓ อ่านให้คล่อง ฟังรื่นหูและออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ชัดถ้อยชัดคำ โดยเฉพาะตัว ร
ล หรือคำควบกล้ำ ต้องออกเสียงให้ชัดเจน
๒.๔ อ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุด
การเตรียมตัวก่อนการอ่านออกเสียง
การเตรียมตัวก่อนการอ่านออกเสียง (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มสำราญ, ๒๕๔๗ : ๒๖)
มีดังนี้
๑. อ่านบทให้เข้าใจ การอ่านให้ผ ู้อ ื่น ฟัง มีวัต ถุป ระสงค์ส ำคัญ เพื่อ ให้ผ ู้ฟ ังรับ รู้แ ละเข้าใจตรงตาม
เนื้อหาสาระที่อ่าน ฉะนั้นผู้อ่านจึงต้องเข้าใจข้อความนั้นเสียก่อนเพื่อความมั่นใจ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ข้อความใดที่อ่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าจะผิดพลาด ต้องตรวจสอบเสียก่อน
๒. ทำเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่าน ในการอ่านเราควรทำเครื ่ อ งหมายลงในบทว่ า ตอนใด
ควรหยุด คำใดควรเน้น และคำใดควรทอดจังหวะ การทำเครื่องหมายในบทมีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทางที่
นิยมปฏิบัติกัน มักทำเครื่องหมายง่าย ๆ ดังนี้
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ก. เครื่องหมายขีดเฉียงขีดเดียว (/) ขีดระหว่างคา แสดงการหยุดเว้นนิดหนึ่งเพราะมีคาหรือ
ข้อความอื่นต่อไปอีก การอ่านตรงคาที่มีเครื่องหมายนี้จึงไม่ควรลงเสียงหนักเพราะยังไม่จบประโยค
ข. เครื่องหมายขีดเฉียงสองขีด (//) ขีดหลังประโยคหรือระหว่างคาเพื่อแสดงให้รู้ว่าให้หยุด
เว้นนานหน่อย
ค. เครื่องหมายวงกลมล้อมคา เพื่อบอกว่าเป็นคาที่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างไร
ง. คาที่ต้องการเน้นให้ขีดเส้นใต้ที่คานั้น
จ. คาใดที่ทอดจังหวะ ให้ทาเส้นโค้งที่ส่วนบนของคานั้น ( ⌒ )
ฉ. เครื่องหมายมุมคว่าหรือหมวกเจ๊กคว่า ( ^ ) แสดงว่าข้อความนั้นจะเน้นเสียงขึ้นสูง และ
มุมหงายหรือหมวกเจ๊กหงาย ( v ) แสดงการเน้นเสียงลงต่า
๓. ซ้อมอ่านให้คล่อง หลังอ่านบทจนเข้าใจและทาเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่านแล้ว ควรซ้อม
อ่านให้คล่องโดยใช้ไมโครโฟนเพื่อให้ผู้อื่นช่วยสังเกต หรือบันทึกเสียงไว้เพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเอง
อาจต้องซ้อมหลายครั้งจนกว่าจะแก้ไขได้เป็นที่น่าพอใจ
การปรับปรุงตนเองเกี่ยวกับการอ่าน
๑. อ่านหนังสือทุกวัน
๒. การอ่านเป็นสิ่งจาเป็น แม้จะมีกิจกรรมยุ่งยากเพียงใด ต้องหาเวลาอ่านหนังสือให้ได้
๓. จดบันทึกว่าก่อนจะปฏิบัติ การอ่านเป็นอย่างไรเมื่อดาเนินการไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไร
๔. ต้องหาทางฝึกอ่านมาก ๆ จงจาไว้ว่ายิ่งได้ฝึกมากเท่าใดก็ส่งผลมากขึ้นเท่านั้น
๕. พยายามอ่านด้วยความตั้งใจและตั้งใจอ่านให้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกวัน
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ใบงาน เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. ความหมายของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
๒. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
..................................................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
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เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

น้าเสียงอารมณ์

ความถูกต้องใน
การอ่าน

บุคลิกท่าทาง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ควบกล้าถูกต้อง ควบกล้า มีจุด
ควบกล้า มีจุด
ทุกแห่ง
ผิดพลาด ๑ – ๒ ผิดพลาด ๓ – ๔
จุด
จุด
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังพอสมควร เสียงเบาขาด
มีความไพเราะกับ มีความไพเราะ
ความไพเราะ
เนื้อเรื่องที่อ่าน
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
ลักษณะ
ลักษณะ
คาประพันธ์เป็น คาประพันธ์เป็น
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
จังหวะลีลา
ผิด ๑ จุด
ผิด ๒ จุด จังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
แต่ขาดลีลา
ลีลา
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
ท่าทางสัมพันธ์
ท่าทางไม่สัมพันธ์ ลีลา ท่าทาง
กับเนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
แต่งกาย
เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย ไม่เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด
ควบกล้า มีจุด
ผิดพลาด ๕ จุด
ขึ้นไป
เสียงเบาขาด
ความไพเราะเพียง
เล็กน้อย แต่ไม่
ค่อยเหมาะสมกับ
ลักษณะ
คาประพันธ์
การเว้นวรรคตอน
ผิดมากกว่า ๓ จุด
ขึ้นไป ขาดทั้ง
จังหวะและลีลา
ขาดความเชื่อมั่น
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แบบประเมิน เรื่อง การอ่านออกเสียง

น้าเสียง

ความถูกต้อง
ในการอ่าน

บุคลิกภาพ

ชื่อ – สกุล

อักขรวิธี

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้อย่างคล่องแคล่ว

รวม

๔

๔

๔

๔

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนนขึ้นไป)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
ดี
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(....................................................................)
หมายเหตุ การพิจารณาตัดสินอักขรวิธี ให้ตัดคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน วรรคตอน ตัวสะกด อ่านผิด อ่านตก
อ่านเติม อ่านตู่ตัว ฯลฯ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและประเภทของบทอาขยาน
หลักการท่องบทอาขยาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายและประเภทของบทอาขยาน
ได้
๒. อธิบายหลักการท่องบทอาขยานได้
ด้านทักษะกระบวนการ
ท่องจาบทอาขยานได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีนิสัยรักการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทอาขยาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. บทท่องอาขยาน นิราศภูเขาทอง และโคลงโลกนิติ
๑. ครูยกตัวอย่างบทอาขยานบทหลักและบทรองหรือ ๒. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
บทเลือกในระดับชั้นประถมศึกษา บทหลัก แมวเหมียว ๓. ใบความรู้ เรื่อง บทอาขยาน
กาดา สยามานุสติ โคลงโลกนิติ บทรองและบทเลือก ภาระงาน/ชิ้นงาน
รักเมืองไทย ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
นักเรียนฝึกท่องบทอาขยานบทหลักจากหนังสืออ่าน
ดวงตะวัน
เพิ่มเติม บทอาขยานภาษาไทย
๒. ครูซักถามนักเรียนว่าใครเคยท่องบทอาขยานตาม
ตัวอย่างเรื่องใดบ้างและท่องอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้และอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรอง เรื่องบทอาขยานว่าต้อง
คานึงถึงหลักอย่างไรบ้าง เช่น น้าเสียงชัดเจน ถูกต้อง
และเป็นไปตามภาษามาตรฐาน การออกเสียง
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คาควบกล้าถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย การรู้จักเว้นวรรคตอน เน้นและทอดเสียงให้
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เป็นต้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทอาขยาน
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
๒. ครูนาบทร้อยกรองจากบทอาขยานบทหลัก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องนิราศภูเขาทองและ
โคลงโลกนิติ มาอ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียน
ฝึกอ่านเป็นทานองธรรมดาจากนั้นฝึกอ่านเป็นทานอง
เสนาะ
๓. สังเกตการอ่านบทร้อยกรองของนักเรียนต้องเว้น
วรรคตอนให้ถูกต้อง รวมทั้งอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ของ
บทประพันธ์
๔. ครูให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเป็น
กลุ่ม ฝึกอ่านจับคู่ ฝึกอ่านเป็นรายบุคคล
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนสรุปหลักการอ่านบทร้อยกรอง
และบทอาขยาน แล้วบันทึกลงสมุด
๒. นักเรียนบอกประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
ครูสรุปเพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

24

17
24

18
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความหมายและ
ประเภทของบทอาขยาน
๒. หลักการท่องบทอาขยาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ท่องจำบทอาขยานได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินการอ่าน
ออกเสียงบทอาขยาน
เป็นทำนองเสนาะ

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การอ่านบทอาขยาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

ด้านคุณลักษณะ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเมินคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
๔. มีมารยาทในการอ่าน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้เรื่อง บทอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องบทอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. บทอาขยาน
๑.๑ ความหมายและประเภทของบทอาขยาน
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ ให้ นิ ย ามค า “อาขยาน” ไว้ ว่ า
บทท่องจา การบอกเล่า การบอกการสวด เรื่อง นิทาน “อาขยาน” อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อา – ขะ –
หยาน หรือ อา – ขะ – ยาน
บทอาขยานที่ให้นักเรียนท่องจานั้น แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ บทอาขยานที่เป็นบทหลัก
บทรอง และบทเลือกอิสระ
บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กาหนดให้นักเรียนนาไปท่องจา
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ
บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้ที่กาหนดให้นักเรียนท่องจา
เสริ ม จากบทอาขยานที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด (บทหลั ก ) เป็ น บทร้ อ ยกรองที่ มี ลั ก ษณะตรงตาม
หลั กเกณฑ์ การคัดเลื อกบทอาขยาน อาจเป็นบทร้อยกรองที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เพลงพื้นบ้าน
เพลงกล่อมเด็ก ค่าวซอพญา เพลงชาน้อง เพลงเรือ บทกวีร่วมสมัยที่มีคุณค่า
บทเลื อ กอิ ส ระ หมายถึ ง บทอาขยานที่ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนเลื อ กสรรมาท่ อ งจ าเองด้ ว ย
ความสมัครใจ หรือด้วยความชื่นชอบ อาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้ หรือเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียนแต่ง
ขึ้น เอง หรือผู้ ป กครองเป็ น ผู้ แต่งขึ้น ก็ได้ แต่ต้องบอกได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงเลื อกบทร้อยกรองนั้น ๆ มา
ท่องจาเป็นบทอาขยานของตนเอง โดยความเห็นชอบของครูผู้สอนหรือสถานศึกษา
บทร้อยกรองที่จะคัดเลือกให้เป็นบทรองและบทเลือกอิสระ ควรมีลักษณะดังนี้
๑. มีเนื้อหา ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย
๒. มีความยาวพอเหมาะ พอควร
๓. มีคุณธรรม คติธรรม ให้แนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
๔. มีสุนทรียภาพทางภาษา
๕. มีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๖. มีรูปแบบที่หลากหลาย
๑.๒ หลักการท่องบทอาขยาน
การท่องอาขยานทาได้ ๒ แบบ คือ การอ่านบทอาขยานตามหลักทั่วไป หรือออกเสียงแบบ
ร้อยแก้ว และการอ่านแบบทานองเสนาะ ดังนี้
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๑.๒.๑ การท่องบทอาขยานตามหลักการทั่วไป
การท่องบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการท่องออกเสียง คือ ผู้ท่องเปล่งเสียงออกมา
ดัง ๆ ในขณะที่ ใช้ส ายตากวาดไปตามตัว อักษร ยึดหลั กการออกเสี ยงเหมือนหลั กการอ่านทั่ว ไป เพื่อให้
การออกเสียงมีประสิทธิภาพ ควรฝึกฝนดังนี้
๑) ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณ ไม่ตะโกน ควรบังคับเสียง เน้นเสียง ปรับระดับ
เสียงสูง – ต่า ให้สอดคล้องกับจังหวะลีลา ท่วงทานอง และความหมายของเนื้อหาที่อ่าน
๒) ท่ อ งด้ ว ยเสี ย งที่ ชั ด เจน แจ่ ม ใส ไพเราะ มี ก ระแสเสี ย งเดี ย ว ไม่ แ ตกพร่ า
เปล่งเสียงออกจากลาคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ
๓) ท่อง ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี และต้องเข้าใจเนื้อหาของบทอาขยานนี้ก่อน
๔) ออกเสียง ร ล คาควบกล้าให้ถูกต้องชัดเจน
๕) ท่องให้ถูกจังหวะ และวรรคตอน
๖) ท่องให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา
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บทอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องบทอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นิราศภูเขาทอง
มาถึงบางธรณีทวีโศก
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ
ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา
โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา
ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
พระสุนทรโวหาร (ภู่)
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โคลงโลกนิติ
พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์นี้ไซร้
ก้านบัวบอกลึกตื้น
มารยาทส่อสันดาน
โฉดฉลาดเพราะคำขาน
หย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ
โคควายวายชีพได้
เป็นสิ่งเป็นอันยัง
คนเด็ดดับสูญสังเป็นชื่อเป็นเสียงได้
เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว
หาง่าย หลายหมื่นมี
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชีหายาก ฝากผีไข้

คณนา
หยั่งได้
กำหนด
ยากแท้หยั่งถึง
ชลธาร
ชาติเชื้อ
ควรทราบ
บอกร้ายแสลงดิน
เขาหนัง
อยู่ไซร้
ขารร่าง
แต่ร้ายกับดี
แหนงหนี
มากได้
วาอาตม์
ยากแท้จักหา
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)
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เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียง
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

น้าเสียงอารมณ์

ความถูกต้องใน
การอ่าน

บุคลิกท่าทาง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ควบกล้าถูกต้อง ควบกล้า มีจุด
ควบกล้า มีจุด
ทุกแห่ง
ผิดพลาด ๑ – ๒ ผิดพลาด ๓ – ๔
จุด
จุด
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังพอสมควร เสียงเบาขาด
มีความไพเราะกับ มีความไพเราะ
ความไพเราะ
เนื้อเรื่องที่อ่าน
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
ลักษณะ
ลักษณะ
คาประพันธ์เป็น คาประพันธ์เป็น
ส่วนใหญ่
บางส่วน
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
จังหวะลีลา
ผิด ๑ จุด
ผิด ๒ จุด จังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
แต่ขาดลีลา
ลีลา
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
ท่าทางสัมพันธ์
ท่าทางไม่สัมพันธ์ ลีลา ท่าทาง
กับเนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
แต่งกาย
เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย ไม่เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด
ควบกล้า มีจุด
ผิดพลาด ๕ จุด
ขึ้นไป
เสียงเบาขาด
ความไพเราะเพียง
เล็กน้อย แต่ไม่
ค่อยเหมาะสมกับ
ลักษณะ
คาประพันธ์
การเว้นวรรคตอน
ผิดมากกว่า ๓ จุด
ขึ้นไป ขาดทั้ง
จังหวะและลีลา
ขาดความเชื่อมั่น
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แบบประเมิน เรื่อง การอ่านออกเสียง

น้าเสียง

ความถูกต้อง
ในการอ่าน

บุคลิกภาพ

ชื่อ – สกุล

อักขรวิธี

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้อย่างคล่องแคล่ว

รวม

๔

๔

๔

๔

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนนขึ้นไป)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
ดี
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(....................................................................)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ลักษณะของการคัดลายมือ
หลักการคัดลายมือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายลักษณะของการคัดลายมือ
๒. อธิบายหลักการคัดลายมือ
ด้านทักษะกระบวนการ
สามารถคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบที่
กาหนดให้ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวย ๓
คน เขียนชื่อตนเองบนกระดานหน้าชั้นเรียนด้วย
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. ครูให้เพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนให้คะแนนว่าใคร
เขียนสวยที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๕ คน นักเรียนแต่ละ
กลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง การคัดลายมือ
๒. ครูให้นักเรียนฝึกคัดลายมือตามรูปแบบ
ตัวอักษรไทย ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการลงใน
ใบงาน เรื่อง คัดลายมือ ตามเวลาที่กาหนด
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นผลงานของกลุ่ม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง การคัดลายมือ
๒. ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ฝึกคัดลายมือ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย

๔. รักความเป็นไทย

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการคัดลายมือ เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดลายมือที่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย

ความคิดเห็นผลงานของกลุ่ม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ลักษณะของ
การคัดลายมือ
๒. หลักการคัดลายมือ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินการคัดลายมือ แบบประเมิน
การคัดลายมือ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้ เรื่อง การคัดลายมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การคัดลายมือ
การคัดลายมือ เป็ น การฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ ถูกต้องตามหลักการเขียนคาไทย ซึ่งต้องคานึงถึง
ความถูกต้องของอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุ กต์ให้ ถูกที่ ตัว สะกด การัน ต์ ถูกต้อง และลายมือสวยงาม การคั ดลายมือมี แบบการคัดหลายแบบ
ซึ่งแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ ตัวเหลี่ยม และตัวกลมหรือหัวมน
ลักษณะของการคัดลายมือ
การคัดลายมือมี ๓ ลักษณะ คือ
๑. การคั ด ลายมื อ ตั ว บรรจงเต็ ม บรรทั ด เหมาะส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ และ ๒
เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อและการประสานระหว่างตากับมือยังพัฒนาไม่เต็มที่
๒. การคั ด ลายมื อ ตั ว บรรจงครึ่ งบรรทั ด เหมาะส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และ ๔
เนื่องจากจะมีการประสานระหว่างกล้ามเนื้อและตาเพิ่มมากขึ้น
๓. การคัด ลายมื อหวัด แกมบรรจง เป็ น การคั ด ลายมื อหวัดแต่ให้ อ่านออก การเขียนลายมือ หวัด
แกมบรรจงเป็ น การเขีย นที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้ อ่านง่าย มีช่องไฟ เว้นวรรคตอน
ถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม โดยคัดให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้อง และน่าอ่าน
หลักการคัดลายมือ
๑. นั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่จะเขียนเพื่อมิให้ กระดาษเลื่อนไปมา
ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะเขียน สายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต
๒. จับ ดิน สอหรือปากกาให้ ถูก โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่หั วแม่มือกับนิ้วชี้ และนิ้ วกลาง ส่ว น
นิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือ
๓. เขียนตัวอักษรให้ ถูกส่ วน ตัว อักษรตั้งตรง การเขียนพยัญ ชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มเขียนหั ว ก่อน
ยกเว้นตัว ก และ ธ ซึ่งไม่มีหั ว เว้น ช่องไฟและวรรคตอนให้ พ องาม วางเครื่องหมายต่าง ๆ ให้ ถูกต้องตาม
ตาแหน่ง
๔. วางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามตาแหน่ง ซึ่ง สระทุกตัวมีตาแหน่งที่สัมพันธ์กับ
พยัญชนะ เช่น
๔.๑ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะ ได้แก่ เ- แ- โ- ใ- ไ๔.๒ สระที่อยู่หลังพยัญชนะ ได้แก่ -ะ -า
๔.๓ สระที่อยู่เหนือพยัญชนะ ได้แก่ -ิ -ี -ึ -ื
๔.๔ ไม้หันอากาศ ( -ั ) ไม้ไต่คู้ ( - ็ ) นิคหิต ( - ) จะวางเหนือพยัญชนะตรงกลาง
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๔.๕ สระที่อยู่ใต้พยัญชนะ ได้แก่ -ุ -ู
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. ภาษาไทย สาระที่ควรรู้
คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๕๓.
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ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงานการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)
คัดลายมือตาม

๑ (ปรับปรุง)

คัดตามแบบ

คัดลายมือตาม

คัดลายมือตาม

คัดลายมือไม่

ตัวอักษรถูกต้อง

แบบตัวอักษรได้

แบบตัวอักษรส่วน แบบตัวอักษรไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ตามที่กาหนด

ถูกต้องครบถ้วน

ใหญ่ถูกต้อง

ถูกต้องบางส่วน

ใหญ่

ความเป็นระเบียบ

มีความเป็น

มีความเป็น

ขาดความเป็น

ขาดความเป็น

ช่องไฟถูกต้อง

ระเบียบ มีการเว้น ระเบียบ

ระเบียบแต่มี

ระเบียบและ

สม่าเสมอ

ช่องไฟอย่าง

(เนื้อหา)

สม่าเสมอ
การเขียนสะกดคา

มีการเว้นช่องไฟไม่ การเว้นช่องไฟบ้าง การเว้นช่องไฟไม่
ไม่
ม่ำ�เสมอ
สม่าเสมอ
สม่สาเสมอ

การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา

ถูกต้องตามอักขรวิธี ถูกต้องตรงตาม

ถูกต้องบางส่วน

ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง

อ่านง่าย สะอาดและ อ่านง่าย สะอาด

อ่านง่าย สะอาดแต่ มีรอยลบ ขีดฆ่า

อ่านยาก มีรอยลบ

เป็นระเบียบ

มีความเป็น

ขาดความเป็น

ขาดความเป็น

ขีดฆ่า ขาด

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบเป็นส่วน

ความเป็นระเบียบ

อักขรวิธีคาควบ

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

กล้าตัว ร ล
ตัวสะกด การันต์
ถูกต้องครบถ้วน

ใหญ่
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ความเป็น
ระเบียบ

การเขียนสะกด
คาถูกต้อง

อ่านง่าย สะอาด

ชื่อ – สกุล

คัดตามแบบ
ตัวอักษรถูกต้อง

แบบประเมิน เรื่อง การคัดลายมือ

รวม

๔

๔

๔

๔

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนนขึ้นไป)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
ดี
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(....................................................................)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ลักษณะของการคัดลายมือ
หลักการคัดลายมือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายลักษณะของการคัดลายมือ
๒. อธิบายหลักการคัดลายมือ
ด้านทักษะกระบวนการ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบที่กาหนด
ให้ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การคัดลายมือ
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. บทอาขยาน เรื่อง นิราศภูเขาทอง
๑. ครูนาผลงานนักเรียนที่เขียนด้วยลายมือเป็น
๒. ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ
ระเบียบเรียบร้อยสวยงามมาให้นักเรียนดู
ภาระงาน/ชิน้ งาน
๒. นักเรียนตอบคาถามว่าลายมือมีความสาคัญต่อ
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
การเขียนตอบหรือจดบันทึกหรือไม่อย่างไร
ขั้นสอน
๑. ครูนาบทอาขยาน เรื่องนิราศภูเขาทอง มาให้
นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามแบบที่
กาหนดให้ ลงในใบงานเรื่อง การคัดลายมือ
๒. ครูและนักเรียน ร่วมกันประเมินผลงานของ
นักเรียนตามแบบประเมินการคัดลายมือ
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นจัด
ป้ายนิเทศ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการคัดลายมือและ
สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ลายมือ เพื่อนาไปใช้ในการเขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การคัดลายมือ
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
รายวิชาพื

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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42
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ลักษณะของการคัด
ลายมือ
๒. หลักการคัดลายมือ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินการคัดลายมือ

แบบประเมิน
การคัดลายมือ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................... ...................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงานการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)
คัดลายมือตาม

๑ (ปรับปรุง)

คัดตามแบบ

คัดลายมือตาม

คัดลายมือตาม

คัดลายมือไม่

ตัวอักษรถูกต้อง

แบบตัวอักษรได้

แบบตัวอักษรส่วน แบบตัวอักษรไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ตามที่กาหนด

ถูกต้องครบถ้วน

ใหญ่ถูกต้อง

ถูกต้องบางส่วน

ใหญ่

ความเป็นระเบียบ

มีความเป็น

มีความเป็น

ขาดความเป็น

ขาดความเป็น

ช่องไฟถูกต้อง

ระเบียบ มีการเว้น ระเบียบ

ระเบียบแต่มี

ระเบียบและ

สม่าเสมอ

ช่องไฟอย่าง

มีการเว้นช่องไฟไม่ การเว้นช่องไฟบ้าง การเว้นช่องไฟไม่

สม่าเสมอ

สม่าเสมอ

(เนื้อหา)

การเขียนสะกดคา

สม่าเสมอ

การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา การเขียนสะกดคา

ถูกต้องตามอักขรวิธี ถูกต้องตรงตาม

ถูกต้องบางส่วน

ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง

อ่านง่าย สะอาดและ อ่านง่าย สะอาด

อ่านง่าย สะอาดแต่ มีรอยลบ ขีดฆ่า

อ่านยาก มีรอยลบ

เป็นระเบียบ

มีความเป็น

ขาดความเป็น

ขาดความเป็น

ขีดฆ่า ขาด

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบเป็นส่วน

ความเป็นระเบียบ

อักขรวิธีคาควบ

ส่วนใหญ่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

กล้าตัว ร ล
ตัวสะกด การันต์
ถูกต้องครบถ้วน

ใหญ่
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ความเป็น
ระเบียบ

การเขียนสะกด
คาถูกต้อง

อ่านง่าย สะอาด

ชื่อ – สกุล

คัดตามแบบ
ตัวอักษรถูกต้อง

แบบประเมิน เรื่อง การคัดลายมือ

รวม

๔

๔

๔

๔

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนนขึ้นไป)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
ดี
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(....................................................................)
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บทอาขยานนิราศภูเขาทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มาถึงบางธรณีทวีโศก

ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น

โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น

ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้

ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย

ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ

เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า

ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา

เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา

ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย

โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง

เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย

นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ

ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
พระสุนทรโวหาร (ภู่)
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46
ใบงานเรื่อง การคัดลายมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือบทอาขยานเรื่องนิราศภูเขาทองตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบตัวอักษรไทย
แบบกระทรวงศึกษาธิการ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านจับใจความสาคัญ
ด้านทักษะกระบวนการ
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีมารยาทในการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
เวลา ๑ ชั่วโมง
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาพื
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
ครูสนทนากับนักเรียนว่าการอ่านมีความสาคัญใน
๒. ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
ชีวิตประจาวันอย่างไร
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ขั้นสอน
สรุปความรูเ้ รื่องการจับใจความสาคัญลงในสมุด
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ ให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
๒. ครูแจกใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
ให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความสาคัญ จากนั้นให้ตัวแทน
นักเรียนมานาเสนอผลงานการอ่านจับใจความสาคัญ
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ถึงลักษณะของใจความสาคัญที่ปรากฏในใบงาน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปความรู้เรื่องการจับใจความสาคัญ
พร้อมทั้งปลูกฝังมารยาทในการอ่าน นักเรียนจดบันทึก
ลงในสมุด

47

47
40

48
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจ
สังเกตพฤติกรรม
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่ ตรวจใบงาน เรื่อง
อ่านได้
การอ่านจับใจความ
สาคัญ
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ใบงาน เรื่อง การอ่าน- ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จับใจความสาคัญ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของใจความสาคัญ
ใจความส าคั ญ คื อ ข้ อ ความส าคั ญ ของเรื่ อ ง จะตั ด ออกไม่ ได้ ถ้ า ตั ด ออกไปจะท าให้ เนื้ อ ความ
เปลี่ยนแปลงไปหรือได้ความไม่ครบถ้วน การอ่านเพื่อสรุปใจความสาคัญ ผู้อ่านต้องมีสมาธิ อ่านอย่างรอบคอบ
และผู้อ่านจะต้องทาความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ต้องอ่านหลาย ๆ เที่ยว แล้วตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านว่า ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร แล้วตอบคาถามนั้นเพียงสั้น ๆ แต่ให้ได้ใจความชัดเจน จากนั้นนามาเรียบเรียง
ให้เป็นประโยคสั้น ๆ
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
การอ่านเพื่อจับใจความจะต้องพิจารณาทีละย่อหน้า โดยปกติย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสาคัญ
ที่สุดอยู่หนึ่งประโยค ข้อความอื่น ๆ เป็นส่วนขยายใจความสาคัญให้กระจ่างชัดขึ้น ด้วยวิธีอธิบายความหมาย
ยกตัว อย่ างเปรียบเทีย บหรือแสดงเหตุผ ล ประโยคใจความส าคัญอาจอยู่ตอนต้นย่อหน้า อยู่ท้ายย่อหน้ า
กลางย่อหน้า หรืออาจอยู่ทั้งตอนต้นและท้ายย่อหน้า แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ตอนต้นย่อหน้า ในบางครั้งประโยค
ใจความสาคัญก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจน ผู้อ่านต้องแยกให้ได้ว่า ข้อความใดเป็นใจความสาคัญ ข้อความใดเป็น
ใจความที่ขยายหรือเสริมใจความสาคัญ
ตัวอย่างการอ่านใจความสาคัญ
ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว เป็นคาขวัญที่ชนะเลิศการประกวดคาขวัญวันครอบครัว
ซึ่งรัฐบาลกาหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัว
ประโยคใจความสาคัญ อยู่ตอนต้นของข้อความ ได้แก่ ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว
ประโยคใจความรอง คือ ประโยคที่มาขยาย ได้แก่ รัฐบาลกาหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี
เป็นวันครอบครัว จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ใจความสาคัญอยู่ตอนต้นของข้อความ ใจความที่ ๒ เป็นส่วนขยาย
แมวเป็นสัตว์น่ารัก แต่ผมไม่เคยผูกพันด้วย มันน่าราคาญมากในสายตาผม แต่เมื่อครั้งเป็นเด็กมาแล้ว
เห็นแม่เลี้ยงแมวมาด้วยความรักแบบหลงใหล หาข้าวให้มันกิน จับมันขึ้นมาอุ้ม เรียกมันด้วยเสียงแบบเอ็นดู
ทั้งที่ร้องกวนใจ เคล้าแข้งเคล้าขาเกะกะ และเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉวยโอกาสที่แสดงความรักคนเฉพาะเมื่อเวลามัน
หิว อิ่มแล้วก็ไป หรือไม่ก็นอนหลับเกียจคร้าน บ่อยครั้งที่ผมอิจฉาที่คิดว่าแม่รักแมวมากกว่าผม
(ขอทาน แมว และคนเมา : อัศศิริ ธรรมโชติ)
ใจความสาคัญอยู่ประเด็นสุดท้าย กล่าวคือ ผู้แต่งอิจฉาแมว และคิดว่าแม่รักแมวมากกว่าเขา ส่วน
ประโยคอื่น ๆ เป็นส่วนขยายว่าทาไมผู้แต่งจึงอิจฉาแมว
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50
ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่มที่................
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับใจความสาคัญบทความต่อไปนี้
๑. การดารงรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องสานึกว่าเป็นเรื่องสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันทา เพราะวัฒนธรรมของเราเป็นสิ่งที่สวยสดงดงาม น่าหวงแหน และน่า
ทะนุถนอมเป็นยิ่งนัก การที่จะปลูกจิตสานึกให้คนไทยได้ระลึกถึงเรื่องนี้ให้ ทั่วถึงกันจาเป็นต้องมีการรณรงค์
อย่างต่อเนื่องกันโดยตลอด มิใช่แค่จะกระทากันเป็นปีๆ แล้วหยุดไป เราเคยได้บทเรียนมาพอสมควรแล้วว่า
วัฒนธรรมต่างชาติได้แพร่เข้ามาในบ้านเมืองเราหลายอย่างและหลายทิศทาง เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่พยายาม
ปลูกจิตสานึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของเราได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าห่วง
(พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ๒๕๓๗ : ๑)
ใจความสาคัญ
...................................................................................................................... ........................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
๒. ในสมัยก่อนเมื่อใกล้วันสารท ชาวบ้านจะนิยมกวนขนมที่เรียกกันว่า กระยาสารทกันแทบทุกบ้าน
แต่ปัจจุบันทากันในบางท้องถิ่นเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ทาก็มักเตรียมจัดซื้อขนมดังกล่าว ซึ่งจะมีขายโดยทั่วไปเมื่อถึง
เทศกาลนี้ กระยาสารท คือ ขนมหวานชนิ ดหนึ่งท าด้วยข้าวเม่า ข้าวตอก ถั่วงา มะพร้าว กวนกับน้าตาล
สามารถเก็บไว้ได้นาน เมื่อกวนหรือหาซื้อมาแล้วก็จัดแบ่งเป็นส่วน ๆ ห่อด้วยใบตอง เป็นจานวนมากน้อยตาม
ต้องการเพื่อนาไปตักบาตร เนื่องจากกระยาสารทเป็นขนมที่มีรสหวานจัด หากรับประทานกับกล้วยไข่สุกจะทา
ให้รับประทานกระยาสารทได้มาก ผู้ทาบุญจึงนิยมนากล้วยไข่ไปตักบาตรคู่กับกระยาสารทเพื่อให้มีรสดีขนึ้
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๓๐ : ๕๙)
ใจความสาคัญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เฉลย
๑.การดารงรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องสานึกว่าเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันทา
๒.กระยาสารท คือ ขนมหวานชนิดหนึ่งทาด้วยข้าวเม่า ข้าวตอก ถั่วงา มะพร้าว กวนกับน้าตา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายของการโน้มน้าวใจ
ข้อสังเกตของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของการโน้มน้าวใจ
๒. บอกข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
ด้านทักษะกระบวนการ
ระบุหรือจาแนกข้อสังเกตและความสมเหตุสมผล
ของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
รายวิชาพื
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูยกตัวอย่างคาขวัญ “ขับช้าอีกนิด ชีวิตจะ
ปลอดภัย”และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า
คาขวัญนี้ต้องการให้ผู้อ่านทาอะไร มีความสมเหตุ
สมผลหรือไม่
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ๔ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง
งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจด้วยการวิเคราะห์
ข้อสังเกต แล้วเขียนลงในกระดาษชาร์ท
๒. ครูให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อสังเกตงานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ
๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ระบุข้อสังเกตและ
ความสมเหตุสมผลงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. คาขวัญ
๒. ใบความรู้ เรื่อง งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
๓. ใบงาน เรื่อง งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
๔. กระดาษชาร์ท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
รายวิชาพื
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงาน เรื่องระบุ
ข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลงานเขียนประเภท
โน้มน้าวใจ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปงานเขียนประเภท
โน้มน้าวใจเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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53
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ความหมายของการโน้มน้าวใจ
ข้อสังเกตของงานเขียน
ประเภท โน้มน้าวใจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ระบุข้อสังเกตและ
ความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

นาเสนอผลงาน

แบบประเมินนาเสนอ
ผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจใบงาน เรื่อง
งานเขียนประเภท
โน้มน้าวใจ

ใบงาน เรื่อง งานเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเภทโน้มน้าวใจ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้ เรื่อง งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของการโน้มน้าวใจ
การโน้ มน้าวใจ คือ การพยายามเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ทัศนคติ การกระทาของบุ คคลอื่นด้วย
กลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจผู้นั้น จนเกิดการยอมรับและเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวใจต้องการ
ข้อสังเกตของงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
๑. การแสดงให้ เห็ น ถึ งความน่ าเชื่อ ถื อ ของบุ ค คลผู้ โน้ ม น้ าวใจโดยธรรมดาบุ ค คล ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
๓ ประการ คือ มีความรู้จริ ง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดี ต่อผู้อื่น ย่อมได้รับความเชื่อถือ จากบุคคล
ทั่วไป
๒. การแสดงให้ เห็ น ตามกระบวนการของเหตุผ ล ผู้ โน้ มน้ าวใจต้องแสดงให้ เห็ น ว่า เรื่อ งที่ ตนกาลั ง
โน้มน้าวใจมีเหตุผลหนักแน่น และมีคุณค่าควรแก่การยอมรับอย่างแท้จริง
๓. การแสดงให้ เห็น ถึงความรู้สึก และอารมณ์ร่วม บุคคลที่มีอารมณ์ร่วมกันคล้อยตามกันได้ง่ายกว่า
บุคคลที่มีความรู้สึกอคติต่อกัน เมื่อใดที่ผู้โน้มน้าวใจค้นพบและแสดงอารมณ์ร่วมออกมา การโน้มน้าวใจก็จะ
ประสบความสาเร็จ
๕. การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย ผู้โน้มน้าวใจต้องโน้มน้าวผู้รับสารให้เชื่อถือ หรือ
ปฏิ บั ติ เฉพาะทางที่ ต นต้ อ งการ โดยชี้ ให้ เห็ น ว่า สิ่ งนั้ น มี ด้ านที่ เป็ น โทษ อย่ า งไร ด้ านที่ เป็ น คุ ณ อย่ า งไร
๖. การสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสาร การเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ผ่อนคลายด้วยอารมณ์ขัน จะทาให้ผู้รับ
สารเปลี่ยนสภาพจากการต่อต้านมาเป็นความรู้สึกกลาง ๆ พร้อมที่จะคล้อยตามได้
๗. การเร้ า ให้ เกิ ด อารมณ์ อ ย่ า งแรงกล้ า เมื่ อ มนุ ษ ย์ เกิ ด อารมณ์ ขึ้ น อย่ า งแรงกล้ า ไม่ ว่ า ดี ใจ เสี ย ใจ
โกรธแค้น อารมณ์เหล่านี้ มักจะทาให้มนุษย์ไม่ใช้เหตุผลอย่างถี่ถ้วน พิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสม เมื่อมี
การตัดสินใจ ก็อาจจะคล้อยไปตามที่ผู้โน้มน้าวใจเสนอแนะได้ง่าย
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ใบงาน เรื่อง งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เป็นสารโน้มน้าวใจที่มีความสมเหตุสมผล
และขีดเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ใช่สารโน้มน้าวใจ
.......... ๑.
.......... ๒.
.......... ๓.
.......... ๔.
.......... ๕.
.......... ๖.
.......... ๗.
.......... ๘.
.......... ๙.

บ้านเมืองสวย ด้วยมือเรา
ปฏิบัติตามกฎ ลดปัญหาจราจร
ประหยัดน้าวันนี้ ก่อนที่จะไม่มีน้าใช้
ใช้น้าอย่างคุ้มค่า เพื่อวันนี้ เผื่อวันหน้า
ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพิ่มราศีแก่บ้านเมือง
ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ ปรับทีละสองพัน
ทางรอดของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
บ้านสะอาด เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข
อุทยานรอบมหาสถานนั้นเล่าก็งามไม่น้อย เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอกและลดาวัลย์งาม
น่าทัศนา
..........๑๐. โลหิตคือสายธารแห่งชีวิต ถ้าร่างกายขาดโลหิตชีวิตก็อยู่ไม่ได้ โลหิตจึงเป็นน้าหล่อเลี้ยง
ร่างกายที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้

เฉลย

๑. 
๖. 

๒. 
๗. X

๓. 
๘. 

๔. 
๙. X

๕. 
๑๐. X
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
เสียงในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายของเสียงในภาษาไทยได้
๒. อธิบายที่มาของเสียงในภาษาไทยได้
๓. อธิบายชนิดของเสียงในภาษาไทยได้
ด้านทักษะกระบวนการ
จาแนกเสียงสระได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชชาาพืพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แผนภาพอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง
ขั้นนา
๒. ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
๑. ครูให้นักเรียนดูแผนภาพอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
การออกเสียงและร่วมสนทนากับนักเรียนว่ามีอวัยวะ ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด
ใดบ้าง
๒. ครูให้นักเรียนทดลองออกเสียงและสังเกตอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงว่ามีลักษณะอย่างไร
ขณะที่ออกเสียง
ขั้นสอน
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย (เสียงสระ) ในหัวข้อต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ ความหมายของเสียงในภาษา
กลุ่มที่ ๒ กาเนิดของเสียงในภาษา
กลุ่มที่ ๓ ความหมายของเสียงสระ
กลุ่มที่ ๔ เสียงสระเดี่ยว
กลุ่มที่ ๕ ลักษณะอวัยวะในการออกเสียง
สระเดี่ยว
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
กลุ่มที่ ๖ สระประสม
กลุ่มที่ ๗ ข้อสังเกตของเสียงสระ
๒. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๓. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงาน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องเสียงในภาษาไทย
เสียงสระและให้นักเรียนสรุปบันทึกเป็นแผนภาพ
ความคิด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ความหมายของเสียงใน
ยงใน
สังเกตพฤติกรรม
ความหมายของเสี
ภาษาไทยที่มาของเสียงในภาษาไทย
ภาษาไทย
ชนิทีด่มของเสี
าของเสียยงในภาษาไทย
งในภาษาไทย
ชนิดของเสียงในภาษาไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกเสียงสระได้
นาเสนอผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินคุณลักษณะ

เกณฑ์

แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนอง
ความต้องการต่าง ๆ เช่น เพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อขอความรู้ เพื่อแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น
กาเนิดของเสียงในภาษา
อวัย วะที่ทาให้ เกิดเสี ยงในภาษา ได้แก่ ปอด หลอดลม กล่ องเสียงซึ่งอยู่ในลาคอตรงลู กกระเดือก
ต่อมาก็มีลิ้นไก่และส่วนต่าง ๆ ในช่องปาก ได้แก่ เพดาน ลิ้น ปุ่มเหงือก และริมฝีปาก นอกจากนี้จมูกก็มีส่วน
ทาให้เกิดเสียงได้ด้วย อวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ทางานประสานกัน ทาให้เกิดเสียงในภาษาขึ้น เราจะสังเกตได้ว่า
อวัยวะที่ทาให้เกิดเสียงต่าง ๆ ยังทาหน้าที่สาคัญอย่างอื่น ในการดารงชีวิตอีกด้วย เช่น ปากเรามีไว้รับประทาน
อาหาร หลอดลม ปอด มีหน้าที่เกี่ยวกับหายใจ เป็นต้น
ชนิดและลักษณะของเสียงสระในภาษาไทย
โดยทั่วไป เสียงในภาษามีอยู่ ๓ ชนิด ได้แก่ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์
เสียงสระ หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกจากปอดผ่านหลอดลม และกล่องเสียง ที่ลาคอออกมา
พ้นช่องปาก หรือช่องจมูก โดยไม่ถูกสกัดกั้น ณ ที่หนึ่งที่ใดในช่องทางของลม แต่ในขณะที่เราออกเสียงสระ
สายเสียงที่อยู่ในกล่องเสียงจะปิดและเปิดอย่างรวดเร็ว สายเสียงจึงมีความสั่นสะเทือน บังเกิดความกังวานหรือ
ความก้อง และออกเสียงได้นาน เช่น อา อี อัว ฯลฯ
เสี ย งสระในภาษาไทยแบ่ งออกได้ ๒๑ เสี ยง แบ่งเป็นเสี ยงสระเดี่ยว ๑๘ เสี ยง และเป็น เสี ยงสระ
ประสม ๓ เสียง ดังนี้
เสียงสระเดี่ยว มีเสียงสระ ๑๘ เสียง แบ่งเป็นเสียงสั้น ๙ เสียง และเสียงยาว ๙ เสียงดังนี้
สระเสียงสั้น
สระเสียงยาว
/อะ/
/อา/
/อิ/
/อี/
/อึ/
/อื/
/อุ/
/อู/
/เอะ/
/เอ/
/แอะ/
/แอ/
/เออะ/
/เออ/
/โอะ/
/โอ/
/เอาะ/
/ออ/
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สระเดี่ยว คือสระที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเดียว เกิดจากลมผ่านเส้นเสียง ซึ่งมีการสะบัดแล้วผ่านเลยไป
ทางช่องปาก โดยไม่ถูกกัก ณ อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แต่จะถูกลิ้นและริมฝีปากทาให้ เกิดเสียงในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เมื่อนักเรียนออกเสียงสระเดี่ยวจึงมีอวัยวะสาคัญ ได้แก่ ลิ้นและริมฝีปาก ที่ร่วมกันสร้างเสียงสระ
ให้แตกต่างกันออกไป การยกระดับลิ้น ระดับสูง กลาง ต่า ส่วนของลิ้น ลิ้นส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนหลัง
ลักษณะของริมฝีปากเหยียด ปกติ ห่อกลม และลักษณะช่องปาก แคบ ปานกลาง กว้าง ล้วนแต่ทาให้นักเรียน
ออกเสียงสระข้างต้นได้แตกต่างกัน ลักษณะอวัยวะในการออกเสียงสระ สรุปได้ดังนี้
สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
อิ
อี
เอะ
เอ
แอะ
แอ
อี
อือ
เออะ
เออ
อะ
อา
อุ
อู
โอะ
โอ
เอาะ
ออ

ช่องปาก
แคบ
ปานกลาง
กว้าง
แคบ
ปานกลาง
กว้าง
แคบ
ปานกลาง
กว้าง

ระดับลิ้น
ส่วนหน้ากระดกขึ้นสูง
ส่วนหน้ากระดกปานกลาง
ส่วนหน้าอยู่ในระดับต่า
ส่วนกลางกระดกขึ้นสูง
ส่วนกลางกระดกปานกลาง
ส่วนกลางอยู่ในระดับต่า
ส่วนหลังกระดกขึ้นสูง
ส่วนหลังกระดกปานกลาง
ส่วนหลังอยู่ในระดับต่า

ริมฝีปาก
เหยียดออก
เหยียดออก
เหยียดออก
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ห่อกลม
ห่อกลม
ห่อกลม

สระประสมหรือสระเลื่อน
เสียงในภาษาไทยนอกจากจะจาแนกเป็นเสี ยงสระเดี่ยวหรือสระแท้ ๑๘ เสียงแล้ว ยังจาแนกเป็น
เสียงสระประสมหรือสระเลื่อนอีก ๓ เสียง ที่เรียกว่าสระเลื่อนหรือสระประสมเพราะที่เกิดจากลมซึ่งเคลื่อนที่
ผ่านอวัยวะในช่องปากที่มีการเปลี่ยนหรือเลื่อนเสียง ระหว่างสระเดี่ยว
สระประสม (สระเลื่อน)
มี ๓ เสียง คือ
เอีย
(อี + อา)
เอือ
(อือ + อา)
อัว
(อู + อา)
ข้อสังเกต
อนึ่ งตาราหลั กภาษาไทยบางตารานับ เสี ยงสระมี ๒๔ เสี ยง โดยนับ สระเดี่ยว ๑๘ เสี ยง เสียงสระ
ประสม ๖ เสียง ซึ่งนอกจาก เอีย เอือ อัว แล้วยังมีสระเสียงสั้นอีก ๓ เสียง เอียะ เอือะ และอัวะ แต่คาที่ใช้
สระเหล่านี้พบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นคาเลียนเสียงธรรมชาติ และคาที่มาจากภาษาถิ่นหรือภาษาต่ างประเทศ
เช่น ผัวะ ยัวะ เกี๊ยะ เจี๊ยะ มะเมีย เป็นต้น นักภาษาศาสตร์จึงไม่นับว่าสระเหล่านี้เป็นเสียงสาคัญในภาษา
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บางตาราก็นับเสียงสระว่ามี ๓๒ เสียงโดยนับสระเดี่ยว ๑๘ เสียง ได้แก่ /อะ/ /อา/ /อิ/ /อี/ /อึ/
/อื/ /อุ/ /อู/ /เอะ/ /เอ/ /แอะ/ /แอ/ /เออะ/ /เออ/ /โอะ/ /โอ/ /เอาะ/ /ออ/ สระประสม ๖
เสียง ได้แก่ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว
สระเกิน ๘ เสียง ได้แก่ /อา/ /ไอ/ /ใอ/ /เอา/ /ฤ/ /ฤๅ/ /ฦ/ /ฦๅ/
บางตาราไม่นับสระเกินเพราะถือว่าเป็นสระที่ไม่ใช่สระแท้ๆ มีพยัญชนะมาประสม เช่น
อา
(อะ+ม)
มีเสียงตัว
ม
เป็นตัวสะกด
ไอ
(อะ+ย)
มีเสียงตัว
ย
เป็นตัวสะกด
ใอ
(อะ+ย)
มีเสียงตัว
ย
เป็นตัวสะกด
เอา (อะ+ว)
มีเสียง
ว
เป็นตัวสะกด
ฤ (รึ) (ร + ื)
มีเสียงพยัญชนะ ร
ฤๅ (รือ) (ร + ื)
มีเสียงพยัญชนะ ร
ฦ (ลึ) (ล + ื)
มีเสียงพยัญชนะ ล
ฦๅ (ลือ) (ล + ื)
มีเสียงพยัญชนะ ล
ฉะนั้นบางตาราจึงนับเสียงสระว่า มีเพียง ๒๑ เสียง โดยไม่นับสระเกิน เพราะถือว่าไม่ใช่เสียงสระ
แท้ ๆ มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่และไม่นับสระประสม /เอียะ/ /เอือะ/ /อัวะ/ เพราะคาประสมสระเหล่านี้
มีน้อยและเป็นคายืมจากภาษาอื่น
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แผนภาพอวัยวะที่เกี่ยงข้องกับการออกเสียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายตาแหน่งของสระในภาษาไทยได้
ด้านทักษะกระบวนการ
จาแนกสระในภาษาไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขัน้ นา
๑. ใบความรู้ เรื่อง ตาแหน่งของสระในภาษาไทย
นักเรียนจับคู่เล่นเกมทายซิฉันชื่ออะไร ให้นักเรียน ๒. ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
บอกเสียงสระที่ปรากฏในชื่อของเพื่อน ๆ
๓. แผนภูมติ าแหน่งของสระ
ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ครูให้นักเรียนสังเกตจากแผนภูมิเกี่ยวกับ
ครูมอบหมายให้นกั เรียน
ตาแหน่งของสระทั้ง ๒๑ ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะอยู่ใน
ฝึกออกเสียงสระทัง้ ๒๑ ตัว
ตาแหน่งต่าง ๆ กัน เช่น อยู่หน้าพยัญชนะ
หลังพยัญชนะ บนพยัญชนะ เป็นต้น
๒. ครูให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับการวางสระ
ไม่ถูกตาแหน่งจะมีผลอย่างไรพร้อมศึกษาใบความรู้
เรื่อง ตาแหน่งของสระในภาษาไทย
๓. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย
(เสียงสระ)
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงาน ให้
ข้อเสนอแนะแก้ไขและชมเชยนักเรียนที่ทาได้ถูกต้อง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของสระใน
ภาษาไทย เพื่อทาความเข้าใจตรงกันและนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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65
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ตาแหน่งของสระในภาษาไทย สังเกตพฤติกรรม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกเสียงสระในภาษาไทย ตรวจใบงาน เรื่อง
ได้
เสียงในภาษาไทย
(เสียงสระ)
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ใบงาน เรื่อง เสียงใน
ภาษาไทย (เสียงสระ)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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66
ใบความรู้ เรื่อง ตาแหน่งของสระในภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สระอยู่ที่ใด
สระ ๒๑ รูป มีวิธีเขียนดังนี้
๑. เขียนไว้หน้าหยัญชนะมี ๔ รูป ได้แก่ เ ใ ไ โ
๒. เขียนไว้หลังพยัญชนะ ๗ รูป ได้แก่ ะ ๅ ฤ ย ร ว อ
๓. เขียนไว้บนพยัญชนะ มี ๕ รูป ได้แก่ ั ิ ่
๔. เขียนไว้ล่างพยัญชนะมี ๒ รูป ได้แก่ ุ ู
๕. เขียนโดด ๆ ไม่ต้องประสมพยัญชนะมี ๔ รูป ได้แก่ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
๖. ใช้ได้ตามลาพังไม่ต้องประสมกับรูปสระอื่นมี ๑๗ รูป ได้แก่ ะ ั า ิ ุ ู เ ใ ไ โ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ร อ
๗. ต้องประสมกับรูปสระอื่นมี ๔ รูป ได้แก่ ่ ย ว
๘. ใช้ลาพังกได้ใช้ควบกับพยัญชนะกได้ ออกเสียงคล้ายมี ร อยู่ด้วย มี ๑ รูป คือ ฤ (ตัว ฤๅ ฦ ฦๅ ตาม
หลักกใช้ควบกับพยัญชนะได้แต่ไม่มีที่ใช้)
๙. ใช้เป็นสระกได้ ใช้เป็นพยัญชนะกได้ มี ๔ รูป ได้แก่ ย ร ว อ
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67
ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
........................ ๑. แหล่งเริ่มต้นของเสียง คือ ปาก
........................ ๒. เสียงสระ และเสียงพยัญชนะนับเป็นเสียงในภาษา
........................ ๓. เสียงทีม่ นุษย์ใช้เพื่อสื่อความหมาย คือเสียงในภาษา
........................ ๔. เสียงในภาษาเกิดจากลมเดินทางจากปอดผ่านหลอดลมออกมาทางช่องปากหรือจมูก
โดยไม่กระทบสิ่งใดเลย
........................ ๕. อวัยวะต่าง ๆ ในปาก เช่น ลิ้นไก่ ลิ้น ฟัน เพดาน และริมฝีปาก มีส่วนในการทาให้
เกิดเสียงในภาษาฟังเป็นเสียงต่างกันออกไป

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสม

๑. เสียงในภาษาเริ่มต้นที่ .......................................................................................................................... ..........
๒. เสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้.............................เสียง ได้แก่............................................................................
๓. เสียงสระที่อยู่ในคาเหล่านี้ คือ
ซู่ ........................... แซง ............................ งอ .......................... วัว ..............................
๔. นักเรียนจาแนกคาสระเสียงเดี่ยวแท้ลงในช่องว่าง
กวน
จืด
กลึง
ตู้
ขลุ่ย
เบื่อ
เตรียม
เทพ
เกล็ด
เพลีย
กัด
จาน
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. ขีดเส้นใต้คาที่มีสระประสม (สระเลื่อน)
ทุ่งนา
ป่าเขา
หนองน้า
บ้านเรือน
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68

เฉลยใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียน เครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
 ๑. แหล่งเริ่มต้นของเสียง คือ ปาก (ปอด)
✓ ๒. เสียงสระ และเสียงพยัญชนะนับเป็นเสียงในภาษา
✓ ๓. เสียงที่มนุษย์ใช้เพื่อสื่อความหมาย คือเสียงในภาษา
 ๔. เสียงในภาษาเกิดจากลมเดินทางจากปอดผ่านหลอดลมออกมาทางช่องปากหรือจมูก
โดยไม่กระทบสิ่งใดเลย
✓ ๕. อวัยวะต่างๆ ในปาก เช่น ลิ้นไก่ ลิ้น ฟัน เพดาน และริมฝีปาก มีส่วนในการทาให้
เกิดเสียงในภาษาฟังเป็นเสียงต่างกันออกไป
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสม

๑. เสียงในภาษาเริ่มต้นที่ ลมจากปอด
๒. เสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้ ๓ เสียง ได้แก่ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
๓. เสียงสระที่อยู่ในคาเหล่านี้ คือ
ซู่ สระ อู
แซง สระ แอ
งอ สระ ออ
วัว สระ อัว
๔. นักเรียนจาแนกคาสระเสียงเดี่ยวแท้ลงในช่องว่าง
กวน
จืด
กลึง
ตู้
ขลุ่ย
เบื่อ
เตรียม
เทพ
เกล็ด
เพลีย
กัด
จาน
จืด (สระอือ)
กลึง สระอึ
ตู้
สระอู
ขลุ่ย สระอุ
กัด สระ อะ
จาน สระ อา
เทพ สระเอ เกล็ด สระเอะ (เอีย อัว เอือ ป็นสระประสมหรือสระเลื่อน)
๕. ขีดเส้นใต้คาที่มีสระประสม (สระเลื่อน)
ทุ่งนา
ป่าเขา
หนองน้า
บ้านเรือน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
ขั้นนา
๑. แผนภูมิพยัญชนะ
ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะจากแผนภูมิ
๒. ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
พยัญชนะ)
ด้านความรู้
๓. ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
๑. อธิบายความหมายเสียงพยัญชนะในภาษาไทย
แผนภูมิพยัญชนะ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ได้
กขฃคฆง
นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ
๒. อธิบายลักษณะของเสียง พยัญชนะในภาษาไทย
จฉชซฌญ
ได้
ฎฏฐฑฒณ
ด้านทักษะกระบวนการ
ดตถทธน
จาแนกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยได้
บปผฝพฟภม
ด้านคุณลักษณะ
ยรลวศษสหฬอฮ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ
๓. รักความเป็นไทย
แหล่งกาเนิดของเสียงพยัญชนะ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง
เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) ตามหัวข้อต่อไปนี้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
กลุ่มที่ ๑ ความหมายของเสียงพยัญชนะ
กลุ่มที่ ๒ เสียงและรูปพยัญชนะ
กลุ่มที่ ๓ เสียงพยัญชนะต้น
กลุ่มที่ ๔ เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์
๒. แต่ละกลุ่มระดมความคิดและส่งตัวแทนนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
๓. ครูแจกใบงานเรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียง
พยัญชนะ) ให้นักเรียนทา
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงานเสนอแนะแก้ไข
ให้ถูกต้องและชมเชยนักเรียนที่ทาได้ถูกต้อง
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องเสียงพยัญชนะ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันอีกครั้ง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

70

63

71
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายของเสียง สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พยัญชนะ
การทางานกลุ่ม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. อธิบายลักษณะของเสียง
พยัญชนะ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกเสียงพยัญชนะใน
ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงาน เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ภาษาไทยได้
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(เสียงพยัญชนะ)
(เสียงพยัญชนะ)
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๑. มีวินัย
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึง
ระดับ ๒
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
ประสงค์
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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72
ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมาย
เสียงพยัญชนะ (เสียงแปร) หมายถึง เสียงที่เกิดจากลมที่ออกจาก ปอด แต่ขณะที่ลมผ่านหลอดลม
หรือออกมาทางช่องทางเดินของลมจะถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตั้งแต่ในลาคอ ในช่องปาก หรือในช่องจมูก
และลมอาจถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมด หรือถูกสกัดกั้นเป็นบางส่วน แล้วจึงผ่านออกมาภายนอก ทาให้ เกิดเสียง
พยัญชนะต่าง ๆ เสียงชนิดนี้ได้แก่เสียงที่อยู่ต้นพยางค์ เช่น กะ โค งู ฯลฯ เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี
๒๑ เสียง ๔๔ รูป ดังนี้
เสียงพยัญชนะไทย ๒๑ เสียง
รูปพยัญชนะไทย ๔๔ รูป
๑. /ก/
ก
๒. /ค/
ขฃคฅฆ
๓. /ง/
ง
๔. /จ/
จ
๕. /ช/
ชฌฉ
๖. /ซ/
ซสศษ
๗. /ด/
ดฎ
๘. /ต/
ตฏ
๙. /ท/
ทธฑฒถฐ
๑๐. /น/
นณ
๑๑. /บ/
บ
๑๒. /ป/
ป
๑๓. /พ/
พภผ
๑๔. /ฟ/
ฟฝ
๑๕. /ม/
ม
๑๖. /ย/
ยญ
๑๗. /ร/
ร
๑๘. /ล/
ลฬ
๑๙. /ว/
ว
๒๐. /ฮ/
ฮห
๒๑. /อ/
อ
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73
ข้อสั งเกต บางครั้ งเสี ย งพยั ญ ชนะเสี ยงเดี ยวมี รูป พยัญ ชนะมากที่ สุ ด ถึ ง ๖ ตั ว เช่น เสี ยง ท มี รูป
พยัญชนะ ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ เป็นต้น แต่บางเสียงก็มีรูปพยัญชนะเพียงรูปเดียวเท่านั้น
เสียงพยัญชนะต้น
เสียงพยัญชนะต้น แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑. เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว เช่น กัน ขาน คิด ฉาน ชอบ /ก/ /ข/ /ค/ /ช/ เป็นเสียงพยัญชนะต้น
๒. เสียงพยัญชนะควบกล้า หมายถึง พยัญชนะ ๒ เสียง ที่ออกเสียงพร้อมกัน เสียงพยัญชนะควบกล้า
ในภาษาไทยอยู่ได้ในตาแหน่งต้นพยางค์เท่านั้น เช่น กราบ ขรึม โคลง ความ /กร/ /คล/ /คว/ เป็นต้น และ
ยังมีพยัญชนะควบกล้าซึ่งอยู่ในต้นพยางค์ในคาที่เรารับมาจากภาษาอื่น เช่น อินทรา /ทร/ ฟรี /ฟร/ ฟลุก /
ฟล/ เป็นต้น
พยัญชนะท้ายพยางค์
ในภาษาไทยเสียงพยัญชนะทั้ง ๒๑ เสียง ใช้เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ไม่ได้ทั้งหมด เรามีเสียง
พยัญชนะท้ายพยางค์ เพียง ๘ มาตราเท่านั้น ส่วนพยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์จัดอยู่ในมาตราแม่ ก
กา เช่น จะ มา ตี ครู เหาะ พอ แกะ เตะ
เสียงพยัญ ชนะท้า ยพยางค์ มี ๘ มาตรา หรือ ๘ แม่ ในแต่ล ะมาตราอาจใช้พ ยัญ ชนะตัว เดีย ว
พยัญชนะควบกล้าหรือพยัญชนะที่มีสระกากับก็ได้ดังนี้
๑. แม่ กก มีเสียง ก เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ ก กร ข ค คร ฆ ออกเสียงเหมือน ก
สะกด เช่น ลูก จักร เลข นาค สมัคร เมฆ
๒. แม่ กด มีเสียง ด เป็นเสียงพยัญชนะเป็ นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ จ ช ขร ซ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ต ตร ถ ท ทร ธ ส ศ ษ ออกเสียงเหมือน ด สะกด เช่น กัด นิจ ราช เพชร ก๊าซ กฎ
ปรากฏ รัฐ ครุฑ พัฒนา รัตน์ ฉัตร รถ พุทธ ภัทร โกรธ รส อากาศ
๓. แม่ กบ มีเสียง บ เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ บ ป พ ฟ ภ ออกเสียงเหมือน บ สะกด
เช่น บาป ภาพ กราฟ ลาภ
๔. แม่ กง มีเสียง ง เป็นตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ ง สะกด เช่น จง ยิง สูง สังข์
สงฆ์
๕. แม่ กน มีเสียง น เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ ออกเสียงเหมือน น
สะกด เช่น เงิน เข็ญ คุณ พร กล จุฬ
๖. แม่ กม มีเสียง ม เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ ม สะกด เช่น ผม เค็ม
๗. แม่ เกย มีเสียง ย เป็นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ ย สะกด เช่น คุย พาย สวย โอย
๘. แม่ เกอว มีเสียง ว เป็ นเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ ใช้ ว สะกด เช่น สาว ฉิว เร็ว เปลว
แล้ว นอกจากนั้นยังมีคาที่ประสมสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว แต่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่า แม่ ก กา เช่น กา
จะตี ดุ เสือ หนี
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74
ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนออกเสียงคาต่อไปนี้ แล้วเขียนบอกพยัญชนะต้นเสียงและพยัญชนะท้ายเสียง
พยัญชนะต้นเสียง
พยัญชนะท้ายเสียง
๑. คลัง
๒. สาว
๓. เล่น
๔. เคย
๕. มิตร
๖. เพลง
๗. ศรี
๘. กราฟ
๙. ครุฑ
๑๐. ถ้วย
๑๑. ทราม
๑๒. บรรยาย
๑๓. เตรียมพร้อม
๑๔. ขวนขวาย
๑๕. ปราบปราม
๑๖. เคว้งคว้าง
๑๗. พลิกแพลง
๑๘. กลาดเกลื่อน
๑๙. ปลาวาฬ
๒๐. เปี่ยมสุข

...............................
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75
เฉลยใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนออกเสียงคาต่อไปนี้ แล้วเขียนบอกพยัญชนะต้นเสียงและพยัญชนะท้ายเสียง
พยัญชนะต้นเสียง
พยัญชนะท้ายเสียง
/คล/
แม่กง
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ง/
๑. คลัง
...............................
........................
..............
/ส/
แม่กเกอว
พยัญชนะเดี่ยว
/ว/
๒. สาว
...............................
...............
........................
..............
/ล/
แม่กน
พยัญชนะเดี่ยว
/น/
๓. เล่น
...............................
...............
........................
..............
/ค/
แม่เกย
พยัญชนะเดี่ยว
/ย/
๔. เคย
...............................
...............
........................
..............
/ม/
แม่กด
พยัญชนะเดี่ยว
/ด/
๕. มิตร
...............................
...............
........................
..............
/พล/
แม่กง
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ง/
๖. เพลง
...............................
...............................
...............
/ศ/
แม่ก กา
พยัญชนะควบกล้า ...............
๗. ศรี
...............................
...............................
...............
(ควบไม่แท้)
...............................
/กร/
แม่กบ
พยัญชนะควบกล้า ...............
/บ/
๘. กราฟ
...............................
...............................
...............
/คร/
แม่กด
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ด/
๙. ครุฑ
...............................
...............................
...............
/ถ/
แม่เกย
พยัญชนะเดี่ยว
/ย/
๑๐. ถ้วย
...............................
...............
...............................
...............
/ซ/
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ม/
๑๑. ทราม
...............................
....แม่กม................. ...............
(ควบไม่แท้)
...............................
พยัญชนะเดี่ยว
/บ//ย/ ...............................
แม่กน แม่เกย ...............
/น/ /ย/
๑๒. บรรยาย
...............................
...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ตร/ /พร/ ...........แม่กม ........ ...............
/ม/
๑๓. เตรียมพร้อม
...............................
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ขว/
/น/
๑๔. ขวนขวาย
...............................
....แม่กน................ ...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ปร/
/บ/ /ม/
๑๕. ปราบปราม
...............................
....แม่กบ แม่กม..... ...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/คว/
/ง/
๑๖. เคว้งคว้าง
...............................
....แม่กง................ ...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/พล/
/ก/ /น/
๑๗. พลิกแพลง
...............................
.......แม่กก แม่กง.. ...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/กล/
/ด/ /น/
๑๘. กลาดเกลื่อน
...............................
...แม่กด แม่กน.... ...............
พยัญชนะควบกล้า ...............
/ปล/ /ว/ .....แม่ก กา แม่กน. ...............
/น/
๑๙. ปลาวาฬ
...............................
พยัญชนะเดี่ยว
...............................
พยัญชนะเดี่ยว
/ป/ /ส/ .แม่กม แม่กก........ ...............
/ม//ก/
๒๐. เปี่ยมสุข
...............................
...............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
เสียงในภาษาไทย(เสียงวรรณยุกต์)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทย
๒. อธิบายความสาคัญของเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยได้
ด้านทักษะกระบวนการ
จาแนกเสียงวรรณยุกต์ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
รายวิชาพื
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูนาบัตรคา ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า เสือ เสื่อ เสื้อ และ
ให้นักเรียนวิเคราะห์คาว่าเมื่อเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
คานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ขั้นสอน
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง
เสียงในภาษาไทย(เสียงวรรณยุกต์) ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ความหมาย พร้อมยกตัวอย่างคา
กลุ่มที่ ๒ ความสาคัญ พร้อมยกตัวอย่างคา
กลุ่มที่ ๓ รูปและเสียงวรรณยุกต์ พร้อม
ยกตัวอย่างคา
กลุ่มที่ ๔ อักษรสามหมู่ (อักษรสูง)
กลุ่มที่ ๕ อักษรสามหมู่ (อักษรกลาง)
กลุ่มที่ ๖ อักษรสามหมู่ (อักษรต่า)
กลุ่มที่ ๗ อักษรสามหมู่ (อักษรต่าคู่ – อักษร
เดี่ยว)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคา
๒. ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียง
วรรณยุกต์)
๓. ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียน
ฝึกผันอักษรโดยกำ�หนดคำ�
แล้วเปลี่ยนรูปวรรณยุกต์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และรวบรวมผลงาน
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานกลุ่ม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เติมเต็มผลงานแต่ละกลุ่ม
๕. ครูแจกใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียง
วรรณยุกต์) ให้นักเรียนทาใบงาน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงาน แก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง เสียง
วรรณยุกต์ให้มีความเข้าใจตรงกัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความสาคัญของเสียง
วรรณยุกต์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตการทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานของกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจใบงาน เรื่อง
เสียงในภาษาไทย
(เสียงวรรณยุกต์)

ใบงาน เรื่อง
เสียงในภาษาไทย
(เสียงวรรณยุกต์)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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ใบความรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมาย
เสียงวรรณยุกต์ หมายถึง เสียงที่มีระดับสูงต่า และเราจะได้ยินไปพร้อมกับเสียงสระบางทีเป็นเสียงสูง
บางทีก็เป็นเสียงต่า บางทีก็เป็นเสียงที่อยู่ระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่า บางทีก็เป็นเสียงต่าแล้วค่อย ๆ เลื่อนขึ้น
ไปสู่เสียงสูง
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยนับว่ามีความสาคัญ เพราะทาให้ความหมายของคาเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น
เสื อ มี ความหมายอย่ างหนึ่ ง เสื้ อ มีค วามหมายอย่างหนึ่ ง แต่เสี ยงที่มี ระดับ สู งต่ าในบางภาษาไม่ ได้ ทาให้
ความหมายของคาเปลี่ยนไป
วรรณยุกต์ในภาษาไทย มี ๔ รูป มี ๕ เสียง ดังนี้
รูปวรรณยุกต์
๑. รูปเอก
( ่ ) เช่น คาที่รูปวรรณยุกต์เอก ในคา ไข่ บ่อ พล่า
๒. รูปโท
( ้ ) เช่น คาที่มีรูปวรรณยุกต์โท ในคา กล้า ค้า ม้า
๓. รูปตรี
( ) เช่น คาที่มีรูปเสียงวรรณยุกต์ตรี ในคา โตะ เปรี๊ยะ กั๊ก
๔. รูปจัตวา
( ) เช่น คาที่มีรูปเสียงวรรณยุกต์จัตวา ในคา เกง แจว กวยเตี๋ยว
เสียงวรรณยุกต์
๑. เสียงสามัญ
เช่น คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ในคา คลอง จาน ดาว เฟือง
๒. เสียงเอก
เช่น คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ในคา ไข่ บ่อ กัด จิต
๓. เสียงโท
เช่น คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ในคา กล้า พล่า มาก เมฆ
๔. เสียงตรี
เช่น คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ในคา ค้า ม้า ลัด เปรี๊ยะ
๕. เสียงจัตวา
เช่น คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ในคา จา ขอ หมอ เกง
ข้อสังเกต เสียงวรรณยุกต์ที่มีอยู่ในพยางค์หรือคาต่าง ๆ ที่เราออกเสียงนั้นมิได้ตรงกับรูปวรรณยุกต์ที่
เห็นในตัวเขียนเสมอไป เช่น รู้ เป็นคาที่มีรูปวรรณยุกต์โท แต่ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี
ระบบวรรณยุกต์ของไทยมีความสัมพันธ์กับอักษรสูง กลาง ต่า และคาเป็น – คาตาย มาก การศึกษา
เรื่องวรรณยุกต์จึงต้องศึกษาไปพร้อม ๆ กับ อักษร ๓ หมู่ หรือไตรยางศ์
อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ผี ฝาก ถุง ข้าว (ฃ) สาร เศรษฐี ให้ ฉัน
อักษรกลาง มี ๙ ตัว ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ไก่ จิก เด็ก (ฎ) ตาย (ฏ) บน ปาก โอ่ง
อักษรต่า มี ๒๔ ตัว แบ่งเป็นอักษรต่าเดี่ยว มี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ น ณ ม ย ร ล ฬ ว งู ใหญ่ นอน อยู่
ณ ริม วัด โม ฬี โลก
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อักษรต่าคู่ มี ๑๔ ตัว ได้แก่
อักษรต่า
คฅ
ชฌ
ซ
ฑฒทธ
พภ
ฟ
ฮ

อักษรสูง
ขฃ
ฉ
ศษส
ฐถ
ผ
ฝ
ห
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81
ใบงาน เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
๑. เสียงวรรณยุกต์หมายถึง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. วรรณยุกต์แบ่งออกเป็น..................รูป ได้แก่..................................................................................................
มี...............................เสียง ได้แก่ .........................................................................................................................
๓. เสียงวรรณยุกต์มีความสาคัญแก่คาในภาษาไทยของเราหรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกรูปและเสียงของวรรณยุกต์คาต่อไปนี้
รูปวรรณยุกต์
เสียงวรรณยุกต์
น้า
รูปโท
เสียงตรี
ชาติ
เสียงโท
๑ โน้ต
............................................................................................................................ ......................
๒. ยืม
..................................................................................................................................................
๓. จี๋
............................................................................................................................. .....................
๔. หนุ่ม
............................................................................................................................. .....................
๕. พี่
..................................................................................................................................................
๖. ฉัน
............................................................................................................................. ........,............
๗. ค่า
..................................................................................................................................................
๘. ฝัง
............................................................................................................................. .....................
๙. ช่วย
..................................................................................................................................................
๑๐. น้อง
..................................................................................................................................................
๑๑. พลาง
............................................................................................................................. .....................
๑๒. หมาย
..................................................................................................................................................
๑๓. ปู่
............................................................................................................................. .....................
๑๔. เปียก
............................................................................................................................. .....................
๑๕. จอย
..................................................................................................................................................
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82
เฉลยใบงานเรื่องเสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
๑. เสียงวรรณยุกต์หมายถึง เสียงที่มีระดับสูงต่่ำ และเรำจะได้ยินไปพร้อมกับเสียงสระบำงทีเป็นเสียงสูง
บำงทีก็เป็นเสียงต่่ำบำงทีก็เป็นเสียงที่อยู่ระหว่ำงเสียงสูงกับเสียงต่่ำบำงทีก็เป็นเสียงต่่ำแล้วค่อยๆ เลื่อนขึ้น
ไปสู่เสียงสูง
๒. วรรณยุกต์แบ่งออกเป็น ๔ รูป ได้แก่ รูปเอก ่ รูปโท ้ รูปตรี รูปจัตวำ
มี ๕ เสียง ได้แก่ เสียงสำมัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวำ
๓. เสียงวรรณยุกต์มีความสาคัญแก่คาในภาษาไทยของเราหรือไม่ มี เพรำะท่ำให้ควำมหมำยของค่ำ
เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น เสือ มีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง เสื้อ มีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกรูปและเสียงของวรรณยุกต์คาต่อไปนี้
รูปวรรณยุกต์
น้า
รูปโท
ชาติ
๑. โน้ต
รูปโท
๒. ยืม
๓. จี๋
รูปจัตวำ
๔. หนุ่ม
รูปเอก
๕. พี่
รูปเอก
๖. ฉัน
๗. ค่า
รูปเอก
๘. ฝัง
๙. ช่วย
รูปเอก
๑๐. น้อง
รูปโท
๑๑. พลาง
๑๒. หมาย
๑๓. ปู่
รูปเอก
๑๔. เปียก
๑๕. จอย
รูปจัตวำ

เสียงวรรณยุกต์
เสียงตรี
เสียงโท
เสียงตรี
เสียงสำมัญ
เสียงจัตวำ
เสียงเอก
เสียงโท
เสียงจัตวำ
เสียงโท
เสียงจัตวำ
เสียงโท
เสียงตรี
เสียงสำมัญ
เสียงจัตวำ
เสียงเอก
เสียงสำมัญ
เสียงจัตวำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ไตรยางศ์ (อักษร ๓ หมู่)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความสาคัญของไตรยางค์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
จาแนกอักษรสามหมู่ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง ไตรยางศ์
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิ
รายวิชาพื
ชา้นพืฐานภาษาไทย
้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. บัตรคาพยัญชนะ
ครูนาบัตรคาพยัญชนะ ๔๔ ตัว ให้นักเรียนจาแนก
๒. แผนภูมิอักษรสามหมู่
ออกเป็นอักษร ๓ หมู่ คืออักษรสูง อักษรกลาง
๓. ใบความรู้ เรือง ไตรยางศ์
อักษรตา พร้อมซักถามนักเรียน การแบ่งพยัญชนะ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ออกเป็น ๓ หมู่ ทีเรียกว่าไตรยางศ์ มีความสาคัญ
ศึกษาเรืองคาเป็น คาตาย
อย่างไร
ขั้นสอน
๑. ครูสนทนาเรืองอักษรสามหมู่ โดยติดแผนภูมิ
อักษรสามหมู่บนกระดานดา ได้แก่ อักษรสูง
อักษรกลาง อักษรตา ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
พยัญชนะพร้อม ๆ กัน
๒. ครูตั้งข้อสังเกตเวลานักเรียนเปล่งเสียงพยัญชนะ
จะมีความรู้สึกถึงระดับสูงหรือไม่ อย่างไร ครูและ
นักเรียนอธิบายความรู้ร่วมกันโดยศึกษาใบความรู้ เรือง
ไตรยางศ์ประกอบ

83

76
83

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
าภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง ไตรยางศ์
รายวิชาพื
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่มแล้วจัด
กลุ่มพยัญชนะ เป็น ๓ หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง
อักษรตา แล้วระดมความคิด เรียงความสาคัญของ
การจาแนกอักษร ๓ หมู่และนาเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะและความสาคัญ
ของอักษร ๓ หมู่หรือไตรยางศ์พร้อมกับศึกษาเพิมเติม
ในเรืองคาเป็น คาตายซึงเกียวข้องกับการผันเสียง
วรรณยุกต์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ความสาคัญของไตรยางค์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกอักษรสามหมู่ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... .....................................................
ลงชือ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชือ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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86
ใบความรู้ เรื่อง ไตรยางศ์
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ๑ี่ ๑ แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๑๑
ี่ ๙ เรืเรื่อ่องง ไตรยางศ์
หน่
ไตรยางศ์
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ไตรยางศ์ คือ อั กษร ๓ หมู่ ซึ งจั ด แยกออกมาเป็ น พวกๆ จากพยัญ ชนะ ๔๔ ตั ว ได้ แก่ อัก ษรสู ง
อักษรกลาง อักษรตา
อักษรสูงมี ๑๑ ตัวคือ ข ฅ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลางมี ๙ ตัวคือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรตามี ๒๔ ตัวคือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฒ ฑ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
การที จั ด แยกพยั ญ ชนะออกเป็ น อั ก ษร ๓ หมู่ (ไตรยางศ์ ) นั้ น ก็ โ ดยถื อ เอาเสี ย งเป็ น ส าคั ญ คื อ
พยัญชนะตัวใดพื้นเสียงทียังมิได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ มีสาเนียงอยู่ในระดับสูงก็จัดเป็นพวกอักษรสูง พยัญชนะ
ตัวใดพื้นเสียงทียังมิได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ มีสาเนียงอยู่ในระดับกลางก็จัดเป็นพวกอักษรกลาง พยัญชนะตัวใด
พื้นเสียงทียังมิได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ มีสาเนียงอยู่ในระดับตาก็จัดเป็นพวกอักษรตา ทีเรียกตัวอักษรตาน่าจะ
หมายถึงเสียงตากว่าอักษรพวกข้างต้น ลองออกเสียงอักษรกลางกับอักษรตาเทียบกันจะรู้สึกในข้อนี้ เพราะลิ้น
ทาหน้าทีต่างกัน
ประโยชน์ของการจาแนกพยัญชนะออกเป็นอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า
๑. สามารถผันคาให้มีเสียงและรูปต่าง ๆ เมือเสียงและรูปต่างกับความหมายก็ต่างกันด้วย เช่น ไผ ไผ่
ไผ้ ย่อมแสดงความหมายคลีคลายไปจากเดิมเช่นเดียวกัน
๒. สามารถนาคาบาลีและสันสกฤต มาเป็นแนวสาเนียงของคนไทย ได้สนิทสนม เช่น เล่ห์ สนเท่ห์ พุท
โธ สมุทร ฯลฯ
๓. ไม่ต้องเขียนเครืองหมายวรรณยุกต์กากับลงไปทุกคา เช่น “ชา” ไม่ต้องเขียนเป็น “คา” ทั้งนี้นับว่า
ช่วยให้การเขียนหนังสือสะดวกและรวดเร็วยิงขึ้น
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การผันวรรณยุกต์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการผันวรรณยุกต์
ด้านทักษะกระบวนการ
สามารถผันวรรณยุกต์ของคาในภาษาไทยได้
ในภาษาไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
๔. จิตสาธารณะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง การผันวรรณยุกต์
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาาพืพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. บัตรคา
๑. ครูนาบัตรคา คาว่า แม่ ดุ เมฆ นก ตบ กด ฟัง คน ๒. แผนภูมิตารางผันวรรณยุกต์
ยาม เชย พราว ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าคาใดเป็นคาเป็น ๓. ใบความรู้ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
คาตาย
๔. ใบงาน เรือ่ ง การผันวรรณยุกต์
๒. ครูสนทนากับนักเรียนว่า คาเป็น คาตาย มี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ความเกี่ยวข้องกับการผันเสียงวรรณยุกต์หรือไม่อย่างไร ครูมอบหมายให้นักเรียนฝึกผันวรรณยุกต์ตามอักษร
ขั้นสอน
สามหมู่
๑. ครูติดแผนภูมิตารางผันวรรณยุกต์บนกระดานดา
จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียง สังเกต ซักถาม
๒. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ชื่อกลุ่ม
อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า ศึกษาโดยใช้ใบความรู้
เรื่อง การผันวรรณยุกต์ นักเรียนส่งตัวแทนสรุปเรื่อง
การผันวรรณยุกต์ในภาษาไทย ตามหัวข้อที่ครู
กาหนดให้ ดังนี้ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า
ผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง
๓. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การผันวรรณยุกต์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานอ่านเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภวิชาษาไทย
าภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของรูป และ
เสียงวรรณยุกต์ ข้อสังเกตการผันเสียงวรรณยุกต์
อักษรกลาง คาเป็น อักษรกลาง คาตาย อักษรสูง
คาเป็น อักษรสูง คาตาย อักษรต่า คาเป็น อักษรต่า
คาตายสระเสียงสั้นและคาตายสระเสียงยาว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง การผันวรรณยุกต์
า พื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
รายวิชาพื

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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89
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
การผันวรรณยุกต์
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
(อักษรสูง กลาง ต่า)
การจาแนกเสียงวรรณยุกต์
ความสาคัญของการผันเสียง
วรรณยุกต์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ผันวรรณยุกต์คาในภาษาไทยได้ ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงาน เรื่องการผัน
การผันเสียงวรรณยุกต์ เสียงวรรณยุกต์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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90
ใบความรู้ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การที่ภาษาไทยผันเสียงไล่เสียงได้ นอกจากจะทาให้มีคาใช้มากขึ้นแล้ว ยังทาให้ภาษาไทยไพเราะ
เพราะระดับ เสี ย งต่าง ๆ ของคาท าให้ เกิดเป็ น เสี ยงอย่างดนตรี การไล่ เสี ยง สู ง - ต่านั้ น ทาให้ ความหมาย
เปลี่ยนไปด้วย เป็นการผันอักษรหรือผันวรรณยุกต์ซึ่งได้จัดระบบไว้อย่างดี ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากทั้งการเขียนและ
การอ่านเพียงแต่ต้องทาความเข้าใจระบบการใช้วรรณยุกต์เท่านั้น
คาว่า “ผันวรรณยุกต์” มีตาราหลายเล่มใช้ว่า “ผันอักษร” การผันวรรณยุกต์หรือการผันอักษร คือ
การเปลี่ยนระดับเสียงของคาโดยใช้รูปวรรณยุกต์กากับ เราเรียกคาที่ผันแล้วนี้ว่า “วรรณยุกต์มีรูป ” คาที่ยัง
ไม่ได้ผันจึงเรียกว่า “วรรณยุกต์ไม่มีรูป” ซึ่งก็คือคาที่เป็น “พื้นเสียง”
พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ ; ๒๔๗๔) อธิบายเรื่องจาแนกวรรณยุกต์เป็น ๒ ประเภท
ดังนี้
๑. วรรณยุกต์มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่ต้องใช้รูปวรรณยุกต์คือ ไม่ ่ ้

บังคับข้างบน เช่น

ก่า ก้า กา กา, ข่า (ข้า,ค่า) ค้า ดังนี้ เป็นต้น วรรณยุกต์มีรูปนี้มีแค่ ๔ เสียง คือ เอก โท ตรี จัตวา เท่านั้น เสียง
สามัญไม่มี
๒. วรรณยุ ก ต์ ไม่ มี รู ป คือ วรรณยุ กต์ ที่ ไม่ ต้ อ งใช้ รูป วรรณยุ ก ต์ บั งคั บ ข้างบนสั งเกตเสี ย ง
วรรณยุ ก ต์ได้ด้ว ยวิธีก าหนดตัว พยั ญ ชนะเป็ น สู ง กลาง ต่า แล้ ว ประสมกับ สระ-พยัญ ชนะ อ่านเป็น เสี ย ง
วรรณยุกต์ได้ตามพวก เช่น คาง ขาก คาก คัก ขาง ดังนี้ เป็นต้น วรรณยุกต์ไม่มีรูปนี้ มีครบทั้ง ๕ เสียง
ครบครันเรื่อง วรรณยุกต์
พิศศรี กมลเวชช,๒๕๕๒
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91
ตารางการผันวรรณยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
อักษร ๓ หมู่
ไตรยางศ์
อักษรกลาง
กจฎฏดตบปอ
คาเป็น ผันได้ ๕ เสียง
คาตาย ผันได้ ๔ เสียง
อักษรสูง
ขฃฉฐถผฝศษสห
คาเป็น ผันได้ ๓ เสียง
คาตาย ผันได้ ๒ เสียง
อักษรต่า
อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว
คาเป็น ผันได้ ๓ เสียง

คาตาย สระเสียงยาว
คาตาย สระเสียงสั้น

สามัญ

เอก

เสียง
โท

ปา
-

ป่า
กัด

ป้า
กั้ด

ป๊า
กั๊ด

ป๋า
กั๋ด

คาเป็น พื้นเสียงสามัญ
คาตาย พื้นเสียงเอก

-

ข่า
ขัด

ข้า
ขั้ด

-

ขา
-

คาเป็น พื้นเสียงจัตวา
คาตาย พื้นเสียงเอก

คา

-

ค่า

ค้า

-

-

-

ค่าบ
ค่ะ

ค้าบ
คะ

คาบ
คะ

คาเป็น พื้นเสียงสามัญ
ถ้ารวมกับอักษรสูงจะผันได้ครบ ๕
เสียง
เช่น คา ข่า ข้า (ค่า) ค้า ขา
คาตาย พื้นเสียงเอก

ตรี

จัตวา

หมายเหตุ

หมายเหตุ คาเป็น คือ คาที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๑. คาที่ประสมสระเสียงยาว ไม่มีตัวสะกด เช่น ตา มี หมู เมีย ตัว
๒. คาที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น คง กิน นม เนย แล้ว
๓. คาที่ประสมกับสระ อา ใอ ไอ เอา เช่น จา ใจ ไป เอา
คาตาย คือ คาที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๑. คาที่ประสมสระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด เช่น พระ ดุ แกะ
๒. คาที่มีตัวสะกดในแม่ กก กบ กด (แม่ กบฏ) เช่น จาก รถ ศพ

91
84

92
ใบงาน เรื่อง การผันวรรณยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ จงพิจารณาว่า คาต่อไปนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใด เพราะเหตุใด
ตัวอย่าง ๑) แก้ว
๒) พร้อม

มีเสียงวรรณยุกต์ โท

เพราะ ก เป็นอักษรกลาง รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง

มีเสียงวรรณยุกต์ ตรี

เพราะ พ เป็นอักษรต่า

รูปวรรณยุกต์โทมีเสียงตรี

๑. เกี๊ยว

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๒. ช้า

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๓. ไหน

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๔. วิ่ง

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๕. เสื้อ

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๖. เฒ่า

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๗. แปร

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๘. อวน

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๙. พลั้ง

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๑๐.เปรี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................
ตอนที่ ๒ จงพิจารณาว่า คาต่อไปนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใด เพราะเหตุใด
ตัวอย่าง ๑) ชก
๒) โชก

มีเสียงวรรณยุกต์ ตรี

เพราะ ช เป็นอักษรต่า คาตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น

มีเสียงวรรณยุกต์ โท

เพราะ ช เป็นอักษรต่า คาตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว

๑. เงือก

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๒. พจน์

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๓. เทพ

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๔. รูป

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ...........................................................................................

๕. โชค

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๖. งก

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๗. เช็ด

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๘. นับ

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๙. เพศ

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

๑๐.น็อค

มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................
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เฉลยใบงาน เรื่อง การผันวรรณยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การผันวรรณยุกต์
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ จงพิจารณาว่า คาต่อไปนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใด เพราะเหตุใด
๑. เกี๊ยว
๒. ช้า
๓. ไหน
๔. วิ่ง
๕. เสื้อ
๖. เฒ่า
๗. แปร
๘. อวน
๙. พลั้ง

ตรี
ก เป็นอักษรกลาง รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ...........................................................................................

ตรี
ช เป็นอักษรต่า รูปวรรณยุกต์โทเสียงตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

จัตวา
น เป็นอักษรต่า ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงจัตา
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

โท
ว เป็นอักษรต่า รูปวรรณยุกต์เอกเสียงโท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

โท
ส เป็นอักษรสูง รูปวรรณยุกต์โทเสียงโท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

โท
ฒ เป็นอักษรต่า รูปวรรณยุกต์เอกเสียงโท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

สามัญ
ป เป็นอักษรกลาง รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

สามัญ
อ เป็นอักษรกลาง รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

ตรี
พ เป็นอักษรต่า รูปวรรณยุกต์โทเสียงตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

โท
ป เป็นอักษรกลาง รูปวรรณยุกต์ตรงกับเสียง
๑๐.เปรี้ยว มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................
ตอนที่ ๒ จงพิจารณาว่า คาต่อไปนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใด เพราะเหตุใด
๑. เงือก
๒. พจน์
๓. เทพ
๔. รูป
๕. โชค
๖. งก
๗. เช็ด
๘. นับ
๙. เพศ
๑๐.น็อค

ง อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
โท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

พ อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น
ตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

ท อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
โท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................
ร อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
โท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ...........................................................................................

ช อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
โท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

ง อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น
ตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

ช อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น
ตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

น อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงสั้น
ตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

พ อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
โท
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................

น อักษรต่า ค่าตาย ประสมด้วยสระเสียงยาว
ตรี
มีเสียงวรรณยุกต์ .....................เพราะ............................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้สุภาษิต
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ แ ละความคิ ด เพื่ อ น าไปใช้ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ท ๑.๑ ม.๑/๕ ตีความคายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ท ๒.๑ ม.๑/๔ เขียนเรียงความ
ท ๒.๑ ม.๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ท ๓.๑ ม.๑/๕ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและ
การสนทนา
ท ๓.๑ ม.๑/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ท ๔.๑ ม.๑/๖ จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนามาระยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๒ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมเหตุผลประกอบ
ท ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ตีความคายากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท เขียนเรียงความ มีมารยาทในการเขียน
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู
การพูด จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
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3. สาระการเรียนรู้
1. ความรู้
1.1. การตีความคายาก
1.2 การเขียนเรียงความ
1.3 การพูดรายงาน
1.4 จาแนกและใช้สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต
๑.๕ วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
1.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
2. ทักษะ / กระบวนการ
๑) การเรียนรู้แบบบูรณาการ
๒) กระบวนการสร้างความรู้
๓) กระบวนการคิด
๔) กระบวนการทางสังคม
๕) กระบวนการปฏิบัติลงมือทาจริง
๖) กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
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ประเด็น
การประเมิน
การตั้งชื่อเรื่อง

องค์ประกอบ

เนื้อเรื่อง

การใช้ภาษา

มารยาท
ในการเขียน

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ
ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

ชื่อเรื่องสั้นกะทัดรัด
เหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อเรื่องที่เขียน มีความ
น่าสนใจ ดึงดูดใจผู้อ่าน
มีคานา เนื้อเรื่อง สรุป

มีประเด็นน่าสนใจ แปลก
ใหม่ มีข้อมูลน่าเชื่อถือ
เนื้อหา มีความถูกต้อง
สอดแทรกความคิดเห็น
ของผู้เขียน
ใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา เลือกใช้ภาษา
สานวนสละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน การ
สะกดคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง

ลายมือเป็นระเบียบ
สะอาดเรียบร้อย
ส่งทันเวลาที่กาหนด

จุดเน้น
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง) น้าหนัก
๑
ชื่อเรื่องสั้นกะทัดรัด ชื่อเรื่องสอดคล้อง ไม่สอดคล้องกับ
เหมาะสม
กับเรื่องที่เขียน
เนื้อเรื่อง
สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่องที่เขียน
มีคานา มีเนื้อเรื่อง ไม่มีคานา มีเนื้อ ไม่มีคานา มีเนื้อ
๒
แต่ไม่มีสรุป
เรื่อง มีสรุป
เรื่อง
ไม่มีสรุป
มีข้อมูลน่าเชื่อถือ มีข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาขาด
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ
ความน่าเชื่อถือ
ถูกต้อง สอดแทรก ถูกต้อง
ความคิดเห็นของ
ผู้เขียน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ใช้ภาษาได้
๒
ตามหลักภาษา
ตามหลักภาษา ใช้ ถูกต้องตามหลัก
เลือกใช้ภาษา
ภาษา สานวน
ภาษา ใช้ภาษา
สานวนสละสลวย สละสลวย
สานวน
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
สละสลวย
ชัดเจน การสะกด การสะกดคา และ สื่อความหมาย
คา และเว้นวรรค เว้นวรรคตอน
เขียนสะกดคา
ตอนถูกต้อง
ถูกต้อง
และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้อง
ลายมืออ่านง่าย
ลายมืออ่านยาก ลายมืออ่านยาก
๑
สะอาดเรียบร้อย
สะอาดเรียบร้อย ไม่ เรียบร้อย
ส่งทันเวลาที่
ส่งทันเวลาที่
ส่งไม่ทันเวลาที่
กาหนด
กาหนด
กาหนด

ระดับคุณภาพ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๖-๔๐
๒๙-๓๕
๒๐-๒๘
๐๒-๑๙

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

96
89

97

๔

๔

๔

๔

มารยาทใน
การเขียน

ชื่อ – สกุล

เนื้อหา
การใช้ภาษา

เลขที่

การตั้งชื่อ
เรื
่องประกอบ
องค์

แบบประเมินการเขียนเรียงความ

รวม

๔

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป (1๘ คะแนนขึ้นไป)
๑๙ – ๒๐
คะแนน ระดับ ดีมาก
15 – 18
คะแนน ระดับ ดี
11 – 14
คะแนน ระดับ พอใช้
0 – 10
คะแนน ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)

97
90

เกณฑ์
การประเมิ
ารประเมิ
นดการพู
นการพู
ดรายงาน
ดรายงาน
เกณฑ์กเกณฑ์
ารประเมิ
นกการพู
รายงาน

ประเด็
นการประเมิ
นนการประเมิ
น น
ประเด็นประเด็
การประเมิ

98

98
91

ระดับระดั
คะแนน/ระดั
บคะแนน/ระดั
บคุณบภาพ
คุณภาพ
ระดับคะแนน/ระดั
บคุณภาพ
๔ (ดี๔มาก)
(ดีมาก)
(ดี)
๒ )(พอใช้
๒ (พอใช้
) )
๑ง) บ(ปรั
ปรุงบ)ปรุง)
๔ (ดีมาก)
(ดี) ๓ (ดี๓น) การพู
๒ (พอใช้
๑ (ปรั๑บปรุ(ปรั
เกณฑ์๓การประเมิ
ดรายงาน
ารเรี
มีการเรี
ยงลำดั
บ บ มีการเรีมียกงลำดั
ารเรี
มีการเรี
ยงลำดั
บ บ มีการเรีมียกงลำดั
ารเรี
มีการเรี
ยบงลำดั
ยงลำดั
บ บ มีการเรีมียกงลำดั
ารเรี
มีกยารเรี
ยงลำดั
บ บ
นื้อหา เนื้อเนืหา้อหา
มีการเรีมียกงลำดั
บยงลำดั
บยงลำดั
บงลำดั
ประเด็นเนื
การประเมิ
เนืด้อีนเนื
หาได้
้อหาได้
ดี ดี
เนืด้อีหาได้
เนื้อหาได้
ดี ระดั
ดี บคะแนน/ระดั
เนืบ้อพคุหาได้
เนืณ้อภาพ
หาได้
พอใช้พอใช้ เนื้อหาไม่
เนื้อได้หาไม่
เนื้อหาไม่
ได้ ได้
้อหาได้
เนื้อหาได้
เนื้อหาได้
อใช้
3 (ดี)
2วามต่
(ปรัมบีคไม่วามต่
ปรุง) อเนื่อองเนื่อง
วามต่
มีค่อวามต่
ง 4่อง(ดีมาก)มีความต่มีคอวามต่
อ(พอใช้
เนื) อ่ ยงน้อย ไม่ม1ีความต่
ไม่
มีความต่มีอคเนื
ง อเนือ่ เนื
เนืมีค่อวามต่
ง อเนื่องเนื่อง มีความต่มีคอวามต่
เนืมี่อคงน้
อเนืย่อองน้
อเนืม่อีคงวามต่
เนื้อหา
มีการเรียงลาดับ มีประโยชน์
มีมีกปารเรี
ยงลาดับ
มีมีกปารเรี
งลนาดั้อบยให้
มีประโยชน์
มีประโยชน์
ระโยชน์
ระโยชน์
มีนป้อยระโยชน์
น้อแยให้
ง่ แง่มีมีกปารเรี
มียปงลระโยชน์
มีนาดัป้อบยให้
ระโยชน์
น้อยให้
น้อยให้
มีประโยชน์
มี
ป
ระโยชน์
มี
ป
ระโยชน์
ยให้
แ
ง่
ระโยชน์
เนื้อหาได้ดี
เนื้อหาได้ดี
เนื้อหาได้พอใช้
เนื้อหาไม่ได้
ง่พัคนแิดธ์ง่สักคมีมับิดคพัเนื
สัวามต่
นมอ้ ธ์พักเรืนับ่อธ์เนื
กับอ้ ่อเนื
เรืงให้่ออ้ แงเรืง่ค่อิดงให้บ้แามีให้
ง่งคคแิดวามต่
ง่บ้คาิดงบ้อาเนืง่อง คิดน้อยมีคิคดวามต่
น้คิอดยน้ออเนืย ่องน้อย ไม่
ให้แง่คิดให้สัมแให้
งเนื
แง่มคีคิดวามต่
น้แง่อยคิดอแง่น้เนืคอ่อยิดงน้อย
มีปกระโยชน์
ระโยชน์
กลวิกลวิ
ธีการนำเสนอ
ธีการนำเสนอ
นืระโยชน์
าสู้อ่เเรืนื่อ้ งมี
เรื่องมี
การนำเข้
ารนำเข้
า้อสูเรื่เแนื่อง่้องเรื่อมีมีงปการนำเข้
มีการนำเข้
ารนำเข้
าสู่อ่เนืงา้อสูเรื่เนื่อ้อง เรื่อง
กลวิธีการนำเสนอ
การนำเข้การนำเข้
าสูการนำเข้
่เนื้อเรืามีสู่อป่เงมี
การนำเข้
าสูมีการนำเข้
่เปนืระโยชน์
้อเรืาสู่อ่เงนืา้อสูเรื่เนื่อ้องเรื่อมีงการนำเข้
ามีสูก่เนืารนำเข้
้อเรืานสู่อ้อ่เงนืยให้
านมีสู้อก่เนืยให้
้อเรื
ให้
สักมับ้อพัเนื
ับ่อง มีความ
ให้
ง่สัคมิดพัสับ้นมาธ์งพักนับธ์เนืก้อับเนื้อ คิมีดคน้วาม
คิดน้ไม่
อยมีคไม่วามสั
สันมแ้อธ์พัง่กเรืคนับ่อิดธ์เนื
เรืน่อ้มีธ์งเรืคกวาม
มีพัคนแวาม
มีอคนยวาม
สักมับพัสันมธ์พักับนธ์กับ แง่
ความ สัความ
มพัความ
นธ์สักมับพัเนืเนื
ง
สั
ม
ธ์
ก
บ
ั
เนื
อ
้
มี
ค
วาม
สั
ม
พั
ธ์
ไม่
ม
ค
ี
วามสั
มพัมนีคธ์วามสั
กมับพันมธ์กพัับนธ์กับ
้อเรื่อง
เร้าความสนใจผู
เร้าความสนใจผู
ี เรืด่อี ง เร้เรืา่อความสนใจ
งเรื่อเร้งาความสนใจ
เร้าความสนใจ ้อเรื่อเนืง ้อไม่เรืเนืค่อ่อ้องยเร้
เรืไม่่องค่อไม่ยเร้
ค่อายเร้า เรื่อเนืง ้อไม่
เรืเนื่อ้องเรืไม่
่องเร้าไม่ใจผู
เร้า้ฟใจผู
ัง ้ฟัง
าความสนใจผู
้ฟการน
ังได้ดาเข้
ี ้ฟังาได้้ฟสูด่เังนืได้
กลวิธีการนเร้าเสนอ
้อเรื่องมี การนาเข้าสู่เนื้อเรื่อเนื
ง มีการนาเข้าสูา ่เนื้อเรื่อง มีเนืก้อารน
าเข้าสูเ่เร้นืา้อใจผู้ฟัง
มีความมั
่นความ
ใจในการ
่นใจในการ
ังมีได้ค่นวามมั
ความสนใจผู
ไม่มมีคีค่นไม่
วามมั
่นใจ ่นใจ
สัมพันธ์กผูับ้ฟเนื
มีผูได้ค้ฟวาม
พั่นนใจ
ธ์ก่นับใจเนื
้อ มีความสนใจผู
ความ
ไม่
วาม
มีความมัมีค่นวามมั
ใจในการ
ังได้้อผูมี้ฟคังวามมั
ใจมีสัคมวามมั
ความสนใจผู
้ฟังสัมพั้ฟนธ์ังกับ้ฟัง เรืไม่่อมงีความมั
ใจมีความมั
พูดรายงาน
พูดรายงาน
รายงาน ไม่ค่อยมีเนื
ไม่ค้อความมั
วามมั
่นใจใน
เรื่อง เร้าความสนใจ
เรืในการพู
่องดรายงาน
เร้าดความสนใจ
เรื่อไม่ยมี
่อคง่อค่นไม่ยมี
คค่อวามมั
ยเร้
า ่นใจใน
สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
พูดรายงาน
ในการพูในการพู
ดรายงาน
ใจใน
ผู้ฟังได้ดี
ผู้ฟังได้ มีความมั่นใจ ความสนใจผู
้ฟัง
ไม่เร้าใจผู้ฟัง
การพู
การพู
ดรายงาน
ดรายงาน
การพู
ด
รายงาน
มียกคงถู
วามมั
่นงตาม
ใจในการ ออกเสี
ในการพู
ดงถู
รายงาน
ไม่
ค่อออกเสี
ยมียงถู
ความมั
่นต้ใจใน
ไม่มีความมั
่นออกเสี
ใจยงถูกยต้งถูองตาม
การใช้
การใช้
ภ
าษา
ภ
าษา
ออกเสี
ออกเสี
ย
งถู
ต้
อ
ก
งตาม
ต้
อ
ออกเสี
ย
งถู
ก
ย
ต้
อ
ก
งตาม
ต้
อ
งตาม
ออกเสี
ก
ย
ต้
งถู
อ
ก
งตาม
อ
งตาม
ออกเสี
การใช้ภาษา
ออกเสียงถูกต้องตาม
ออกเสีการพู
ยงถูกดต้รายงาน
องตาม
ออกเสียงถูกต้องตาม กต้องตาม
พูดรายงาน ออกเสียงถูกต้องตาม
ขรวิ
อักขรวิ
ธงชัีแออกเสี
ธเจน
ีและดั
งชัยดงถู
งเจน
ชักดต้เจน
ขรวิ
อักธขรวิ
ีและดั
งกชัต้ดอเจน
งงตาม
ชัดเจน
อัธีแกละดั
ขรวิ
อักยธขรวิ
ีแชัละดั
ชัดเจน
งชัดเจนออกเสี
กีแขรวิ
ีแงตาม
ละดั
ธีแงละดัง
การใช้ภาษา
ออังตาม
ออกเสี
งถู
ต้ีแองละดั
งตาม
กอัต้กอธงขรวิ
อักขรวิธอัีแกละดั
ดละดั
กขรวิอัธีแกละดั
งีแชัละดั
ดยธเจน
อักขรวิออกเสี
งงถู
ดกธเจน
อักขรวิยอัธงถู
ละดั
ใช้ภใช้
าษาเหมาะสม
ภาษาเหมาะสม
ใช้ภอัใช้
าษาเหมาะสม
าษาเหมาะสม
ใช้ใจยาก
ภธีแาษาเข้
าใจยาก
เจน
ดงเจน
ใช้ภาษาไม่
ใช้ภาษาไม่
อักขรวิธีและดังใช้ชัภดเจน
กภขรวิ
ธีและดังชัดเจน
อัใช้กภขรวิ
ละดั
งาชัใจยาก
ดเจน อัชักดขรวิ
ใช้ภาษาเหมาะสม
าษาเหมาะสม
ใช้ภาษาเข้
าาษาเข้
เจนชัธใช้ีแดละดั
ภชัาษาไม่
ใช้ไม่
ใช้
าษาเหมาะสม
ใช้
าสใจยาก
ดเจนเหมาะสม
ใช้ภเหมาะสม
าษาไม่ าใจเข้าใจ
ใจง่
เข้มาาใจง่
าภยมาษาเหมาะสม
ไม่
ีการใช้
มีการใช้เข้าใจง่าเข้ยาใจง่
เข้มาภาใจง่
ไม่ายมีกไม่ารใช้
มีการใช้
ไม่ภมสาษาเข้
ีกไม่ำนวน
ารใช้
มีการใช้
ำนวน
สำนวน ชัเหมาะสม
เข้าใจง่าเข้ยาไม่
ีกยารใช้
ไม่
ีกยารใช้
ไม่เข้าใจไม่เข้ไม่
ไม่มีการใช้
เข้าใจง่าย มีการใช้ สำนวนโวหาร
เข้
าใจง่าย ไม่มีการใช้ ไม่
มีกโวหาร
ารใช้สานวน
เหมาะสม
สำนวนโวหาร
สำนวนโวหาร
สำนวนโวหาร
เนืง ้อไม่
เรืเนื่อเข้้องาเรืใจ่อง
โวหาร
สำนวนโวหาร
สำนวนโวหาร
เนื
อ
้
เรื
อ
่
โวหาร
สานวนโวหาร
สานวนโวหาร
โวหาร
เนื้อเรื่อง
ความสามารถใน
ความสามารถใน พูดได้
พูดได้พูคดล่ได้อคงแคล่
ล่องแคล่
ว ว
พูดได้พูคดล่ได้อคงแคล่
ล่องแคล่
ว ว
พู
ด
ค
ได้
ล่
อ
ค
งแคล่
ล่
อ
งแคล่
ว
ว
พูดเหมื
พูดอเหมื
นท่อนท่
งจำองจำ
ความสามารถในความสามารถในการ
งแคล่
พูดได้วคล่องแคล่ว พูดได้คพูล่ดอได้
คล่อวงแคล่ว
พูดเหมือนท่องจ
พูดได้คล่องแคล่วพูดได้คล่องแคล่พูวดได้คล่องแคล่
งจำา มี
การพู
การพู
ด พูดด
ดเป็พูพูดนดเป็
เป็
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
แต่ไไม่ม่แต่
ธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติ การ มีการประสานสายตา
พูดเป็พูดนเป็
ธรรมชาติ
นธรรมชาติ พูดเป็นพูธรรมชาติ
มีการประสานสายตา
นนธรรมชาติ
เเป็ป็ไนนม่ธรรมชาติ
การพูด
แต่ไม่เป็แต่นธรรมชาติ
พูดเป็นธรรมชาติพูดเป็นธรรมชาติ
มีการประสานสายตา
ประสานสายตากั
บผู้ฟังผู้ฟัง ประสานสายตากั
ประสานสายตากั
บ ประสานสายตา
ประสานสายตาประสานสายตากั
ประสานสายตากั
ประสานสายตา
ประสานสายตา
กับผูกั้ฟบังบ้ผูา้ฟงังบ้าง
บผู้ฟัง บ ประสานสายตากั
บ บ
ประสานสายตา
กับผู้ฟังบ้าง
ัง มีการ
ผูมี้ฟการแสดงออก
ัง มีการแสดงออก ผูผู้ฟ้ฟังังน้ผูน้้ฟออยยังน้อย
กับผู้ฟังเป็บ้านงระยะ
มีการแสดงออก
กับผูกั้ฟบังผูมี้ฟกักังบารแสดงออก
มีผูก้ฟารแสดงออก
เป็นระยะ
ผู
ฟ
้
ง
ั
น้
อ
ย
มี
ก
ารแสดงออก
กับผู้ฟัง มีการแสดงออก
เป็นนระยะ
ระยะ
แสดงออก
ทางสี
ห
น้
า
และท่
า
ทาง
เป็
ทางสีทางสี
หน้าหและท่
น้าและท่
าทางาทาง
ทางสีทางสี
หน้าหและ
น้าและ
ทางสีหน้าและ ทางสีหน้าและทางสีหน้าและท่
บ้างเล็ากทาง
น้อย
บ้างเล็
บ้ากงเล็
น้อกยน้อย
ท่าทางอย่
ท่าทางอย่
างเหมาะสม
ท่างเหมาะสม
าทางอย่
างเหมาะสม
บ้างเล็กน้อย
ท่าทางอย่างเหมาะสม
ตอบคาถาม/เวลาตอบคำถามได้
ตอบคอย่าถามได้
อคย่วามรู
างมี
าถามได้
ค่อานข้
าถามไม่ได้เป็ไนด้เป็นตอบคาถามไม่
ได้เป็น ได้เป็ไนด้เป็น
ตอบคำถาม/เวลา
ตอบคำถาม/เวลา
ตอบคำถามได้
าองมีย่าคงมี
วามรู
้ ตอบคำถามได้
้ ตอบค
ตอบคำถามได้
ค่อนข้
ง าางง ตอบค
ตอบคำถามไม่
ตอบคำถามไม่
ตอบคำถามไม่
ตอบคำถามไม่
ตอบคำถาม/เวลา
ตอบคำถามได้อย่างมีความรู้ ตอบคำถามได้ค่อนข้าง
ตอบคำถามไม่ได้เป็น
ตอบคำถามไม่ได้เป็น
ความรู
ชัชัดดเจน
ส่วนใหญ่
และมี
และมี
ความชั
ความชั
ดเจน้ ดและมี
เจน ความ ชัดเจน
เจน
มีแหล่
มีแงหล่
อ้างอิ
งอ้งางอิง ส่ส่ววนใหญ่
ส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่
นใหญ่
ส่วนใหญ่
และมีความชัดเจนชัดเจน มีแหล่งชัอ้ดาเจน
มี
แ
หล่
ง
อ้
า
งอิ
ง
ส่
ว
นใหญ่
ส่
ว
นใหญ่
งอิง มีแหล่งอ้างอิง
ใช้เวลาเกินกาหนด ๕ ใช้เวลาเกินกาหนด
มีแหล่
มีแงหล่
อ้างงอิอ้างงอิง
ใช้เวลาเกิ
ใช้เวลาเกิ
นกำหนด
นกำหนด
ใช้เวลาเกิ
ใช้เวลาเกิ
นกำหนด
นกำหนด
ใช้เวลาเกิ
ใช้เวลาเกิ
นกำหนด
นกำหนด
มีแหล่งอ้างอิง ใช้เวลาตามกาหนด
ใช้เวลาเกินใช้
กำหนด
เวลาเกินกาหนด ใช้๑เวลาเกิ
นาทีนกำหนด
๕ใช้เวลาเกิ
นาที นกำหนด
ใช้เวลาตามกำหนด
ใช้เวลาตามกำหนด
๑ นาที
๑ นาที
๕ นาที
๕ นาที
๕ นาที
๕ นาที
ใช้เวลาตามกำหนด
๑ นาที นาที
๕ นาที
๕ นาที
เกณฑ์
เกณฑ์
การตัการตั
ดสินดสิน
เกณฑ์
เกณฑ์การตั
ดสิกนารตัดสิน
คะแนน
19
คะแนน
คะแนน
๑๙ -๑๙24
๒๔- ๒๔
หมายถึ
หมายถึ
งหมายถึ
ดีมงากดีมงากดีมาก
คะแนน
๑๙ - ๒๔
หมายถึง ดีมาก
คะแนน
13
คะแนน
คะแนน
๑๓ -๑๓18
๑๘- ๑๘
หมายถึ
หมายถึ
งหมายถึ
ดี ง ดี ง ดี
คะแนน
๑๓ - ๑๘
หมายถึง ดี
คะแนน
7๗ --๗12
ง พอใช้
คะแนน
คะแนน
๑๒- ๑๒
หมายถึ
หมายถึ
งหมายถึ
พอใช้
ง พอใช้
คะแนนคะแนน ๗ - ๑๒
หมายถึ
ง
พอใช้
ต่ต่ากว่
ปรังบปรุง
คะแนน
คะแนน
ำกว่ต่าาำกว่๖6า ๖
หมายถึ
หมายถึ
งหมายถึ
ปรังบปรุ
ปรังงบปรุ
คะแนนเกณฑ์การผ่าต่นำกว่า ๖
หมายถึง ปรับปรุตัง้งแต่ระดับ พอใช้
เกณฑ์
เกณฑ์
การผ่กาารผ่
น าน
ตั้งแต่ตัร้งะดั
แต่บระดั
พอใช้
บ พอใช้
เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับ พอใช้

99 99
99
99
92

ความสามารถในการพูด

การใช้
ภาษา
ความสามารถในการพู
ดด
ความสามารถในการพู

การใช้ภาษา
การใช้ภาษา

การใช้ภาษา

การใช้
าษาาเสนอ
กลวิธีกภารน

กลวิธีการนาเสนอ

เนื้อหา

เนื้อหา

เลขที่ เลขที
เลขที่ ่

ชื่อ – ชืสกุ
่อชื่อ–ล –สกุสกุ
ลล

กลวิ
ธีการนาเสนอ
เนื้อหา

แบบประเมิ
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นการพู
นการพู
นดการพู
รายงาน
ดรายงาน
ดรายงาน

สรุ
สรุปปผล
ผลสรุปผล
รวม
รวม รวม
การประเมิ
การประเมิ
การประเมิ
น น

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔๔ ๒๐
๔๒๐ ผ่๒๐
ผ่าานน ไม่
ไม่
ผ่าผผน่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์กเกณฑ์
เกณฑ์
ารประเมิ
กการประเมิ
ารประเมิ
น ร้อนยละ
น ร้อร้๘0
ยละ
อยละ
ขึ๘0
้น๘0
ไปขึ้น(1๘
ขึไป้นไป(1๘
คะแนนขึ
(1๘
คะแนนขึ
คะแนนขึ
้นไป)้นไป)้นไป)
๑๙ – ๑๙
๒๐
๑๙––๒๐
๒๐ คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
ดีบมบากดีมาก
ดีมาก
15 – 15
18
15––18
18 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บดี บดี ดี
11 – 11
14
11––14
14 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บพอใช้
บพอใช้
พอใช้
0 – 10
00––10
10 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บปรับบปรั
ปรุบปรั
งปรุบงปรุง
ลงชืลงชื
่อ ..............................................ผู
ลงชื
่อ ..............................................ผู
่อ ..............................................ผู
้ป้ประเมิ
ระเมิน้ปนระเมิน
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)

99

๙๗
100
เกณฑ์การประเมินแผนภาพความคิด
เกณฑ์การประเมินแผนภาพความคิด
ประเด็นการ
ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
ประเมินประเด็นการ ๔ (ดีมาก)
๓ ระดั
(ดี)บคะแนน/ระดับคุ๒ณภาพ
(พอใช้)
(พอใช้
สรุปความรู้ได้ถูกประเมิ
ต้อง นสามารถสรุป4 (ดีมาก) สามารถสรุ3ป (ดี)
สรุป2ความรู
้ไม่)ครบ
สรุปนความรู้ได้ความรู้ได้สามารถสรุ
สรุ
ความรูน้ไม่ครบ
สามารถสรุ
ครบตรงประเด็
ครบ ป ความรู
้ได้ครบ ป
ทุกปประเด็
ถูกต้อง ครบตรง ความรู้ได้ครบและ ความรู้ได้ครบ
ทุกประเด็น
และตรงประเด็น
ตรงประเด็นและมี
ประเด็น
ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและมี
และถูกต้ถูอกงทุ
หัวกข้หัอวข้อความถู
กต้องเป็
ต้อกงทุ
ความถู
กต้อนงเป็น
ส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่
สามารถเชื
่อมโยงสามารถเชื
สามารถเชื
การเชื่อมโยงการเชื่อมโยง สามารถเชื
่อมโยงควา
่อมโยง่อมโยง สามารถเชื่อมโยง
อง้ได้ถูกความรู
ความรู
าดับบ
้ได้ถูกต้องความรู
ความรู
้ได้ และ
ความรู้ได้ถูกความรู
ต้อง ้ได้ถูกต้มรู
้ได้ และ
ความรู้แ้และล
ละลำดั
ต้องตามลำดั
ตามลาดับขั้น
ความสัมพันธ์ได้
ตามลาดับ
ลาดับความ
ตามลำดับขั้น
ความสัมพันธ์
บความสัมพันธ์
ลำดับความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
บ้าง
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์ได้
ความสัมพันธ์
ไม่ครบถ้วน
ได้ค่อค่นข้
างครบ
อนข้
างครบ
ความคิด ความคิด สามารถเขี
ยนผัง ยนผัง สามารถเขี
ยนผังยนผัง สามารถเขี
สามารถเขียยนผั
นผังง
สามารถเขี
สามารถเขี
ความคิ
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ในการ
ดได้ถดูกได้ต้อถงูกต้อง ความคิดได้ และมี
ความคิดความคิ
ได้ใน ดได้ใน ความคิ
เขีงยนผังความคิรูปดแบบทีรูป่ถูกแบบที
ข้อบกพร่
อบกพร่
องเป็นอง
ในการเขียนผั
ข้อบกพร่
ต้อง ่ถูกต้องและมีและมี
ข้อบกพร่
อง อง ข้และมี
และสวยงาม
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ความคิด
และสวยงาม
เพียงเล็กน้อย
เป็นบางส่วน
เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

11 - 12
๑๑ ๘- ๑๒- ๑๐
- ๗
๘ ๕- ๑๐
ต่ากว่า ๔
๕ - ๗
ต่ำกว่า ๔

๑ (ปรับปรุง)
1สรุ(ปรั
บปรุง้ )
ปความรู
สรุปไม่ความรู
ถูกต้อ้ไงม่
ถูกต้อง

สามารถเชื
่อมโยง
สามารถเชื
่อมโยง
ความรู
้ได้ แต่
ม่ ไม่
ความรู
้ได้ ไแต่
เป็นไปตามลาดับ
เป็นไปตามลำดับ
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สามารถเขี
สามารถเขี
ยนผัยงนผัง
ความคิ
ดได้ดแต่
ความคิ
ได้ แต่
ขาดรู
ปแบบและ
ขาดรู
ปแบบและ
ความสวยงาม
ความสวยงาม

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดีมหมายถึ
าก ง ดี
หมายถึง ดี หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

100
93

101 101
94
แบบประเมินแผนภาพความคิด

เลขที่

ชื่อ-สกุล

๔

สรุปความรู้ได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน ตรงประเด็น

๓

๒

๑

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนนขึ้นไป)
คะแนน
11 - 12
คะแนน
๘ - ๑๐
คะแนน
๕ - ๗
คะแนน
ต่ากว่า ๔

การเชื่อมโยงความรู้ได้ถกู ต้อง
ตามลาดับขั้นความสัมพันธ์

๔

๓

๒

๑

ความคิดสร้างสรรค์
ในการเขียนผังความคิด

๔

๓

๒

๑

รวม

12

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ………………………………..ผู้ประเมิน
(……………………………………………)

102 102
95
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ชื่อ-สกุลนักเรียน.................................................................ชัน้ /ห้อง...................... เลขที่.............................
ค้าชีแจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓ ๒ ๑ ๐
๑.๑มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
๑.๒ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
๑.๓แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๒ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
๒.๓ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
๓.๑เข้าเรียนตรงเวลา
๓. มีวินัย
๓.๒แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
๓.๓ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
๔.๑แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๔. ใฝ่หาความรู้
๔.๒มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
๔.๓สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๕.๑ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๕.๒ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
๕.๓ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๖. มุ่งมั่นในการ
๖.๑มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ท้างาน
๖.๒มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รักความเป็นไทย ๗.๑มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๗.๒เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
๘.๑รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น
๘.๒แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๘. มีจิตสาธารณะ
๘.๓เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย
๑. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

103 103
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หมายเหตุ
……………………………………………………………..........................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................................................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๐ คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/.....................

๕๐
๔๐
๒๐
๐

-

๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔๙ ระดับคุณภาพ ดี
๓๙ ระดับคุณภาพ พอใช้
๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

104
104
97

แบบประเมินการน้าเสนอผลงาน
ค้าชีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ล้าดับที่
รายการประเมิน
๔
๓
๒
๑
๑
เนื้อหาละเอียดชัดเจน
๒
ความถูกต้องของเนื้อหา
๓
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
๔
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
๕
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ให้
ให้
ให้
ให้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

105 105
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แบบประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน....................................................................................ชั้น/ห้อง................... เลขที่.............................
ค้าชีแจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้าน
รายการประเมิน
๓
๒
๑ ๐
ความสามารถ
ในการสื่อสาร

ความสามารถ
ในการคิด

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา

ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

๑.๑ มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
๔.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
๔.๓ ให้ความร่วมมือในการทางาน
๔.๔ ร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๕.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

106 106
99
หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดีมาก
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ดี
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พอใช้
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ต้องปรับปรุง - ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๐ คะแนน

ลงชื่อ......................................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/.....................

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๐ –๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔๐- ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี
๒๐- ๓๙ ระดับคุณภาพ พอใช้
๐ – ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

107 107
107
107 107
100
107
แบบประเมินการคิดวิเคราะห์
แบบประเมิ
แบบประเมินนการคิ
การคิดดวิวิ้นเคราะห์
เ/ห้
คราะห์
ชื่อ-สกุลนักเรียน....................................................................ชั
อง......................... เลขที่.............................
-สกุลลนั:นักให้
กเรีเรีผยยู้สน....................................................................ชั
น....................................................................ชั
/ห้/ห้ออง.........................
ง.........................
เลขที
เลขที
่.............................
ค้ชืาชื่อชี่อ-สกุ
แจง
อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรีย้น้นนและนอกเวลาเรี
ยน แล้
วขีด่.............................
/ลงในช่องที่ตรง
ค้ค้าาชีชีแจง
แจง:กั:ให้
ผผู้สู้สอนสั
งงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรมของนั
รรมของนักกเรีเรียยนในระหว่
นในระหว่าางเรี
งเรียยนและนอกเวลาเรี
นและนอกเวลาเรียยนนแล้
แล้ววขีขีดด/ลงในช่
/ลงในช่อองทีงที่ต่ตรงรง
บให้ระดั
บอนสั
คะแนน
กักับบระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้าน
สมรรถนะด้
สมรรถนะด้าานน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การคั
ดสรรข้อมูล
การคั
การคัดดสรรข้
สรรข้ออมูมูลล
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การจั
บประเด็น
การจั
ประเด็นน
ส้การจั
าคัญบบประเด็
ส้ส้าาคัคัญญ
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การวิ
เคราะห์
การวิเคราะห์
เคราะห์
การวิ
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การสรุ
ปคุณค่า
การสรุ
การสรุปปคุคุณณค่ค่าา

ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
การสรุ
ปและ
การสรุ
การสรุ
ปปและ
และ
อภิ
ปราย
อภิ
อภิปปราย
ราย

รายการประเมิน
รายการประเมิ
รายการประเมินน
๑.๑ สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
๑.๑
๑.๑ สามารถเลื
สามารถเลืดอลอกใช้
กใช้บขขข้้อ้ออมูมูมูลลลได้ได้
และเหมาะสม
และเหมาะสม
๑.๒
สามารถจั
าดั
ได้อออย่ย่ย่าาางถูงถู
งถูกกกต้ต้ต้ออองงงเหมาะสม
๑.๒
๑.๒ สามารถจั
สามารถจั
ดดลลาดัาดับาบเชื
ข้ข้อ่ออมูถืมูลอลได้
ได้ออย่ย่าอางถูมูงถูลกกและเลื
ต้ต้อองเหมาะสม
งเหมาะสม
๑.๓
ประเมิ
นความน่
ของข้
อกความคิดหรือทางเลือกที่
๑.๓
๑.๓ ประเมิ
ประเมินนความน่
ความน่าาเชืเชื่อ่อถืถืออของข้
ของข้ออมูมูลลและเลื
และเลืออกความคิ
กความคิดดหรื
หรืออทางเลื
ทางเลืออกที
กที่ ่
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
๒.๑
สามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุนได้
๒.๑
๒.๑ สามารถจั
สามารถจับบบประเด็
ประเด็นนนสใจความส
สาคัาคัญญและประเด็
และประเด็
นนสนั
สนั
๒.๒
สามารถจั
ประเด็
าคัญของข้
อบมูบสนุ
ลสนุ
ทีน่ตนได้
้อได้งการนามาใช้ประโยชน์
๒.๒
สามารถจับบประเด็
ประเด็นนใจความส
ใจความสาคัาคัญญของข้
ของข้ออมูมูลลทีที่ต่ต้อ้องการน
งการนามาใช้
ามาใช้ปประโยชน์
ระโยชน์
ได้๒.๒ สามารถจั
ได้
ได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมี
๒.๓
๒.๓
๒.๓ผลเชืเชื่อ่อมโยงความสั
มโยงความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางข้งข้ออมูมูลลความคิ
ความคิดดต่ต่าางงๆๆได้ได้ออย่ย่าางถูงถูกกต้ต้อองมีงมี
เหตุ
เหตุ
เหตุผผเลคราะห์
ล สิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
๓.๑วิ
๓.๑วิ
๓.๑วิเเคราะห์
คราะห์
เคราะห์สบอกความส
สิ่งิ่งทีที่ไ่ได้ด้เรีเรียยนรู
นรูาคั
้โดยผ่
้โดยผ่
าานการไตร่
นการไตร่
าางมีงมีเหตุ
เดหตุรวบยอดของข้
ผผลล
๓.๒วิ
ญ ความสั
มพันตตธ์รองอย่
หรองอย่
รือความคิ
อมูลได้
๓.๒วิ
๓.๒วิเเคราะห์
คราะห์
เคราะห์วิบอกความส
บอกความส
าคัาคัญญความสั
ความสั
มมพัพัความน่
นนธ์ธ์หหรืรืออาความคิ
ความคิ
รวบยอดของข้
รวบยอดของข้
๓.๓วิ
จารณ์ ความสมเหตุ
สมผล
เชื่อถือดดของสิ
่งที่เรียนรูอ้ไอด้มูมูลลได้ได้
๓.๓วิ
๓.๓วิเคราะห์
เคราะห์วิวิจจารณ์
ารณ์ความสมเหตุ
ความสมเหตุ
สสมผล
มผลความน่
ของสิ
ของสิ่ง่งทีที่เรี่เรียนยนรู
นรู้ได้้ได้
๔.๑สามารถตรวจสอบความถู
กต้องตามหลั
กความน่
เกณฑ์าาเชื
ไเชื
ด้่ออ่อถืย่ถือาองตรงประเด็
๔.๑สามารถตรวจสอบความถู
๔.๑สามารถตรวจสอบความถู
กกต้ต้อองตามหลั
งตามหลั
ไได้ด้ออย่ย่าางตรงประเด็
งตรงประเด็
๔.๒มี
การทางานครบตามขั้นตอนการปรั
บปรุกกเกณฑ์
งเกณฑ์
งานและผลงานบรรลุ
เป้นานหมาย
๔.๒มี
๔.๒มีกกบารท
ารท
างานครบตามขั
้น้นตอนการปรั
ตอนการปรับบปรุ
ปรุ
งานและผลงานบรรลุ
ป้เป้าาหมาย
๔.๓อธิ
ายขัางานครบตามขั
้นตอนการทางานและผลงานที
่เกิงดงงานและผลงานบรรลุ
ขึ้นทั้งส่วนทีด่ ีและส่วเนที
่มหมาย
ี
๔.๓อธิ
บบายขั
ตอนการทางานและผลงานที
างานและผลงานที่เกิ่เกิดดขึขึ้น้นทัทั้ง้งส่ส่ววนที
นทีด่ ด่ ีแีและส่
ละส่ววนที
นที่ม่มี ี
ข้๔.๓อธิ
อบกพร่
อายขั
ง ้น้นตอนการท
ข้๕.๑สามารถสรุ
ข้ออบกพร่
บกพร่อองง ปสาระเชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การ
๕.๑สามารถสรุ
ปสาระเชื
สาระเชื่อ่อมโยงเพื
มโยงเพื่อ่อนนามาวางแผนงาน
ามาวางแผนงาน โครงการได้
โครงการได้ เช่เช่นน การ
การ
เขี๕.๑สามารถสรุ
ยนโครงงาน ปรายงาน
การเขี
ยนโครงงาน  รายงาน
เขี
เขียยนโครงงาน
นโครงงาน
รายงาน
๕.๒สามารถสรุ
ปรายงาน
เหตุ
ผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ได้ เช่น การเขียน
๕.๒สามารถสรุ
ปเหตุ
เหตุ
ลเชิ
ตรรกะ และสร้
และสร้าางสิงสิ่ง่งใหม่
ใหม่ไได้ด้ เช่เช่นน การเขี
การเขียยนน
เรี๕.๒สามารถสรุ
ยงความ เขียปนเรื
่อผงสัผลเชิ
้น งงตรรกะ
เรี
เรียยงความ
งความ เขีเขียปยนเรื
นเรื
้น้น ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้ม
๕.๓สามารถสรุ
อภิ่อ่อปงสังสั
ราย
๕.๓สามารถสรุ
ปปอภิ
อภิปปราย
รายขยายความแสดงความคิ
ขยายความแสดงความคิดดเห็เห็นนโต้โต้แแย้ย้งงสนั
สนับบสนุ
สนุนนโน้โน้มม
น้๕.๓สามารถสรุ
าว
โน้
ยนสื่อปสารในรู
เช่น ผังดความคิ
โน้
น้น้ามามวน้วน้าาววโดยการเขี
โดยการเขี
ยนสื่อสารในรู
ต่างๆ ปเช่ต่นางๆ
ผังความคิ
เป็นต้ดนเป็นต้น
โดยการเขี
โดยการเขียยนสื
นสื่อ่อสารในรู
สารในรูปปต่รวม
ต่าางๆงๆเช่เช่นนผัผังงความคิ
ความคิดดเป็เป็นนต้ต้นน
รวม
รวม ่ย
รวมคะแนน/เฉลี
รวมคะแนน/เฉลี
รวมคะแนน/เฉลี่ย่ย

๓
๓๓

ระดั
ระดับบคะแนน
คะแนน
๒
๑ ๐
๒๒ ๑๑ ๐๐
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หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดีมาก
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน คะแนน ๑๒ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ดี
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน คะแนน ๘- ๑๑ ระดับคุณภาพ ดี
พอใช้
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน คะแนน ๔ - ๗ ระดับคุณภาพ พอใช้
ต้องปรับปรุง - ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
ให้ ๐ คะแนน คะแนน ๐ – ๓ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

ลงชื่อ......................................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/.....................

สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

109
102
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
๑
3
2
1
มีความสนใจและ
มีความสนใจและ มีความสนใจและ
มีความสนใจและ ขาดความสนใจและ
ขาดความสนใจและ
อรือร้นยในการเรี
ยน อรือร้กระตื
อรือร้นในบางเวลา
นในบางเวลา
ความกระตืความกระตื
อรือร้น พูดอคุรืยอร้น พูดคุย
ความสนใจกระตื
อรือร้น อรืกระตื
ร้นในการเรี
น กระตื
ความสนใจกระตื
อร้นอรือกระตื
พูด่อคุงบ้ยนอกเรื
นอกเรืา่องมากกว่
1–2 ่องมากกว่
พูดคุยนอกเรื
าง ๑–๒่องบ้าง นอกเรื
๓ ครั้ง า 3 ครั้ง
ในการเรีในการเรี
ยน ยน
ตลอดเวลาตลอดเวลา
ครั้งในคาบครั้งในคาบ
ขึ้นไป ขึ้นไป
มีส่วนร่วมในการท
มีส่วนร่ว�มในการทา ขาดการมีขาดการมี
ส่วนร่วมในการ
นร่ววมในการทำ
มในการทำ
ส่วนร่วมในการ
มีส่วนร่วมในการทำกิ
มในการทำ
� จกรร ามีมีสส่ว่วนร่
กิจ่ำ�กรรมสม่
กรรมสม่าเสมอตลอด
ไม่ตอบคาถาม
การมีส่วนร่วมใน กิมสม่
จกรรมสม
เสมอ าเสมอตลอด
กิกิจจกรรมสม
กรรมสม่กิ่ำ�ำจเสมอ
เสมอตลอด
ทำกิจกรรมทากิไม่จตกรรม
อบคำถาม
ำเสมอตลอด
การมีส่วนร่วมใน
คาบ
ตอบค
าถามทุกตลอดคาบ
ครั้งที่ คาบ
าถามที่ครูถาม ที่ครูถาม
การทากิจกรรม เช่นตลอดคาบ
ตอบคำ
�กถาม
ตอบคำตอบค
�ถาม
คาบ
ตอบคำถามที
ค
่
รู
ถ
าม ที่ครูถาม
คาบ
ตอบคำถามทุ
ครั
ง
้
ที
่
การทำกิตอบค
จกรรมาถาม
าม
ทุกครั้งที่คครูรูถถาม
ที่ครูถาม ๑1–2
- ๒ ครั
ครั้ง้ง
๑–๒ ครั้ง
ครูถาม
ประเด็นประเด็
การประเมิ
น
นการประเมิ
น

วามรับองาน
ผิดชอบต่อขาดความรั
งาน ขาดความรั
ดชอบต่
มีความรับมีผิคดวามรั
ชอบต่บอผิงานที
่ อมีงานที
ความรั่ บผิมีดคชอบต่
บผิดชอบต่บอผิดชอบต่อ
ที่ได้รับมอบหมายแต่
งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมายอย่างดี
ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมายทำงาน
ได้รับมอบหมายอย่างดี
ทางานไม่เสร็จและส่งไม่ ทางานไม่เสร็จและส่งไม่
จและส่งตาม
ความรับต่อผิงานที
ดชอบ่ได้รับ ทำงานเสร็ทจางานเสร็
แต่ทำงานไม่ทันเสร็
จ 1–2 ครั้ง ไม่เสร็จและส่
งไม่ทันมากกว่
เวลา า 3 ครั้ง
และส่กครั
ง ้ง
เวลา
ทันเวลา
เวลาทุ
มอบหมาย
และส่งไม่ทันเวลา ๑–๒ ครั้ง มากกว่า ๓ขึ้นครัไป้งขึ้นไป
ตามเวลาทุกครั้ง
มี คุ ณ ธรรมในการเรี ย น มี คุ ณ ธรรมในการเรี ย น ขาดคุณ ธรรมในการเรี ย น
โดยมี ค วามขยั น ซื่ อ สั ต ย์ โดยมี ค วามขยั น ซื่ อ สั ต ย์ โดยไม่ขยันเรียน
คุณธรรมในการเรียน
เช่น ความขยัน ซื่อสัตย์ และมี จิต สาธารณะต่อ ครู และมีจิตสาธารณะต่อครู ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะไม่ มี จิ ต
แ ล ะ เพื่ อ น ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี และเพื่อนบ้าง 1–2 ครั้ง สาธารณะต่อครูและเพื่อน
มีจิตสาธารณะ
โอกาส
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ
กระตือรือร้นในการ
เรียน

การมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรม เช่น
ตอบคาถาม

ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั มอบหมาย

3

3

3

2

1

2

1

2

1

คุณธรรมใน
การเรียน เช่น
ความขยัน ซื่อสัตย์
มีจิตสาธารณะ

3

2

1

รวม

12

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1– 4 คะแนน = ปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ประเด็นการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
ที่นาเสนอ

การมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม

ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ
การตรงต่อเวลา

3

เกณฑ์การให้คะแนน
2

1

เนื้อหาที่นาเสนอมี
ความถูกต้อง ชัดเจน
ในทุกประเด็นมี
รายละเอียดครบถ้วน

เนื้อหาที่นาเสนอมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี
ข้อผิดพลาดบ้าง 1-2
ประเด็น

เนื้อหาที่นาเสนอขาด
ความถูกต้อง ชัดเจน
และมีข้อผิดพลาด 3
ประเด็นขึ้นไป

สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์งาน
กลุ่ม โดยยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
และแสดงความ
คิดเห็นทุกครั้ง
มีความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอ
ผลงานที่แปลกใหม่
น่าสนใจ และมีคุณค่า

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
งานกลุ่ม แต่มีสมาชิกใน
กลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์งานบ้าง 1–
2 คน
ขาดความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอผลงาน
แต่เป็นผลงานที่มีคุณค่า

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
งานกลุ่ม แต่มีสมาชิกใน
กลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์งาน 3 คน
ขึ้นไป
ขาดความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอผลงาน
และผลงานไม่มีคุณค่า

งานของกลุ่มเสร็จ
งานของกลุ่มเสร็จตาม งานของกลุ่มเสร็จไม่
ตามกาหนดเวลาและ กาหนดเวลาแต่งานไม่มี ทันเวลาที่กาหนดและ
งานมีคุณภาพดี
คุณภาพ
งานไม่มีคุณภาพ

112
105

แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

ความ
ถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา

3

2

1

การมี
ส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม

3

2

1

ความคิด
สร้างสรรค์
ในการ
นาเสนอ

3

2

1

การตรงต่อ
เวลา

รวม

3

12

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1– 4 คะแนน = ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรียนรู้สุภาษิต
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑

รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๑๒ ชั่วโมง

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ...............................................นามสกุล.......................................ชั้น................................เลขที่..................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๑. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๒. เรื่องที่นักเรียนชอบและมีความเข้าใจ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๓. เรื่องที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๔. เรื่องที่นักเรียนสามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้..............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายการอ่านตีความ
หลักเกณฑ์การอ่านตีความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความหมายการอ่านตีความ
อธิบายหลักเกณฑ์การอ่านตีความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จาแนกความหมายของคายากได้
๒. หาความหมายคายากจากพจนานุกรมได้
๓. ตีความคายากจากบริบทได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การตีความคายาก
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการอ่าน ในสถานการณ์
ที่นักเรียนอ่านคาที่นักเรียนไม่ทราบความหมาย
นักเรียนทาอย่างไรจึงทราบความหมายของคานั้น
ขั้นสอน
๑. ครูยกตัวอย่างข้อความ
“สตางค์หนูก็มีค่ะ” เด็กหญิงตบกระเป๋า
กระโปรงให้ดูประกอบ “แต่ว่าหนูคอยให้น้าลายไหล
เสียก่อนถึงจะซื้อ”
(รอให้น้าลายไหลเสียก่อน : ศุทธินี)
“นิทานเรื่องสังข์ทองมีความเก่าแก่ และ
แพร่หลายมานานแล้ว ทั้งในรูปนิทานมุขปาฐะ ที่
ถ่ายทอดกันปากต่อปาก และที่เป็นลายลักษณ์อักษร”
ให้นักเรียนอธิบายความหมายคาที่ขีดเส้นใต้ตามที่
นักเรียนเข้าใจ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องการอ่าน
ตีความ ทาความเข้าใจ และส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
๓. ครูแจกใบงานเรื่อง การตีความคายาก และให้
นักเรียนตีความหมายคายาก พร้องส่งตัวแทนนาเสนอ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนค้นคว้าคายากจากบทความทางวิชาการ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง การอ่านตีความ
๒. ใบงานเรื่อง การตีความคายาก
๓. บทความทางวิชาการ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การตีความคายาก
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ผลงานหน้าชั้นเรียน
๔. ครูมอบหมายนักเรียนค้นคว้าคาศัพท์ยาก
บทความทางวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคายากที่ปรากฏใน
ข้อความต่าง ๆ ซึ่งบางคาต้องใช้พจนานุกรม ในการ
บอกความหมาย บางคาบางคาต้องอาศัยการอ่านทา
ความเข้าใจตามบริบท หรือข้อความแวดล้อม
รวมทั้งแง่คิดในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

นักเรียนตีความหมายคายาก พร้องส่งตัวแทนนาเสนอ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมาย
การอ่านตีความ
๒. อธิบายหลักเกณฑ์
การอ่านตีความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จาแนกความหมายของคายาก
๒. หาความหมายคายากจาก
พจนานุกรม
๓. ตีความคายากจากบริบท

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

นาเสนอผลงาน

แบบนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป

๑.ตรวจใบงานเรื่อง
การตีความคายาก
๒.สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่มของ
นักเรียน

๑.ใบงานเรื่อง การตีความ
คายาก
๒.แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่มของ
นักเรียน

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์
๒. มีวินัย
คุณภาพระดับ ๒
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.
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ใบควำมรู้เรื่อง กำรอ่ำนตีควำม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรตีควำมค้ำยำก
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
การอ่านตีความ
การอ่านตีความ เป็นการอ่านที่จะต้องทาความเข้าใจกับความหมายแฝง ที่เป็นแก่นของเรื่องที่แท้จริงที่
ผู้เขียนต้องการจะสื่อ เนื่องจากบางครั้งผู้เขียนไม่ได้ต้องการสื่อความหมายตรงตามถ้อยคาที่เขียน แต่ยังแฝง
ความคิดที่ลึกซึ้งด้วยศิลปะการเขียนที่ใช้สัญลักษณ์หรือถ้อยคาเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์
เนื้อความนั้น ๆ เพื่อให้เกิดอรรถรสในการอ่าน หรือบางครั้งผู้เขียนอาจไม่ก ล่าวถึงเรื่องราวบางประการอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ้งอาจเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเสียมารยาททางสังคม ผู้เขียนจึงหลีกเลี่ยงวิธีการเขียนโดยไม่
กล่ าวตรง ๆ แต่ ไปใช้ ค าเปรี ย บเที ย บหรื อ ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทน ผู้ อ่ านจึ งต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ ก ารอ่ านและ
สติปัญญาในการอ่านตีความให้เข้าใจสารอย่างแท้จริง
หลักเกณฑ์ในการอ่านตีความมี ดังนี้
๑. อ่านเรื่องที่จะตีความนั้นให้ละเอียด แล้วพยายามจับประเด็นสาคัญให้ได้
๒. ขณะที่อ่านต้องพยายามคิดหาเหตุผ ลและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ แล้ วนามาประมวลเข้ากับ
ความคิดของตนเองว่า ข้อความหรือเรื่องนั้นมีความหมายถึงสิ่งใด
๓. พยายามทาความเข้าใจถ้อยคาที่เห็นว่ามีความสาคัญ และจะต้องไม่ลืมตรวจดูบริบท (context)
ด้วยว่าบริบทหรือสิ่งแวดล้อมนั้นได้กาหนดความหมายของคานั้นอย่างไร
๔. ต้องระลึกไว้เสมอว่า การตีความไม่ใช่การถอดคาประพันธ์ เพราะการตีความเป็นการจับใจความ
สาคัญและคงไว้ซึ่งคาของข้อความเดิม
๕. การเขียนเรียบเรียงถ้อยคาที่ได้จากการตีความนั้น จะต้องให้มีความหมายชัดเจน
๖. การตีความเกี่ยวกับเนื้อหาหรือน้าเสียง เป็นการตีความตามความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของ
ผู้ตีความเอง ดังนั้น ผู้อื่นจึงไม่อาจเห็นพ้องตามก็ได้
ตัวอย่างการอ่านตีความ
“โต้ ตอบอย่าเสีย คา” ตีความได้ว่า ในการสนทนาหรือโต้คารมไม่ควรกล่าวคาพูดให้ผู้อื่นเสื่ อมเสี ย
จากสุภาษิตข้างต้นถ้าอ่านเพียงเพื่อเข้าใจความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็จะได้ความว่า “การพยายามโต้ตอบ
ด้วยบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ดี”
“อย่าขุดคนด้วยปาก” ตีความได้ว่า ไม่ควรพูดค่อนขอดหรือกล่าวหาว่าร้ายใคร จากสุภาษิตข้างต้นถ้า
อ่านเพียงเพื่อเข้าใจความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็จะได้ความว่า “ห้ามไม่ให้ใช้ปากคนขุดหาของ”
“น้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ” ตีความได้ว่า ในขณะที่เหตุการณ์รุนแรงยังดาเนินอยู่อย่างร้อนรนเราไม่ควร
เข้าไปยุ่งเกี่ยวจากสุภาษิตข้างต้นถ้าอ่านเพียงเพื่อเข้าใจความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็จะได้ความว่า “ห้าม
พายเรือหรือนาเรือไปขวางตอนที่น้ากาลังไหลเชี่ยว”
“ผมมีน้ำผึ้งในปาก แต่ไม่มีมีดในดวงใจ”
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น้าผึ้ง หมายถึงความจริงใจ ความอ่อนหวาน
มีด หมายถึง ความไม่จริงใจ
“เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คนนั้นยืนอยู่ที่นั่นนานนักหนาบางทีอาจจะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้าไปซื้อ
ของในร้านเสียอีก ดวงตาเป็นประกายของแม่หนูจับจ้องอยู่ที่ขวดโหลที่บรรจุทอฟฟี่ชนิดต่าง ๆ อมยิ้ม
ลูกกวำด และขนมปังกรอบหลากหลายชนิด นิ้วแกใส่อยู่ในปาก ท่าทางเหมือนกับพิสมัยขนมในขวดโหลนั้น
เป็นก้ำลัง จนกระทั่งตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเลือกซื้ออะไรกันแน่”
ทอฟฟี่ หมายถึงของหวานแบบฝรั่ง ใช้อมให้ละลายทีละน้อย ทาด้วยน้าตาลกวนกับนมหรือ
เนย เป็นต้น ปั้นเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยม แล้วห่อกระดาษบิดหัวท้าย, ลูกอม ก็เรียก.
อมยิ้ม หมายถึง ขนมหวานประเภทลูกอมชนิดหนึ่งทาด้วยน้าตาลเป็นรูปกลม ๆ หรือแบน ๆ
มีไม้เสียบด้านล่างสาหรับถือ มีสีต่าง ๆ.
ลูกกวำด หมายถึง ของหวานทาด้วยน้าตาล มีลักษณะเป็นเม็ดกลม ทาเป็นหลายสี ใช้เคี้ยว
หรืออมให้ละลายทีละนิด.
พิสมัย หมายถึง รัก , ชอบ ในที่นี้หมายถึง อยากได้
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ใบงำน เรื่องกำรตีควำมค้ำยำก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรตีควำมค้ำยำก
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ค้ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายคาที่ขีดเส้นใต้
๑.
“แหม เจ้าประคุณเอ๋ย วันนั้นเรากินข้าวกลางวันกันจนท้องหลาม ข้าวสุกไม่เหลือติดก้นจานแม้เม็ด
เดียวไม่มีหกตกหล่น อร่อยข้าวคลุกเห็ดโคนต้มน้าปลา”
หลงทาง : ขรรค์ชัย บุนปาน
ท้องหลาม หมายถึง ...........................................................................................................................................
๒.
“ระวางนั้น โสมทัตต์ตรงรี่เข้าไปหาคู่รักของตน ส่วนคู่รักก็ลุกขึ้นมาต้อนรับออกเสียงอุทานแต่เบา
ข้าพเจ้าเห็นเขาเป็นเช่นนั้น ก็เตรียมตัวสงบใจให้หายอุธัจ เพื่อเข้าไปหานางผู้หาที่เปรียบมิได้ของข้าพเจ้าบ้าง”
กามนิต : เสถียรโกเศศและนาคะประทีป
อุธัจ หมายถึง ............................................................................................................................. ......................
๓.
“บ้านอยู่ถัดไป ตรงลานหน้าบ้านมีหม้อและชามดินพึ่งปั้นเสร็จใหม่ ๆ วางอยู่เรียงราย อันเป็น
การงานแห่งเจ้าของบ้านที่พากเพียรลงแรงทาเป็นสัมมาอาชีพได้ในวันนั้น เครื่องปั้นหม้อยังคงวางอยู่ใต้
ต้นมะขามใหญ่, ขณะนั้นกุมภการช่างปั้นหม้อกาลังเอาชามดินดิบออกจากเครื่องปั้น ขนเอามาวางเรียงรวมกัน
ไว้”
กามนิต : เสถียรโกเศศและนาคะประทีป
กุมภการ หมายถึง .......................................................................................................................................... ....
๔.

ขอเพียงเห็นดาวรุ่งที่มุ่งฝัน
เป็นสาคัญว่าอุทัยใกล้แล้วหนอ

อีกเมื่อไรจะสว่างเหมือนอย่างรอ : อุชเชนี
อุทัย หมายถึง ............................................................................................................................. .....................
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เฉลยใบงำน เรื่องกำรตีควำมค้ำยำก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรตีควำมค้ำยำก
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

ค้ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายคาที่ขีดเส้นใต้
แหม เจ้าประคุณเอ๋ย วันนั้นเรากินข้าวกลางวันกันจนท้องหลาม ข้าวสุกไม่เหลือติด ก้นจานแม้
เม็ดเดียวไม่มีหกตกหล่น อร่อยข้าวคลุกเห็ดโคนต้มน้าปลา
หลงทาง : ขรรค์ชัย บุนปาน
ท้องหลาม หมายถึง ท้องใหญ่เกินพอดี
ระวางนั้น โสมทัตต์ตรงรี่เข้าไปหาคู่รักของตน ส่วนคู่รักก็ลุกขึ้นมาต้อนรับออกเสียงอุทานแต่เบา
ข้าพเจ้าเห็นเขาเป็นเช่นนั้น ก็เตรียมตัวสงบใจให้หายอุธัจ เพื่อเข้าไปหานางผู้หาที่เปรียบมิได้ของข้าพเจ้าบ้าง
กามนิต : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป
อุธัจ หมายถึง ความประหม่า ความขวยเขิน
บ้านอยู่ถัดไป ตรงลานหน้าบ้านมีหม้อและชามดินพึ่งปั้นเสร็จใหม่ ๆ วางอยู่เรียงราย อันเป็นการ
งานแห่งเจ้าของบ้านที่พากเพียรลงแรงทาเป็นสัมมาอาชีพได้ในวันนั้น เครื่องปั้นหม้อยังคงวางอยู่ใต้ต้นมะขาม
ใหญ่, ขณะนั้นกุมภการช่างปั้นหม้อกาลังเอาชามดินดิบออกจากเครื่องปั้น ขนเอามาวางเรียงรวมกันไว้
กามนิต : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป
กุมภการ หมายถึง ช่างปั้นหม้อ
ขอเพียงเห็นดาวรุ่งที่มุ่งฝัน
อุทัย หมายถึง พระอาทิตย์แรกขึ้น

เป็นสาคัญว่าอุทัยใกล้แล้วหนอ
อีกเมื่อไรจะสว่างเหมือนอย่างรอ : อุชเชนี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
เรื่อง การตีความคายาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
การตีความคายาก
ครูยกตัวอย่างข้อความที่มีคายากในบริบท ดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
“คลื่นที่มากระทบ ไม่หยุดหย่อน พอลูกแรก
ด้านความรู้
ความหมายคายากในเอกสารโดยพิจารณาบริบท กระแทกฝั่งยังไม่ทันซ่า คลื่นลูกที่สองก็ตามมา ยังไม่
ทันจะได้ปรับตัวเตรียมใจก็มีคลื่นลูกใหม่ถาโถม
จากเรื่องที่อ่าน
วนเวียนซ้าแล้วซ้าเล่าหาจุดจบไม่ได้ ทาไมนะชีวิตชีวิต
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จาแนกคายากได้
ตอนนี้จึงได้มีแต่ปัญหา”
๒. เขียนความหมายคายากจากพจนานุกรมได้
และให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์คาศัพท์ที่ต้องใช้บริบท
และคายากจากบริบทได้
และอธิบายความหมายของคาศัพท์
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสอน
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๑. นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกบทความเอกสารทาง
๒. มีวินัย
วิชาการเรื่อง ช้อนปลาในบ่อเพื่อน ให้นักเรียนหาคา
๓. ใฝ่เรียนรู้
ยาก และบอกความหมายตามบริบทและตาม
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
พจนานุกรม
๒. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการตีความ
คายาก
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะการอ่าน
ตีความคายากที่ใช้บริบทเพื่อให้นักเรียนนาใช้ใน
การอ่าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนรวบรวมบทความ
ทางวิชาการที่น่าสนใจ
มาคนละ ๒-๓ บทความ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานเรื่อง การอ่านตีความคายาก
๒. บทความทางวิชาการเรื่องช้อนปลาในบ่อเพื่อน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ความหมายคายากใน
เอกสารโดยพิจารณาบริบทจาก
เรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จาแนกคายากได้
๒. เขียนความหมาย คา
ยากจากพจนานุกรม และ
คายากจากบริบทได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจใบงานเรื่อง
การตีความคายาก

ใบงานเรื่องการตีความ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
คายาก

นาเสนอผลงาน

แบบนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมิน
คุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................... ....................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................... ........
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
.................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.
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ใบงาน เรื่อง การตีความคายาก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรตีควำมคำยำก
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายศัพท์ต่อไปนี้โดยใช้บริบทและพจนานุกรม
ช้อนปลำในบ่อเพื่อน
โดยทั่วไปก่อนเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ เกษตรกรต้องตระเตรียมพื้นที่ที่จะลงทุนแรงขุดบ่อสาหรับเลี้ยง
ปลา จากนั้นจึงซื้อลูกปลาพันธุ์ที่ต้องการมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก ต้องใช้เวลาสมควรในการดูแลเลี้ยงดูให้เติบใหญ่
อย่างมีคุณภาพเพื่อจะได้จับขายถอนทุนหวังผลกาไร แต่วันดีคืนดีก็มีมือดีแอบมาช้อนปลาหรือมาตกปลาไป
พฤติกรรมเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบด้วยวิธีมักง่ายเพียงเพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง ยิ่งถ้า
เป็นการกระทาของคนที่คุ้นเคยก็ย่อมจะสร้างความไม่พอใจและสลดหดหู่ใจแก่เจ้าของบ่อปลา
ได้มีการนา “ช้อนปลาในบ่อเพื่อน” มาใช้เป็นสานวนทางการเมืองให้มีความหมายเปรียบถึงการ
กระทาของพรรคการเมืองบางพรรคที่ใช้วิธีเอาเปรียบพรรคอื่น ๆ เพื่อชักจูงนักการเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใน
พรรคนั้น ๆ ให้ย้ายมาอยู่พรรคของตนโดยไม่ต้องสร้างนักการเมืองใหม่ ๆ เอง เช่น ตอนนี้สุพลซึ่งเป็นคอ
การเมืองคุยวิพากษ์วิจารณ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างออกรสว่า “ไอ้วิธีช้อนปลาในบ่อเพื่อนนี่มันเป็นวิธีการเห็นแก่ได้
อย่างน่าอดสู แพร่ระบาดรวดเร็วเหมือนโรคร้าย แต่บางพรรคก็ยังทากันอย่างหน้าตาเฉย”
บางคนใช้เป็นสานวน “ตกปลาในบ่อเพื่อน” ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายในการพูดคล้ายกัน แต่จะเน้นที่การใช้
เหยื่อ เพื่อล่อให้ปลามาฮุบกินด้วยวิธีการตกเบ็ด
๑. ถอนทุน
๒. วันดีคืนดี
๓. มือดี
๔. ช้อนปลา
๕. คอการเมือง
๖. อย่างออกรส
๗. วิธชี ้อนปลา
๘. หน้าตาเฉย
๙. เหยื่อ
๑๐. ฮุบ

ความหมาย .................................................................................................................... .........
ความหมาย .............................................................................................................................
ความหมาย .............................................................................................................................
ความหมาย .............................................................................................................................
ความหมาย .................................................................................................................... .........
ความหมาย .............................................................................................................................
ความหมาย .................................................................................................................... .........
ความหมาย .............................................................................................................................
ความหมาย .................................................................................................................... .........
ความหมาย .................................................................................................................... .........
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เฉลยใบงาน เรื่อง การตีความคายาก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรตีควำมคำยำก
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกความหมายศัพท์ต่อไปนี้โดยใช้บริบทและพจนานุกรม
ช้อนปลำในบ่อเพื่อน
โดยทั่วไปก่อนเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ เกษตรกรต้องตระเตรียมพื้นที่ที่จะลงทุนแรงขุดบ่อสาหรับเลี้ยง
ปลา จากนั้นจึงซื้อลูกปลาพันธุ์ที่ต้องการมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก ต้องใช้เวลาสมควรในการดูแลเลี้ยงดูให้เติบใหญ่
อย่างมีคุณภาพเพื่อจะได้จับขายถอนทุนหวังผลกาไร แต่วันดีคืนดีก็มีมือดีแอบมาช้อนปลาหรือมาตกปลาไป
พฤติกรรมเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบด้วยวิธีมักง่ายเพียงเพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง ยิ่งถ้า
เป็นการกระทาของคนที่คุ้นเคยก็ย่อมจะสร้างความไม่พอใจและสลดหดหู่ใจแก่เจ้าของบ่อปลา
ได้มีการนา “ช้อนปลาในบ่อเพื่อน” มาใช้เป็นสานวนทางการเมืองให้มีความหมายเปรียบถึงการ
กระทาของพรรคการเมืองบางพรรคที่ใช้วิธีเอาเปรียบพรรคอื่น ๆ เพื่อชักจูงนักการเมืองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใน
พรรคนั้น ๆ ให้ย้ายมาอยู่พรรคของตนโดยไม่ต้องสร้างนักการเมืองใหม่ ๆ เอง เช่น ตอนนี้สุพลซึ่งเป็นคอ
การเมืองคุยวิพากษ์วิจารณ์กับกลุ่มเพื่อนอย่างออกรสว่า “ไอ้วิธีช้อนปลาในบ่อเพื่อนนี่มันเป็นวิธีการเห็นแก่ได้
อย่างน่าอดสู แพร่ระบาดรวดเร็วเหมือนโรคร้าย แต่บางพรรคก็ยังทากันอย่างหน้าตาเฉย”
บางคนใช้เป็นสานวน “ตกปลาในบ่อเพื่อน” ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายในการพูดคล้ายกัน แต่จะเน้นที่การใช้
เหยื่อ เพื่อล่อให้ปลามาฮุบกินด้วยวิธีการตกเบ็ด
๑. ถอนทุน
๒. วันดีคืนดี
๓. มือดี
๔. ช้อนปลา
๕. คอการเมือง
๖. อย่างออกรส
๗. วิธชี ้อนปลา
๘. หน้าตาเฉย
๙. เหยื่อ
๑๐. ฮุบ

ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย

เอาทุนคืนหวังกาไร
วันหนึ่ง
ขโมย
จับปลา
ผู้มีความสนใจเรื่องการเมืองเป็นพิเศษ
อย่างสนุกสนาน เป็นที่ชอบอกชอบใจ
การเอาเปรียบ
หน้าด้าน ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ผลประโยชน์
กิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภำษิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบำยควำมหมำยของสำนวน สุภำษิต และคำ
พังเพยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จำแนกควำมแตกต่ำงของสำนวนที่เป็นสุภำษิต
และคำพังเพยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
เรื่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ภำพสำนวนไทย
๑. ครูนักเรียนทำยภำพสำนวนไทย
๒. ใบควำมรู้เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
ตำนำพริกละลำยแม่นำ
๓. แผนภำพควำมคิด
อย่ำเห็นกงจักรว่ำเป็นดอกบัว
และบอกควำมหมำยสำนวน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. ครูให้นักเรียนวิเครำะห์ลักษณะควำมหมำย
ศึกษำค้นคว้ำเรื่องสำนวนสุภำษิตและคำพังเพย
สำนวน “อย่ำเห็นกงจักรว่ำเป็นดอกบัว” “ตำนำพริก
ละลำยแม่นำ” มีควำมเหมือนและต่ำงกันหรือไม่
อย่ำงไร
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษำควำมหมำยของ
สำนวน สุภำษิต คำพังเพยจำกใบควำมรู้เรื่อง สำนวน
สุภำษิต คำพังเพย
๒. นักเรียนทำแผนภำพควำมคิด จำแนกควำม
เหมือนควำมแตกต่ำงของสำนวน สุภำษิต และคำ
พังเพย
๓. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอแผนภำพควำมคิดจำแนก
สำนวน สุภำษิต และคำพังเพย
๔. ครูให้นักเรียนไปค้นคว้ำสุภำษิต และคำพังเพย
จำกสำนวนในสื่อต่ำง ๆ เพื่อนำมำใช้ในกำรเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะที่เหมือนและ
แตกต่ำงกันระหว่ำงสำนวน สุภำษิต คำพังเพย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ควำมหมำยของสำนวน
๒. ควำมหมำยของสุภำษิต
๓. ควำมหมำยของคำพังเพย
ด้านทักษะและกระบวนการ
จำแนกควำมแตกต่ำงของ
สำนวนที่เป็นสุภำษิตและคำ
พังเพยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

นำเสนอผลงำน

แบบนำเสนอผลงำน

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

เขียนแผนภำพ
ควำมคิด

แบบประเมินกำรเขียน
แผนภำพควำมคิด

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ประเมิน
คุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหำและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.
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ทายภาพ เรื่องสานวน สุภาษิต คาพังเพย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ สานวน สุภาษิต คาพังเพย
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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ใบความรู้เรื่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ สานวน สุภาษิต คาพังเพย
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๑๒๒๗) ได้อธิบายความหมาย “สานวน” ไว้ว่า
“ถ้อยคาที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่าสานวนโวหาร ; ถ้อยคาหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว
มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนา ราไม่ดีโทษปีโทษกลอง”
สานวน จึงเป็นถ้อยคาที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร เป็นคากล่าวเชิงเปรียบเทียบเพื่อใช้อธิบาย
การกระทา พฤติกรรม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง มีความหมายไม่ตรงรูปคา แต่เป็นที่เข้าใจ
ความหมายกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เช่น นาท่วมทุ่ง ตีท้ายครัว หม้อข้าวไม่ทันดา
สุภาษิต คือ ถ้อยคาที่กล่าวไว้เป็นคติหรือเตือนใจ มักเป็นถ้อยคาที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนและเป็นข้อเตือนใจให้ปฏิบัติตาม โดยมามีคาว่า “อย่า” หรือ “ให้” ปรากฏในสุภาษิต
นันด้วย เช่น นาเชี่ยวอย่าขวางเรือ คบคนให้ดูหน้า ซือผ้าให้ดูเนือ
คาพังเพย คือ ถ้อยคาที่กล่าวให้ข้อคิด โดยจะกล่าวถึงพฤติกรรม การกระทาบางอย่างในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น ปิดทองหลังพระ
ดังนัน สุภาษิตคาพังเพย จึงจัดรวมอยู่ใน “สานวน” ด้วยกันทังคู่ เพราะมีความหมายในเชิง
เปรียบเทียบ และเป็นถ้อยคาที่ใช้สืบเนื่องกันมานาน
ลักษณะของสุภาษิต และคาพังเพย
สุภาษิต มีลักษณะเป็นถ้อยคาที่มักใช้สัน ๆ กะทัดรัด แต่มีความหมายลึกซึง มีสัมผัสคล้องจอง หรือ
บางครังอาจใช้คาแปลกชวนให้สะดุดใจ คิดตีความ ส่วนใหญ่สุภาษิตที่ใช้กันในสังคมไทย มักมีที่มาจากคาสอน
ทางพุทธศาสนา ธรรมะในพุทธศาสนา หรืออาจนามาจากธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สุภาษิตเป็นถ้อยคา
ที่กล่าวสืบต่อกันมาแต่โบราณ มักพบในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ เช่น สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ สุภาษิตสอน
หญิง เป็นต้น
ตัวอย่าง
 ทาดีได้ดี
สอนว่าหากทาดีก็จะได้รับผลดีตอบแทน
 ทาชั่วได้ชั่ว
สอนว่าหากทาชั่วก็จะได้รับสิ่งไม่ดีตอบแทน
 นาขึนให้รีบตัก
สอนให้รีบทาเมื่อมีโอกาสดี
 นาขุ่นอยู่ใน นาใสอยู่นอก
สอนให้เก็บความไม่พอใจเอาไว้ แสดงท่าทีเป็นมิตร
 อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน
สอนไม่ให้ไว้ใจหรือเชื่ออะไรใครง่าย ๆ
 พึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ สอนให้รู้จักระงับความโกรธ
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คาพังเพย มีลักษณะเป็นถ้อยคาที่ให้ข้อคิด โดยกล่าวถึงพฤติกรรม หรือธรรมชาติรอบตัว โดยมากมัก
เป็นถ้อยคาที่เป็นข้อสรุปการกระทาหรือพฤติกรรมทั่วไป อาจมีที่มาจากนิทาน ตานาน วรรณคดี เป็นต้น
ตัวอย่าง
 ทองไม่รู้ร้อน
หมายถึง ทาตัวไม่มีความรู้สึก ไม่มีปฏิกิริยา
 ขมินกับปูน
หมายถึง ไม่ถูกกัน ทะเลาะกันเป็นประจา
 กบเลือกนาย
หมายถึง คนช่างเลือก เลือกมากจนตัวเองเดือดร้อน
 ทาคุณบูชาโทษ
หมายถึง ทาความดีแต่กลับได้รับสิ่งไม่ดีตอบแทน
 ราไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
หมายถึง ตนเองทาผิด แต่โทษว่าเป็นความผิดของผู้อื่น
 มือไม่พาย เอาเท้ารานา
หมายถึง ตนเองไม่ช่วยทา แล้วยังขัดขวางการทางานของผู้อื่น
คุณค่าของสานวนไทย
สานวนไทยมีคุณค่าหลายประการ ดังนี
๑. ช่วยพัฒนาปัญญาของคนไทยในสังคม
๒. เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาทางภาษาไทย
๓. เป็นแนวทางประพฤติที่ดีให้แก่คนในสังคม
๔. เป็นแบบแผนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
๕. สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
สรุป
สุภาษิต และคาพังเพยนัน จัดเป็น “สานวน” ด้วยกันทังคู่ เพราะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ
และเป็นถ้อยคาที่ใช้สืบเนื่องกันมานาน สุภาษิต เป็นถ้อยคาที่มักใช้คาสัน ๆ กะทัดรัดแต่มีความหมายลึกซึง มี
สัมผัสคล้องจอง ส่วนใหญ่สุภาษิตที่ใช้ในสังคมไทยมักมีที่มาจากคาสอนทางพุทธศาสนา หรืออาจนามาจาก
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว คาพังเพยเป็นถ้อยคาที่ให้ข้อคิด โดยกล่าวถึงพฤติกรรมหรือธรรมชาติรอบตัว
ส่วนมากมักเป็นถ้อยคาที่เป็นข้อสรุปการกระทาหรือพฤติกรรมทั่วไป อาจมีที่มาจากนิทาน ตานาน วรรณคดี
สานวนไทยมีคุณค่าหลายประการ เช่น สะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทย ช่วยพัฒนาปัญญาของคนในสังคมไทย เป็นแนวทางประพฤติที่ดีให้แก่คนในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภำษิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบำยควำมหมำยของสำนวน สุภำษิตและ
คำพังเพยได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จำแนกสุภำษิตและคำพังเพยได้
๒. ใช้สำนวนที่เป็นสุภำษิตและคำพังเพยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เวลา ๑ ชั่วโมง
เรื่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เกมต่อสำนวน
ขั้นนา
๒. ใบควำมรู้ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกมต่อคำสำนวนไทย
๓. ใบงำน เรือ่ ง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
และครูซักถำมนักเรียนควำมหมำยของสำนวน
๔. แบบทดสอบ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
สุภำษิต คำพังเพย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. นักเรียนยกตัวอย่ำงสำนวนไทยพร้อม
นำ�สำ�นวนมาใช้
รวบรวมสำนวนและควำมหมำย
สถำนกำรณ์ที่นักเรียนเคยใช้
ขั้นสอน
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงำน เรื่อง
สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
๒. นักเรียนระดมควำมคิดวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพยและช่วยกัน
ทำใบงำน เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
๓. ครูให้ตัวแทนกลุ่มนำผลงำนนำเสนอหน้ำชั้น
หน้
เรียานชั้นเรียน
๔. ครูและนักเรียนร่วมแสดงควำมคิดเห็น สรุป
ให้ข้อเสนอแนะกำรนำเสนอผลงำน
๕. นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง สำนวน สุภำษิต
คำพังเพย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน สุภาษิต คาพังเพย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๖. ครูและนำให้นักเรียนรวบรวมสำนวนและ
ควำมหมำยจำกหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นคติสอนใจในกำรดำเนินชีวิต
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปควำมรู้และคุณค่ำ
ของสำนวน สุภำษิตและคำพังเพย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบำยควำมหมำยของ
สำนวน สุภำษิตและ
คำพังเพยได้
ด้านทักษะและระบวนการ
๑. จำแนกสุภำษิตและคำ
พังเพยได้
๒. ใช้สำนวนที่เป็นสุภำษิต
และคำพังเพยได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจใบงำน เรื่อง
สำนวน สุภำษิต
คำพังเพย

เกมต่อสำนวน
ใบงำน เรื่อง สำนวน
สุภำษิต คำพังเพย

ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินจำก
คุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
..................................................................................................................................................................... .........
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ……
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ……
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เกมต่อสำนวน เรื่องสำนวน สุภำษิต คำพังเพย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๑. กรวดน้ำ..........................
๒. กลิ้งครก..........................
๓. กลืนไม่เข้ำ.......................
๔. กินปูน....................................
๕. ใกล้เกลือ...............................
๖. ...........................คนงำมเพรำะแต่ง
๗. ..........................ข้ำงในเป็นโพรง
๘. ..........................ออกตำมประตู
๙. ..........................ถำกด้วยตำ
๑๐. ............................ลบด้วยเท้ำ
๑๑. คับที่...............คับใจ...................
๑๒. งำนหลวง.....................งำนรำษฎร์...............
๑๓. จระเข้....................อยู่ถ้ำเดียวกัน.................
๑๔. จอดเรือ........................ขีม้ ้ำ....................
๑๕. ช้ำงตำย....................เอำใบบัว.........................
เฉลย
๑. กรวดน้ำ คว่าขัน
๓. กลืนไม่เข้ำ คายไม่ออก
๕. ใกล้เกลือ กินด่าง
๗. ข้างนอกสุกใส ข้ำงในเป็นโพรง
๙. ขุดด้วยปาก ถำกด้วยตำ
๑๑. คับที่ อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
๑๓. จระเข้สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
๑๕. ช้ำงตำยทั้งตัวเอำใบบัวมาปิด

๒. กลิ้งครก ขึ้นเขา..........................
๔. กินปูน ร้อนท้อง
๖. ไก่งามเพราะขน คนงำมเพรำะแต่ง
๘. เข้าตามตรอก ออกตำมประตู
๑๐. เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้ำ
๑๒. งำนหลวงไม่ให้ขาด งำนรำษฎร์ไม่ให้เสีย
๑๔. จอดเรือไม่ดูท่า .ขี้ม้ำไม่ดูทาง
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๔๐
ใบงำน เรื่องสำนวน สุภำษิต คำพังเพย
เรื่องสำนวน
สุภำษิยนรู
ตและค
งเพย สุภำษิต คำพังเพย
หน่วยกำรเรียนรูใบงำน
้ที่ ๒ แผนกำรจั
ดกำรเรี
้ที่ ๔ ำพั
สำนวน
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้น้นม.มัธ๑/.......
ยมศึกษำปี
ที่ ่.๑..........
ชื่อ......................................................สกุ
ล....................................................ชั
เลขที
ตอนที่ ๑ จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
สุภำษิตคำพังเพย จัดรวมอยู่ใน “สำนวน” ด้วยกันทั้งคู่ เพรำะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตอนที่ ๒ จงจำแนกสำนวนไทยต่อไปนี้ว่ำสำนวนใดเป็นสุภำษิตสำนวนใดเป็นคำพังเพย
๑. บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
เป็น .....................................................................
๒. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบำท
เป็น .....................................................................
๓. มือถือสำก ปำกถือศีล
เป็น .....................................................................
๔. น้ำขึ้นให้รีบตัก
เป็น .....................................................................
๕. กบเลือกนำย
เป็น .....................................................................
๖. ขมิ้นกับปูน
เป็น .....................................................................
๗. น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่นอก
เป็น .....................................................................
๘. อย่ำไว้ใจทำง อย่ำวำงใจคน
เป็น .....................................................................
๙. ทำคุณบูชำโทษ
เป็น .....................................................................
๑๐. พึงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ
เป็น .....................................................................
๑๑. คบคนให้ดูหน้ำ ซื้อผ้ำให้ดูเนื้อ
เป็น .....................................................................
๑๒. เข้ำเมืองตำหลิ่ว ต้องหลิ่วตำตำม
เป็น ....................................................................
ตอนที่ ๓ จงบอกควำมหมำยของสำนวนต่อไปนี้
๑. สู้จนยิบตำ หมำยถึง
..............................................................................................................................................................................
๒. งอมพระรำม หมำยถึง
.............................................................................................................................................................................
๓. เจ้ำไม่มีศำล สมภำรไม่มีวัด หมำยถึง
..............................................................................................................................................................................
๔. ตีนแมว
หมำยถึง
..............................................................................................................................................................................
๕. เข้ำตำมตรอกออกตำมประตู หมำยถึง
.............................................................................................................................................................................
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ตอนที่ ๔ จงเติมสำนวนลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องตรงควำมหมำย
๑. หำประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดจำกคนอื่น
.............................................................................................................................................................................
๒. สร้ำงเรื่องไม่จริงให้เป็นเรื่องจริง
............................................................................................................................. ................................................
๓. คำพูดตรง แต่ไม่น่ำฟัง
.............................................................................................................................................................................
๔. เอำควำมลับไปบอกให้ใคร ๆ รู้
.............................................................................................................................................................................
๕. ชอบว่ำคนอื่นไม่ดี แต่ตัวกับทำเสียเอง
............................................................................................................................. ................................................
ตอนที่ ๕ คำชี้แจง : พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ว่ำตรงกับสำนวนใด
๑. สมชำยไม่ช่วยเพื่อนทำรำยงำน แล้วยังเปิดวิทยุเสียงดังรบกวนเพื่อน ตรงกับสำนวนใด
.............................................................................................................................................................................
๒. พ่อแม่อุตส่ำห์กู้หนี้ยืมสินหำเงินมำให้เรียนหนังสือกลับหนีโรงเรียนเอำเงินไปเที่ยวกับเพื่อน
ตรงกับสำนวนใด .............................................................................................................................
๓. ครูของฉันสอนลูกศิษย์ได้ผลดียิ่ง ลูกศิษย์สอบได้ยกชั้นทุกปี ท่ำนทำงำนมำเกือบสิบปีแล้วเพิ่งได้
เงินเดือนขึ้นครั้งเดียวเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะท่ำนไม่ต้องกำรโฆษณำควำมดีของท่ำน กำรกระทำของ
ครูนี้ ตรงกับสำนวนใด
....................................................................................................................... ......................................................
๔. นักกำรเมือง ๒ คนนี้ เขำรู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน ตรงกับสำนวนใด
.............................................................................................................................................................................
๕. นำยแดงเป็นคนจน งำนหำเลี้ยงชีพก็ไม่มีทำ แต่นำยแดงชอบแต่งตัวหรูหรำจนคนอื่น ๆ เข้ำใจว่ำ
เป็นคนร่ำรวย ลักษณะของนำยแดงตรงกับสำนวนใด
.............................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงำน
เรื่องส
สุภำษิ
และค
เฉลยใบงำน
เรื่อำนวน
งสำนวน
สุภตำษิ
ต คำพั
ำพังงเพย
เพย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
สุภำษิตคำพังเพย จัดรวมอยู่ใน “สำนวน” ด้วยกันทั้งคู่ เพรำะมีควำมหมำยในเชิงเปรียบเทียบ และเป็น
ถ้อยคำที่ใช้สืบเนื่องกันมำนำน
ตอนที่ ๒ จงจำแนกสำนวนไทยต่อไปนี้ว่ำสำนวนใดเป็นสุภำษิตสำนวนใดเป็นคำพังเพย
๑. บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
เป็น สุภำษิต
๒. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบำท
เป็น สุภำษิต
๓. มือถือสำก ปำกถือศีล
เป็น คำพังเพย
๔. น้ำขึ้นให้รีบตัก
เป็น สุภำษิต
๕. กบเลือกนำย
เป็น คำพังเพย
๖. ขมิ้นกับปูน
เป็น คำพังเพย
๗. น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่นอก
เป็น สุภำษิต
๘. อย่ำไว้ใจทำง อย่ำวำงใจคน
เป็น สุภำษิต
๙. ทำคุณบูชำโทษ
เป็น คำพังเพย
๑๐. พึงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ
เป็น สุภำษิต
๑๑. มะกอสำมตะกร้ำปำไม่ถูก
เป็น คำพังเพย
๑๒. ปลำหมอตำยเพรำะปำก
เป็น คำพังเพย
ตอนที่ ๓ จงบอกควำมหมำยของสำนวนต่อไปนี้
๑. สู้จนยิบตำ หมำยถึง สู้จนถึงที่สุด สู้ไม่ถอย
๒. งอมพระรำม หมำยถึง มีควำมทุกข์ควำมลำบำกเต็มที่
๓. เจ้ำไม่มีศำล สมภำรไม่มีวัด หมำยถึง ผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
๔. ตีนแมว
หมำยถึง พวกย่องเบำ ขโมย
๕. เข้ำตำมตรอกออกตำมประตู หมำยถึง ทำตำมธรรมเนียมเรื่องกำรสู่ขอ
ตอนที่ ๔ จงเติมสำนวนลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องตรงควำมหมำย
๑. หำประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดจำกคนอื่น รีดเลือดกับปู
๒. สร้ำงเรื่องไม่จริงให้เป็นเรื่องจริง ปั้นน้ำเป็นตัว
๓. คำพูดตรง แต่ไม่น่ำฟัง ขวำนผ่ำซำก
๔. เอำควำมลับไปบอกให้ใคร ๆ รู้ ฆ้องปำกแตก กินในที่ลับไขในที่แจ้ง
๕. ชอบว่ำคนอื่นไม่ดี แต่ตัวกับทำเสียเอง ว่ำแต่เขำอิเหนำเป็นเอง
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ตอนที่ ๕ คำชี้แจง : พิจำรณำสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ว่ำตรงกับสำนวนใด
๑. สมชำยไม่ช่วยเพื่อนทำรำยงำน แล้วยังเปิดวิทยุเสียงดังรบกวนเพื่อน ตรงกับสำนวนใด
มือไม่พำยเอำเท้ำรำน้ำ
๒. พ่อแม่อุตส่ำห์กู้หนี้ยืมสินหำเงินมำให้เรียนหนังสือกลับหนีโรงเรียนเอำเงินไปเที่ยวกับเพื่อน
ตรงกับสำนวนใด คบคนพำล พำลไปหำผิด
๓. ครูของฉันสอนลูกศิษย์ได้ผลดียิ่ง ลูกศิษย์สอบได้ยกชั้นทุกปี ท่ำนทำงำนมำเกือบสิบปีแล้วเพิ่งได้
เงินเดือนขึ้นครั้งเดียวเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะท่ำนไม่ต้องกำรโฆษณำควำมดีของท่ำน กำรกระทำของ
ครูนี้ ตรงกับสำนวนใด ปิดทองหลังพระ
๔. นักกำรเมือง ๒ คนนี้ เขำรู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน ตรงกับสำนวนใด
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
๕. นำยแดงเป็นคนจน งำนหำเลี้ยงชีพก็ไม่มีทำ แต่นำยแดงชอบแต่งตัวหรูหรำจนคนอื่น ๆ เข้ำใจว่ำ
เป็นคนร่ำรวย ลักษณะของนำยแดงตรงกับสำนวนใด
ข้ำงนอกสุกใส ข้ำงในเป็นโพรง
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แบบทดสอบ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สำนวน สุภำษิต คำพังเพย
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่ำนั้น
๑. ข้อใดเป็นคำพังเพย
ค. ตำข้ำวสำรกรอกหม้อ
ก. ขมิ้นกับปูน
ง. ช้ำๆ ได้พร้ำสองเล่มงำม
ข. น้ำขึ้นให้รีบตัก
๖. "คนเรำจิตใจต่ำงกัน" พูดเป็นสำนวนว่ำอย่ำงไร
ค. น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่นอก
ก. ขนมพอสมน้ำยำ
ง. พึงเอำชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ
ข. ลำงเนื้อชอบลำงยำ
๒. ข้อใดไม่ใช่คำพังเพย
ค. คอหยัก ๆ สักแต่ว่ำคน
ก. ทองไม่รู้ร้อน
ง. คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยำก
ข. กระต่ำยตื่นตูม
๗. "พกหินดีกว่ำพกนุ่น" หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ค. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ก. หินหนักกว่ำนุ่น
ง. มือไม่พำย เอำเท้ำรำน้ำ
ข. ไปไหนควรเอำหินไปด้วย
๓. “สมทรงไม่ช่วยเพื่อนทำรำยงำน แล้วยังเปิด
ค. ทำงำนหนักได้ประโยชน์กว่ำงำนเบำ
วิทยุเสียงดังรบกวนเพื่อน” ข้อควำมนี้ควรใช้
ง. ให้ใจคอหนักแน่นอย่ำหูเบำใจเบำ
สำนวนใด
๘. "ตีปลำหน้ำไซ" หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
ก. กินในที่ลับไขในที่แจ้ง
ก. จับปลำได้มำก
ข. มือไม่พำยเอำเท้ำรำน้ำ
ข. ทำร้ำยเด็กต่อหน้ำผู้ใหญ่
ค. คบคนพำล พำลพำไปหำผิด
ค. ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขำควรจะได้
ง. เข้ำตำมตรอกออกตำมประตู
ง. ฉวยโอกำสกอบโกย
๔. นักกำรเมือง ๒ คนนี้ เขำรู้จุดอ่อนและเล่ห์
๙. ผู้ที่มีสิ่งที่ตนไม่รู้คุณค่ำ อุปมำว่ำอย่ำงไร
เหลี่ยมของกันและกัน ข้อควำมนี้ควรใช้สำนวนใด
ก. กิ้งก่ำได้ทอง
ก. สู้จนยิบตำ
ข. วำนรได้แก้ว
ข. ว่ำแต่เขำอิเหนำเป็นเอง
ค. หัวล้ำนได้หวี
ค. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
ง. ตำบอดได้แว่น
ง. ข้ำงนอกสุกใส ข้ำงในเป็นโพรง
๑๐. "คนที่รู้อะไรด้ำนเดียว แล้วก็เข้ำใจว่ำว่ำสิ่งนั้น
๕. "วั น พรุ่ ง นี้ ส อบ คื น นี้ ค่ อ ยดู ห นั ง สื อ " ตรงกั บ
เป็นอย่ำงนั้น"
สำนวนใด
ก. ตำบอดได้แว่น
ก. หวังน้ำบ่อหน้ำ
ข. ตำบอดคลำช้ำง
ข. ใจดีสู้เสือ
ค. ตำบอดสอดตำเห็น
ง. ตำบอดตำใส
เฉลย

๑. ก ๒. ค

๓. ข

๔. ค

๕. ค

๖. ข

๗. ง

๘. ง

๙. ข

๑๐. ข

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ขั้นนา
ใบงานเรื่องสุภาษิตพระร่วง
๑. ครูยกตัวอย่างสุภาษิตในเรื่องสุภาษิตพระ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ศึกษาและค้นคว้าความหมายของสุภาษิตที่
พระร่
ร่วง เช่วงน เช่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ปรากฏในเรื่องสุภาษิตพระร่วง
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
ด้านความรู้
๑. อธิบายหลักการวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องสุภาษิต
ได้ส่วยอย่ามักมาก
พระร่วง
ตระกูลตนจงคานับ
๒. สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วง
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาของ
ด้านทักษะและกระบวนการ
สุภาษิตว่ามีลักษณะมุ่งให้ปฏิบัติเช่นไร (ข้อห้าม คาสั่ง
๑. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง สุภาษิต ข้อแนะนา)
พระร่วงได้
ขั้นสอน
๒. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มศึกษาวรรณคดี
สุภาษิตพระร่วงได้
เรื่อง สุภาษิตพระร่วง จากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
ด้านคุณลักษณะ
พร้อมทั้งสรุปประเด็น ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑) ความเป็ น มาของเรื่ อ ง/ประเภทของ
๒. มีวินัย
วรรณคดี
๓. ใฝ่เรียนรู้
๒) ประวัติผู้แต่ง
๔. รักความเป็นไทย
๓) ลักษณะคาประพันธ์
๔) ลักษณะของเนื้อเรื่อง
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133

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
จัดทาเป็นแผนภาพความคิด
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการศึกษา
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ ครูซักถามนักเรียน พร้อมให้
คาเสนอแนะเพิ่มเติม และชมเชยผลงานของนักเรียน
๓. นักเรียนทาใบงานเรื่องสุภาษิตพระร่วง
ครูตรวจใบงานนักเรียน
๔. ครูเสนอแนะให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้า
ความหมายของสุภาษิตที่ปรากฏในเรื่องสุภาษิต
พระร่วง
ขั้นสรุป
นักเรียนครูร่วมกันสรุปเนื้อหาและบันทึกลงใน
สมุดงานของตนเอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.หลักการสรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรม
๒.อธิบายหลักการวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑.สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระร่วง
๒.วิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระร่วง
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

นาเสนอผลงาน

แบบนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑.ตรวจแผนภาพ
ความคิด
๒.ตรวจใบงานเรื่อง
สุภาษิตพระร่วง

๑. แบบประเมิน
แผนภาพความคิด
๒. ใบงานเรื่องสุภาษิต
พระร่วง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ……….
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ใบงานที
่ ๑ เรื่อ่องงสุสุภภาษิ
าษิตตพระร่
พระร่ววงง
ใบงานเรื
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลแผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ ๕ วิจักษ์วรรณคดี
ชื่อ..............................................................สกุ
.......................................................
.......ชั้นม.๑/.......เลขที่......
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง แล้วตอบคาถาม
๑. รูปแบบและลักษณะคาประพันธ์ของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีลักษณะอย่างไร
....................................................................................................................... ....................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...............
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒.ให้นักเรียนเขียนแผนผังลักษณะคาประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ และโคลงสองสุภาพ พร้อมโยงสัมผัส
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
๓. เนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีลักษณะอย่างไร
.............................................................................................................................................. .............................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
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เฉลยใบงานเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ วิจักษ์วรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง แล้วตอบคาถาม
๑. รูปแบบและลักษณะคาประพันธ์ของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีลักษณะอย่างไร
สุภาษิตพระร่วง มีรูปแบบเป็นวรรณคดีคาสอน แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ วรรคละ
๕-๘ คา ร่ายแต่ละวรรคมีการรับส่งสัมผัสกันอย่างสม่าเสมอ คาสุดท้ายของวรรคหน้าจะสัมผัสกับคาใน
วรรคต่อไปแต่ไม่กาหนดตาแหน่งคารับสัมผัสที่ตายตัว และจบลงด้วยโคลงสองสุภาพ
๒.ให้นักเรียนเขียนแผนผังลักษณะคาประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ และโคลงสองสุภาพ พร้อมโยงสัมผัส

๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ (๐๐)
๓. เนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีลักษณะอย่างไร
เนื้อหาของสุภาษิตพระร่วง แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ คาสอนที่เป็นข้อห้าม คาสั่ง และคาสอนที่เป็น
ข้อแนะนา

หน่หน่
วยการเรี
ยนรู
้ที่ ้ท๒ยี่ นรู
่อง่องเรีเรืเรี
ยนรู้สุภาษิ
ต้สตุภาษิต
เวลา
๑ ๑ ชั่วชั๑โมง
วยการเรี
ยนรู
๒ ้ท้ทเรืี่ ี่ ๒๒เรื
เวลา
หน่ววยการเรี
ยการเรี
นรูาษิ
เวลา
่วโมง
หน่
ยนรู
เรื่อ่อยงงนรูเรีเรี้สยยุภนรู
้สุภาษิต
เวลา
๑ ่วชัโมง
่วชัโมง
กลุกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
้ภาษาไทย
ชั้นชัมั้นชัธมั้นยมศึ
กธษาปี
ทกี่ ทษาปี
๑ี่ ท๑ี่ ท๑ี่ ๑
่มสาระการเรี
ยนรู
้ภยาษาไทย
ธชัมัยมศึ
กยมศึ
ษาปี
้นธมัยมศึ
กลุ่มสาระการเรี
นรู้ภาษาไทย
กษาปี
ขอบเขตเนื
้อหา
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา ้อหา
กิจกิกรรมการเรี
ยนรู
้ ้ ยนรู้
สืสื่อสือ่/แหล่
เรีงงเรีเรี
ยยนรู
จกรรมการเรี
ยนรู
่อ/แหล่
/แหล่
ยนรู
นรู
กิจกรรมการเรี
สื่อง/แหล่
ง้ เรี้ ้ ยนรู้
การวิ
เคราะห์
ค
ณ
ุ
ค่
า
ของวรรณคดี
แ
ละวรรณกรรม
การวิ
เการวิ
คราะห์
ค
ณ
ุ
ค่
า
ของวรรณคดี
แ
ละวรรณกรรม
เคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
่อง่อสุงภสุาษิ
ตสุพระร่
- ใบงานเรื
- ใบงานเรื
ภ่องาษิ
ตภพระร่
วง วง
- ใบงานเรื
าษิวตงพระร่
้นนำขัขั้น้นนนำา
การสรุ
ป
ความรู
ละข้
อ้แคิอละข้
ดคิจากการอ่
านไปประยุ
กต์กใต์ช้ใช้กต์ขัใช้้นขันำ
การสรุการสรุ
ปการสรุ
ความรู
้ความรู
และข้
ด
จากการอ่
า
นไปประยุ
ป้แปความรู
อ
คิ
ด
จากการอ่
า
นไปประยุ
้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้
งสืง-อสืหนั
เรีอเรี
ยงนยสืนอเรียน
ครู
กตั
งสุ
าษิ่อตงสุ
งสุ
าษิตวงพระร่
น - หนั
- หนั
ในชี
วิตวจริ
ง วงิตจริง
ครูครู
ยกตั
วอย่
างสุาววงสุ
ภอย่
าษิ
ตในเรื
ภาษิ
ตพระร่
นววนงง เช่
ในชี
ิตจริ
ยกตั
วยยอย่
ภาาาษิ
ตภภในเรื
่อในเรื
งสุ
ภ่อ่อาษิ
ตภภพระร่
วงเช่เช่
ในชี
ครู
กตั
อย่
งสุ
าษิ
ต
ในเรื
งสุ
าษิ
ต
พระร่
เช่
น
ในชีวกิตารเรี
จริง ยนรู้
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
ครู
จุดจุประสงค์
ภาระงาน/ชิ
้นงาน้นงาน
ครูครู
บาสอนอย่
าโกรธ
ภาระงาน/ชิ
ดประสงค์
การเรี
นรู้ ยนรู้
บาสอนอย่
าโกรธาาโกรธ
จุดประสงค์
กยารเรี
ครูบบาสอนอย่
าสอนอย่
โกรธ
ภาระงาน/ชิ
น
้
งานประจำใจ
จุดประสงค์
ยนรู้
ด้าด้นความรู
้ ้ การเรี
อย่อย่
าดูาถดูอย่
ูกถคนจร
เขีเขี
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. สุภาษิตมีบทบาทต่อวิถีการด้ารงชีวิตใน
สังคมอย่างไร
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เนือหาจากวรรณคดี
เรื่องสุภาษิตพระร่วง พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่
เกิดขึนในชีวิตประจ้าวันที่นักเรียนสามารถน้าค้าสอน
เหล่านันไปปรับใช้ได้
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลงานการศึกษา
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ ครูซักถามนักเรียน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และชมเชยผลงานของนักเรียน
๔. นักเรียนท้าใบงานเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
๕. ครูให้นักเรียนเขียนข้อคิดหรือคติประจ้าใจที่
นักเรียนยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตนลงในสมุด และ
ตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุภาษิต
พระร่วง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

146

139146

147 147
140
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
หลักการสรุปเนือหา
นาเสนอผลงาน
แบบนาเสนอผลงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
วรรณคดีและวรรณกรรม
อธิบายหลักการวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง ตรวจใบงานเรื่อง
ใบงานเรื่อง สุภาษิต
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง
พระร่วง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
วิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระร่วง
ด้านคุณลักษณะ
มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ใฝ่เรียนรู้
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.................................................................................................................................................................... ..........
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ……….

148 148
141

ใบงานเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ วิจักษ์วรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ สุภาษิตพระร่วงที่ก้าหนดเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องใด
๑. อย่าใฝ่ตนให้เกิน
…………………………………………….
๒. ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก
…………………………………………….
๓. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
…………………………………………….
๔. พึงผันเผื่อต่อญาติ
…………………………………………….
๕. อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์
…………………………………………….
๖. อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน
…………………………………………….
๗. อย่าผูกมิตรคนจร
…………………………………………….
๘. อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่
…………………………………………….
๙. อย่ารักห่างกว่าชิด
…………………………………………….
๑๐. อย่าใจเบาจงหนัก
…………………………………………….

ตอนที่ ๒ นักเรียนยกตัวอย่างทีน่ ักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ้าวันจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร/
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ที่นักเรียนสามารถน้าข้อคิดจากเรื่องสุภาษิตไปปรับใช้ได้ พร้อม
แสดงความคิดเห็น
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ วิจักษ์วรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ สุภาษิตพระร่วงที่ก้าหนดเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องใด
๑. อย่าใฝ่ตนให้เกิน
สอนให้รู้จักประมาณตน
๒. ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก
สอนให้รู้จักกตัญญูรู้คุณ
๓. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
สอนให้ตังตนอยู่ในความไม่ประมาท
๔. พึงผันเผื่อต่อญาติ
สอนให้มีความเอือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติ
๕. อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์
สอนให้รู้จักประมาณตน
๖. อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน
สอนให้มีศีลธรรม
๗. อย่าผูกมิตรคนจร
สอนให้รู้จักเลือกคบคน
๘. อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่
สอนให้รู้จักกาลเทศะ
๙. อย่ารักห่างกว่าชิด
สอนให้เห็นความส้าคัญของญาติพี่น้อง
๑๐. อย่าใจเบาจงหนัก
สอนให้มีความหนักแน่น
ตอนที่ ๒ นักเรียนยกตัวอย่างที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ้าวันจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร/
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ที่นักเรียนสามารถน้าข้อคิดจากเรื่องสุภาษิตไปปรับใช้ได้ พร้อม
แสดงความคิดเห็น
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................ขึ(ขึนอยู
้นอยู่ก่กับับดุดุลลยพิ
ยพินนิจิจของครู
ของครูผผู้สู้สอน………………………………........................................................
อน)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในวรรณคดี
เรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
๒. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณคดี
เรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากเรื่อง สุภาษิต
พระร่วงได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
๔. มีจิตสาธารณะ
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. คาประพันธ์วรรคทอง
๒. ใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ขั้นนา
ครูยกตัวอย่างวรรคทอง (วรรคทอง คือ คา
ประพันธ์ที่มีการเรียงร้อยคาที่ไพเราะ อีกทั้งให้พลัง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ความรู้สึกที่ชัดเจนและมีคุณค่าต่อจิตใจ มีคติสอนใจ)
ค้นคว้าบทประพันธ์ที่ชอบ
“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่)
ครูถามนักเรียนว่าคาประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ในประเด็นใดบ้าง (วรรณศิลป์ คือ
ศิลปะในการแต่ง เช่น สัมผัสพยัญชนะ/สระ
การเล่นคา)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๕ กลุ่ม ศึกษา
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ในสุภาษิตพระร่วง

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. อยู่อย่างพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๑. คาสัมผัสพยัญชนะ
๒. คาสัมผัสสระ
๓. การซ้าคา
๔. การใช้คาน้อยแต่กินความมาก
๕. ใช้คาศัพท์คาเดียว
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการศึกษา
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ ครูซักถามนักเรียน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และชมเชยผลงานของนักเรียน
๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่องคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
๕. ครูแนะนานักเรียนเลือกคาประพันธ์ที่นักเรียน
เห็นว่ามีความไพเราะ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าไพเราะ
อย่างไร
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปคุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่ได้
จากเรื่อง สุภาษิตพระร่วง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ในวรรณคดี เรื่อง สุภาษิตพระร่วงได้
๒. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณคดี เรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
จากเรื่อง สุภาษิตพระร่วงได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. อยู่อย่างพอเพียง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจใบงาน เรื่อง
ใบงาน เรื่อง คุณค่า
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ด้านวรรณศิลป์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

นาเสนอผลงาน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..................................................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ…….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................... .......................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ……..
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ใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรี
ยนรู่ ้ท๓ี่ ๗เรื่อเรืงสุ่อภงาษิ
วิจตักพระร่
ษ์วรรณคดี
ใบงานที
วง (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
๑. ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๓. อย่ากริ้วโกรธเนืองนิตย์
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๓. อย่าปลุกผีกลางคลอง
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๔. อย่ากอปรจิตริษยา
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๕. ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๖. รู้ที่ขลาดที่หาญ
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๗. สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๘. พลันฉิบหายวายม้วย
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๙. อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
๑๐. ผิจะบังบังจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน...........................................................................................................
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสุภาษิตพระร่วงที่สมควรเป็นวรรคทองเพื่อนาไปท่องจาและใช้อ้างอิง พร้อมระบุเหตุผลที่
เลือกให้ชัดเจน
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านวรรณศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
๑. ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ ยอมิตรเมื่อลับหลัง
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.........การเล่นคาซ้า (ยอ).......
๓. อย่ากริ้วโกรธเนืองนิตย์
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.........การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ กร , น......
๓. อย่าปลุกผีกลางคลอง
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.......ใช้คาน้อยแต่กินความมาก ปลุกเสกให้ผีฟื้นขึ้นมา ในความหมายว่า
อย่าปลุกผีกลางคลอง ในอดีตเชื่อกันว่าเมื่อนาวิญญาณไปถ่วงน้าแล้วไม่ควรไปปลุกเรียกวิญญาณนั้นให้ฟื้นขึ้นมาอีก ความหมาย
ว่า ไม่ควรรื้อฟื้นเรื่องที่ยุติไปแล้วขึ้นมาใหม่ในขณะที่งานกาลังดาเนินไปด้วยดีหรือในสถานการณ์ที่คับขันยุ่งยาก ในที่นี้คลองอาจ
หมายถึงทางหรือทางเดินก็ได้ ซึ่งเป็นการเตือนว่าอย่านาศพมาวางกลางทางแล้วพยายามปลุกเสกให้ฟื้นคืนชีพมา หมายความว่า
อย่าทาสิ่งที่แปลกประหลาดอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่มีเหตุผล....
๔. อย่ากอปรจิตริษยา
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.......การเล่นเสียงสัมผัสสระ สระ อิ ( ิ ).........
๕. ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน......การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ล.......
๖. รู้ที่ขลาดที่หาญ
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน......การซ้าคา (ที่).....
๗. สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.....การซ้าคา (เสีย).......
๘. พลันฉิบหายวายม้วย
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน......การเล่นเสียงสัมผัสสระ สระ อา ( า )....
๙. อย่าเบียดเสียดแก่มิตร
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน.........การเล่นเสียงสัมผัสสระ สระ เอีย (เ-ีย ).........
๑๐. ผิจะบังบังจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น
มีคุณค่าวรรณศิลป์ด้าน......การเล่นคาซ้า (บัง) (จับ)............
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสุภาษิตพระร่วงที่สมควรเป็นวรรคทองเพื่อนาไปท่องจาและใช้อ้างอิง พร้อมระบุเหตุผลที่
เลือกให้ชัดเจน
.................................................ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน…….....................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาในวรรณคดีเรื่อง
สุภาษิตพระร่วงได้
๒. วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาในบทประพันธ์เรื่อง
สุภาษิตพระร่วงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริงได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
ขั้นนา
ครูยกตัวอย่างคาประพันธ์
“จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู
คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ
(สุภาษิตสอนหญิง : สุนทรภู่)
ครูถามนักเรียนว่าคาประพันธ์ข้างต้นมีคุณค่า
ด้านเนื้อหาในประเด็นใดบ้าง (คุณค่าด้านเนื้อหาหรือ
คุณค่าด้านสังคม เช่น การปฏิบัติตนในสังคม การใช้
ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เป็นต้น)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่มศึกษาคุณค่า
ด้านเนื้อหาในสุภาษิตพระร่วง
๑. มีศีลธรรม มีความเมตตา กตัญญูรู้คุณ
๒. ตั้งอยู๋ในความไม่ประมาท รู้จักประมาณตน
๓. ข้อคิดในการทางาน

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. คาประพันธ์วรรคทอง
๒. ใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหา
๓. แบบทดสอบ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ค้นคว้าและรวบรวมบทประพั
บทประพันธ์ที่ชอบ นธ์ที่นักเรียนชอบ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา)
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๔. สอนมารยาทในการเข้าสังคม
๕. การดาเนินชีวิตในครอบครัว
๖. เห็นความสาคัญของการศึกษา
และวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาในประเด็นต่างๆ
พร้อมทาใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหา
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานการศึกษา
ตามประเด็นที่รับผิดชอบ ครูซักถามนักเรียน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และชมเชยผลงานของนักเรียน
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
๕. ครูแนะนานักเรียนเลือกคาประพันธ์ที่นักเรียน
ชอบพร้อมอธิบายเหตุผลว่าชอบเพราะอะไร
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปคุณค่าด้านเนื้อหาที่ได้จาก
เรื่องสุภาษิตพระร่วง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาใน ทดสอบ
แบบทดสอบ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาใน ทดสอบ
แบบทดสอบ เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สุภาษิตพระร่วง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
สุภาษิตพระร่วง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
เคราะห์คคุณุณค่ค่าด้าาด้นเนื
านเนื้อหาใน
้อหาใน
๒.๒.วิวิเคราะห์
บทประพันนธ์ธ์เรืเรื่อ่องสุงสุภภาษิาษิตพระร่
ตพระร่วงได้
วงได้
บทประพั
นทักกษะและกระบวนการ
ษะและกระบวนการ
ตรวจใบงานเรื่อเรืง ่อง ใบงาน
ใบงาน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิ
ตรวจใบงาน
เรื่องเรืคุ่อณง ค่คุาณด้ค่านาด้านผ่านเกณฑ์
การประเมิ
น น
ด้ด้าานทั
สรุปปความรู
ความรู้แ้และข้
ละข้อคิอดคิจากการ
ดจากการ คุณคุค่ณาค่ด้าาด้นเนื
านเนื
ร้อยละ
้อหา้อหา เนื้อเนืหา้อหา
ร้อยละ
๘๐ ขึ๘๐
้นไปขึ้นไป
สรุ
นเพื่อ่อประยุ
ประยุกกต์ต์ใช้ใช้ในชี
ในชีวิตวจริ
ิตจริงได้งได้
อ่อ่าานเพื
นคุณณลัลักกษณะ
ษณะ
ด้ด้าานคุ
ประเมิ
กษณะ แบบประเมิ
แบบประเมิ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ
๑.๑.มีมีววินินัยัย
ประเมิ
นคุนณคุลัณกลัษณะ
น น
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ
ลักษณะ
๒.๒.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
คุณคุลัณ
กษณะ
ระดับระดั
๒บ ๒
ความเป็นนไทย
ไทย
๓.๓.รัรักกความเป็
๘.๘. บับันนทึทึกกผลหลั
ผลหลังสอน
งสอน
ผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ ้
.............................................................................................................................
.............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................
ปัปัญญหาและอุ
ป
สรรค
หาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ข้ข้ออเสนอแนะและแนวทางแก้
ไขไข
เสนอแนะและแนวทางแก้
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อลงชื
...................................................ผู
ส้ อน ส้ อน
่อ...................................................ผู
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ…….
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ…….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................... .......................................
...................................................................................................................................................................
.......................................
ลงชื่อ...................................................ผู
้ตรวจ
ลงชื
อ
่
...................................................ผู
(.................................................................) ้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดื
อน.......................พ.ศ……..
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ……..
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ใบงาน
่องตคุพระร่
ณค่าวด้งานเนื้อหา
ใบงานเรื
่องสุเรื
ภาษิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่สุภาษิตพระร่วงต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับเรื่อง
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
ให้หาสินเมื่อใหญ่
อย่านั่งชิดผู้ใหญ่
อย่าอวดหาญแก่เพื่อน ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
อาสาเจ้าจนตัวตาย
อย่าประมาทท่านผู้ดี ครูบาสอนอย่าโกรธ
อย่าชังครูชังมิตร
คบขุนนางอย่าโหด
ท่านไท้อย่าหมายโทษ เลี้ยงคนจักกินแรง
อย่าขอของรักมิตร
จงนบนอบผู้ใหญ่
ผู้เฒ่าสั่งจงจาความ
ที่ทับจงมีไฟ ที่ไปจงมีเพื่อน
หน้าศึกอย่านอนใจ
อย่าเบียดเสียดแก่มิตร อย่าปองภัยต่อท้าว
โทษตนผิดราพึง อย่าคะนึงถึงโทษท่าน
อย่าออกก้างขุนนาง
อย่าเลียนครูเตือนด่า อาสานายจงพอแรง
เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ พรรคพวกพึงทานุก
อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
จงนบนอบผู้ใหญ่
นอบตนต่อผู้เฒ่า
ยอมิตรเมื่อลับหลัง
เมตตาตอบต่อมิตร
ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
๑. การปฏิบัติต่อตนเอง
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. ..................................
๒. การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
๓. การปฏิบัติตนต่อเพื่อน
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
๔. การปฏิบัติตนในฐานะผู้ครองเรือน
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
๕. การปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................................................. ..............................
๖. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. ..................................
..............................................................................................................................................................
๗. การปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
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ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนยกสุภาษิตพระร่วงให้สอดคล้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ข้อคิดและคติธรรมทางโลก สุภาษิตพระร่วงมีเนื้อหามุ่งสอนให้รู้วิธีดาเนินชีวิตและปฏิบัติด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่นอย่างเหมาะสม เพื่อความสงบสุขในสังคม เช่น
๑.๑ ความสาคัญของการศึกษาหาความรู้ ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน ให้ใฝ่เรียนในวิชาที่
เกิดประโยชน์ ไม่ก่อโทษต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๑.๒ ข้อคิดในการทางาน เป็นคาสอนให้รู้จักเลือกประกอบอาชีพที่สุจริต และรู้จักประหยัดอดออมทรัพย์
เช่น ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
๑.๓ ความสาคัญของการพูด สอนให้รู้จักรับผิดชอบในการพูด ไม่พูดปด รู้จักคิดก่อนพูดและรับผิดชอบใน
การพูด เช่น ..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
๑.๔ มารยาทในการเข้าสังคม การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมย่อมต้องพบปะกับบุคคลอื่นๆ อยู่เสมอ จึงต้องปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล เช่น ..................................................................................................................................
๑.๕ การดาเนินชีวิตในครอบครัวมุ่งสอนให้รู้จักวิธีการดาเนินชีวิตครอบครัวให้มีความสุข และรู้จักปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ……………………………………………………………………………………………………
๑.๖ การรับราชการ เช่น..............................................................................................................................
๒. ข้อคิดและคติทางธรรม เป็นคาสอนที่เชื่อมโยงกับหลักศาสนา จริยธรรม และคุณธรรมมีหลายด้าน เช่น
๒.๑ สอนให้มีศีล มีธรรม และมีความเมตตา เช่น ………………………………………………………………………………
๒.๒ สอนให้มีความโอบอ้อมอารี เช่น ………………………………………………………………………………………………
๒.๓ สอนให้กตัญญูรู้คุณ เช่น …………………………………………………………………………………………………………..
๒.๔ สอนให้ตั้งตนอยู่ในความประมาท เช่น ……………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบงาน เรื่อง คุณค่าด้านเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดหมวดหมู่สุภาษิตพระร่วงต่อไปนี้ให้สอดคล้องกับเรื่อง
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
ให้หาสินเมื่อใหญ่
อย่านั่งชิดผู้ใหญ่
อย่าอวดหาญแก่เพื่อน ยอข้าเมื่อแล้วกิจ
อาสาเจ้าจนตัวตาย
อย่าประมาทท่านผู้ดี ครูบาสอนอย่าโกรธ
อย่าชังครูชังมิตร
คบขุนนางอย่าโหด
ท่านไท้อย่าหมายโทษ เลี้ยงคนจักกินแรง
อย่าขอของรักมิตร
จงนบนอบผู้ใหญ่
ผู้เฒ่าสั่งจงจาความ
ที่ทับจงมีไฟ ที่ไปจงมีเพื่อน
หน้าศึกอย่านอนใจ
อย่าเบียดเสียดแก่มิตร อย่าปองภัยต่อท้าว
โทษตนผิดราพึง อย่าคะนึงถึงโทษท่าน
อย่าออกก้างขุนนาง
อย่าเลียนครูเตือนด่า อาสานายจงพอแรง
เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ พรรคพวกพึงทานุก
อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
จงนบนอบผู้ใหญ่
นอบตนต่อผู้เฒ่า
ยอมิตรเมื่อลับหลัง
เมตตาตอบต่อมิตร
ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย
๑. การปฏิบัติต่อตนเอง
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
ให้หาสินเมื่อใหญ่ ที่ทับจงมีไฟ ที่ไปจงมีเพื่อน หน้าศึกอย่านอนใจ
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า โทษตนผิดราพึง อย่าคะนึงถึงโทษท่าน
๒. การปฏิบัติต่อผู้ใหญ่
อย่านั่งชิดผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าสั่งจงจาความ
๓. การปฏิบัติตนต่อเพื่อน

อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่ จงนบนอบผู้ใหญ่

นอบตนต่อผู้เฒ่า

อย่าอวดหาญแก่เพื่อน อย่าขอของรักมิตร อย่าเบียดเสียดแก่มิตร พรรคพวกพึงทานุก
ยอมิตรเมื่อลับหลัง เมตตาตอบต่อมิตร
๔. การปฏิบัติตนในฐานะผู้ครองเรือน
ยอข้าเมื่อแล้วกิจ เลี้ยงคนจักกินแรง
๕. การปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์

ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย

อาสาเจ้าจนตัวตาย
ท่านไท้อย่าหมายโทษ
๖. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา

อย่าปองภัยต่อท้าว

เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ

อย่าประมาทท่านผู้ดี คบขุนนางอย่าโหด
๗. การปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์

อย่าออกก้างขุนนาง

อาสานายจงพอแรง

ครูบาสอนอย่าโกรธ

อย่าชังครูชังมิตร อย่าเลียนครูเตือนด่า
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ตอนที่ ๒ ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนบอกยกสุภาษิตพระร่วงตามประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ข้อคิดและคติธรรมทางโลก สุภาษิตพระร่วงมีเนื้อหามุ่งสอนให้รู้วิธีด�ำเนินชีวิตและปฏิบัติด้านต่างๆ ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่นอย่างเหมาะสม เพื่อความสงบสุขในสังคม เช่น
		
๑.๑ ความส�ำคัญของการศึกษาหาความรู้ ให้เห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียน ให้ใฝ่เรียนในวิชาที่เกิดประโยชน์
ไม่ก่อโทษต่อตนเองและผู้อื่น เช่น เมื่อน้อยให้เรียนวิชา อย่าปองเรียนอาถรรพ์ เป็นคนเรียนความรู้
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โต้ตอบอย่าเสียค�ำ (รับผิดชอบในการพูด) คิดแล้วจึ่งเจรจา (คิดก่อนพูด) อย่าจับลิ้นแก่คน (ไม่จับผิดค าพูดคน) อย่าริกล่าว
ค�ำคด เจรจาตามคดี (ไม่พูดเท็จ)
		 ๑.๔ มารยาทในการเข้าสังคม การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมย่อมต้องพบปะกับบุคคลอื่นๆ อยู่เสมอ จึงต้องปฏิบัติ
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		 ๑.๕ การด�ำเนินชีวิตในครอบครัวมุ่งสอนให้รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตครอบครัวให้มีความสุข และรู้จักปฏิบัติ
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๒.๓ สอนให้กตัญญูรู้คุณ เช่น อย่าชังครูชังมิตร ครูบาสอนอย่าโกรธ ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก อย่าเลียนครูเตือนด่า
๒.๔ สอนให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เช่น คิดทุกข์ในสงสาร เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว
๒.๕ สอนให้เป็นผู้ประมาณตน เช่น อย่าใฝ่ตนให้เกิน มีสินอย่าอวดมั่ง รักตนกว่ารักทรัพย์ อย่าใฝ่สูงให้เกิดศักดิ์
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ข้างต้ก.นมีข้กาารซ�
นว่าตัเงิวนเองมี
เงินทองมากมายจนถู
บ้านว่าตับ้วาเองมี
ทองมากมายจนถู
กโจรปล้กนโจรปล้น
อย่าใฝ่พเย์อาทรั
ง. อย่าง.ใฝ่เอาทรั
ท่านพ:ย์สุทว่านันน:ท์สุเก็วบนันท์เก็บ
ารซ�
ก. าค
มี้ำกค�ำที
ารซ้ก่ขวรรค
าคึ้นต้าทุนกวรรค
วรรค
ก.ข.มีมีกการซ้
าทุ
าเงินนาไปแจ้
จึงได้นงาไปแจ้
่สถานีตารวจ
กระเป๋ากระเป๋
เงินจึงได้
ความทีง่สความที
ถานีตารวจ
ารใช้
�ำเลี่ขึ้นยาคนเสี
ย่ขงธรรมชาติ
ข. าค
มีกคาที
ารซ้
ึ้นต้นวรรค
ข.ค.มีมีกการซ้
ต้าที
นวรรค
ารเล่
เสี
ยยงสั
ผัยงธรรมชาติ
สยระหว่
งวรรค
ค. มีคนกาเลี
ารใช้
คมาเลี
นเสียางธรรมชาติ
ค.ง. มีมีกการใช้
นเสี
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๗. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ก. มีข้อคิดค�ำสอน
ข. มีการใช้ภาพพจน์อติพจน์
ค. มีการพรรณนาด้วยภาษาสละสลวย
ง. มีการเล่นเสียงสัมผัสคล้องจองในวรรค
๘. ข้อใดสอนให้รู้จักการด�ำรงชีวิตในครอบครัวให้เป็นสุขและรู้จักกาลเทศะ
ก. อย่าชังครูชังมิตร ครูบาสอนอย่าโกรธ
ข. ของแพงอย่ามักกิน อย่ายินค�ำคนโลภ
ค. ภายในอย่าน�ำออก ภายนอกอย่าน�ำเข้า
ง. อย่าออกก้างขุนนาง คบขุนนางอย่าโหด
๙. “แม้ว่าเวลาจะผ่านเลยไปค�ำสอนในสุภาษิต พระร่วงก็คงทันสมัยอยู่เสมอ” ข้อใดสนับสนุน ข้อความนี้ได้ดีที่สุด
ก. เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการท�ำงาน
ข. เป็นการสอนให้มีความกตัญญู
ค. เป็นค�ำสอนให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
ง. เป็นการสอนทั้งทางคติโลกและคติธรรมสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
๑๐. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือสถานการณ์ ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับสุภาษิตพระร่วง
ก.อย่ารักห่างกว่าชิด : สงกรานต์รักเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันมากกว่าญาติพี่น้องของตนเอง
ข.เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว : ทักษอรกับเพื่อนสามคนเดินทางกลับบ้านผ่านซอยเปลี่ยว
ค.มีสินอย่าอวดมั่ง : ณเดชณ์ชอบคุยโม้กับเพื่อนบ้านว่าตัวเองมีเงินทองมากมายจนถูกโจรปล้น
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ง.อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน : สุวนันท์เก็บ กระเป๋าเงินจึงได้น�ำไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ

เฉลยแบบสอบเรื่อง สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านเนื้อหา)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ง

๒. ค

๓. ก

๔. ง

๕. ข

๖. ค

๗. ก

๘. ค

๙. ง

๑๐. ค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
เรื่อง การเขียนเรียงความ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
การเขียนเรียงความ
๑. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ตัวอย่างการเขียนเรียงความ
ด้านความรู้
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ว่า นักเรียนเคยเขียนเรียงความเพื่อส่งเข้าประกวด
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการเขียนเรียงความ หรือไม่ รูปแบบการเขียนเรียงความมีความแตกต่างกับ
ศึกษาลักษณะแนวทางการเขียนเรียงความ
และรูปแบบการเขียนเรียงความ
การเขียนอื่น ๆ อย่างไร
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขั้นสอน
วิเคราะห์รูปแบบและหลักการเขียนเรียงความได้
๑. ครูแจกตัวอย่างเรียงความเรื่อง “น้อยหน่าไม่
ด้านคุณลักษณะ
น้อยค่า” ให้กับนักเรียนทุกคน
๑. มีวินัย
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาเรียงความเรื่อง“น้อยหน่า
๒. ใฝ่เรียนรู้
ไม่น้อยค่า” และให้นักเรียนวิเคราะห์ส่วนประกอบ
๓. อยู่อย่างพอเพียง
เรียงความ เริ่มจากส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนสรุป
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. ครูให้นักเรียนบอกส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วน
สรุปของเรียงความเรื่อง “น้อยหน่าไม่น้อยค่า”
๔. ครูอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของเรียงความ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความของ
นักเรียน
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มศึกษาใบความรู้
เรื่องการเขียนเรียงความ ดังนี้
๑. วิธีการขึ้นคานา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๒. วิธีการเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
๓. วิธีการสรุป
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปสาระการเรียนรู้ เรื่อง
การเขียนเรียงความ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักการเขียนเรียงความและ
รูปแบบการเขียนเรียงความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์รูปแบบและ
หลักการเขียนเรียงความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ประเมินการเสนอผลงาน แบบประเมินการนาเสนอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลงาน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่มของนักเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทางานกลุ่มของนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..................................................................................................................................................................... .........
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ…….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ……..
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของเรียงความ
เรียงความ หมายถึง การนามาแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้อเขียนที่แสดงความคิด ความรู้ความรู้สึก และ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง
ความสาคัญของเรียงความ
การเขียนเรียงความมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษาไทย เพราะผู้เขียนเรียงความ
นอกจากจะต้องค้นคว้าด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เขียนแล้ว ผู้เขียนยังต้องแสดงความรู้ ความคิดเห็น
ความรู้สึกของตนเองลงไว้ในข้อเขียนนั้น ๆ รวมไปถึงการใช้ภาษาให้ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน ได้สาระชัดเจน
เป็นการแสดงออกถึงปัญญาของผู้เขียนอีกด้วย
ส่วนต่าง ๆ ของเรียงความ
เรียงความประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ๓ ส่วน คือ คานา เนื้อเรื่อง และสรุป ดังนี้
๑. ส่วนที่เป็นคานา
เนื้อความส่วนที่เป็นคานา เป็นการเปิดเรื่อง อาจเป็นการอธิบายความหมายของชื่อเรื่อง กล่าวถึง
ความสาคัญและขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความสนใจ ต้องการอ่านเนื้อเรื่องให้มาก
ที่สุด
๒. ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง
ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นส่วนที่ ขยายความ ให้รายละเอียดตรงตามจุดประสงค์หรือประเด็นหลักของ
เรื่อง ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นส่วนที่มีเนื้อหามากที่สุด ส่วนเนื้อเรื่องประด้วยหลายย่อหน้า แต่ละย่อหน้าจะขยาย
ความของเรื่องตามแนวคิดที่ตั้งไว้ มีทั้งเนื้อหาของเรื่องที่ให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็นความรู้ สึกของผู้เขียน
พร้อมตัวอย่างประกอบข้อความให้เด่นชัดยิ่งขึ้น มีการใช้สานวนโวหาร และถ้อยคาที่ไพเราะ เลือกสรรแล้ว
นามาใช้ในการเขียน ต้องเขียนตามโครงเรื่องที่ตั้งไว้ให้มีเนื้อหาต่อเนื่องสอดคล้องกัน
๓. ส่วนที่เป็นสรุป
ส่วนที่เป็นการสรุปเรื่อง เป็นส่วนที่ สรุปเนื้อหาสาคัญของเรื่องควรมีเพียงย่อหน้าเดียว เป็นการ
กล่าวย้าประเด็นสาคัญ ย้าจุดประสงค์หรือความคิดหลักของเรื่อง อาจมีการทิ้งท้ายฝากข้อคิด ข้อย้าเตือน หรือ
คติสอนใจ ตลอดจนความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน
การเขียนย่อหน้าแต่ละย่อหน้าของเรียงความทั้งเรื่อง ตั้งแต่เปิดเรื่อง การดาเนินเรื่อง จนกระทั้งจบ
เรื่อง ผู้เขียนจะต้องเริ่มต้นโดยวางจุดประสงค์ของการเขียนว่าจะเขียนเรื่องอะไร เขียนแนวใด มีข้อมูลหลัก
ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เพียงพอแล้วเพียงใด จะเริ่มต้นจะปิดท้ายเรื่องแนวใด จึงลงมือร่างโครงเรื่อง แต่ละย่อ
หน้าเป็นแนวพอสังเขปก่อน ดังเช่น
๑) ย่อหน้าแรก เปิดเรื่องประกอบด้วย ๑) การกล่าวทั่วไปเพื่อสร้างความสนใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่
จะเขี ย น ๒) กล่ า วระบุ ป ระเด็น ส าคั ญๆ ของเรื่ อ งที่เ ป็ น หลั ก ส าคั ญหรือ หั ว ใจของเรื่ อ ง เป็ น การกล่ าวถึง
โครงสร้างโดยรวมของการวางเนื้อความเรื่องที่สนใจ
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๒) ย่ อ หน้ า เนื้ อ เรื่ อ ง การเขี ย นเนื้ อ เรื่ อ ง แสดงถึ ง การให้ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ก ล่ า วเกริ่ น ไว้ พร้ อ มทั้ ง
รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน เนื้อเรื่องของเรียงความมักมีหลายย่อหน้า เว้นแต่ว่าเรื่องนั้นมีเนื้อหาน้อยมาก
เขียนเพียงหนึ่งย่อหน้าก็ได้ แต่ไม่ว่าจะกี่ย่อหน้า แต่ละย่อหน้าต้องเกี่ยวเนื่องกันตลอด มีคาหรือความเชื่อม
ประโยคในย่อหน้าและระหว่างย่อหน้า
๓) ย่อหน้าท้าย มีลักษณะต่างไปจากส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง เช่น การสรุปประเด็นสาคัญของเนื้อเรื่อง
ก็ควรใช้วิธีการเขียนและภาษาให้กระชับ ชัดเจนทิ้งท้ายเป็นข้อคิดที่แตกต่างจากการดาเนินเรื่อง แต่ก็ต้อง
สัมพันธ์กับการปิดเรื่องและเนื้อเรื่อง จึงจะทาให้เรียงความนั้นมีเอกภาพ สัมพันธภาพ และมีสารัตถภาพ
หลักในการเขียนเรียงความ
หลักในการเขียนเรียงความที่สาคัญ ๆ มีดังนี้
๑. เขียนตรงตามส่วนประกอบของการเขียนเรียงความ คือ มีส่วนนา ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนปิดเรื่อง
ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายเป็นส่วนนาและส่วนปิดเรื่อง
๒. เขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็น
๓. เนื้อเรื่องที่วางไว้ตามโครงเรื่องควรเขียนอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์และมีการลาดับขั้นตอนที่
ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
๔. การนาเสนอเรื่อง ให้มีสาระน่าอ่าน เลือกสรรข้อความที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
๕. มีความคิดแปลกใหม่ ทันสมัย น่าสนใจ สอดแทรกในข้อเขียนอย่างเหมาะเจาะ
๖. มีสานวนการเขียนดี มีโวหาร คือมีถ้อยคาที่เรียบเรียงน่าอ่าน มีการแสดงถ้อยคาออกมาเป็น
ข้อความเปรียบเทียบ
๗. มีความงามในรูปแบบ คือ หัวกลางหน้ากระดาษ หัวข้อชิดขอบกระดาษ หัวข้อย่อหน้า หัวข้อย่อย
จะวางรูปแบบได้สัดส่วนที่เหมาะเจาะ สวยงาม อ่านง่าย ไม่สับสน ย่อหน้าใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่อง
ใหม่
๘. เรียงความที่ดีต้องประกอบด้วยเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
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ตัวอย่างเรียงความเรื่อง น้อยหน่าไม่น้อยค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จากสถานการณ์ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญหน้ากับ “ภาวะโลกร้อน” ที่กาลังคุกคามไปทั่วโลก
ทาให้มีข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอยู่เสมอๆ มีหลายหน่วยงานทั่วโลกช่วยกันรณรงค์ในเรื่อง ลดภาวะ
โลกร้อน เรื่องวิกฤตการณ์โลกร้อนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิด
การปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก ฉันเคยได้ยินมาบ่อยครั้งอยู่เหมือนกัน
สาหรับตัวฉัน ในชีวิตก็เคยปลูกต้นไม้มาบ้าง ซึ่งการปลูกแต่ละครั้งก็มิได้คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการปลูกมากนัก จนกระทั่งวันหนึ่งแดดร้อนมากเพราะเป็นหน้าร้อน ไฟเกิดดับอีก ช่างเป็นสองสิ่ง
ที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกันนักซึ่งรวมถึงตัวฉันด้วย เพราะไฟฟ้าดับทีเดือดร้อนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องพลาดดูรายการโทรทัศน์ที่โปรด และที่ต้องทนกับความร้อนที่ฉันไม่ยอมคุ้นเคยกับมันสักที
หลายๆอย่างดูติดขัดไปหมด วันนั้นฉันต้องซักผ้าเองเนื่องจากเครื่องซักผ้าไม่ยอมทาหน้าที่ของตัวเอง
ภาระจึงตกอยู่ที่ฉัน ฉันนั่งซักผ้าได้ระยะหนึ่งรู้สึกได้ถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนฉันเริ่มมองหาที่ร่ม
เพราะเริ่มที่จะทนความร้อนไม่ไหว พอดีหลังบ้านมีน้อยหน่าสองต้น ปีนี้มันโตขึ้นมากและมีใบหนา
พอที่จะบังแดดให้ฉันได้ ฉันจึงย้ายไปซักผ้าใต้ร่มน้อยหน่า ฉันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างกันอย่างมากใต้
ร่มน้อยหน่าให้ความเย็นสบายอย่างน่าอัศจรรย์ ต้นไม้มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองฉันนึกในใจ ต่อไปฉันคง
จะเริ่มปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพราะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างปลูกต้นไม้ ๑ ต้น กับซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง ประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างชัดเจน ต้นไม้ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ไม่ทาให้โลกเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้โลกร้อนขึ้น
การปลูกต้นไม้คือหนึ่งวิธีที่ทาได้ง่ายเพื่อช่วยเหลือเราและช่วยเหลือโลกจากภาวะโลกร้อน ฉัน
อยากให้ทุกคนช่วยกัน และฉันเชื่อว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ทาได้ ก่อนที่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากพบไม่
อยากเห็นจะเกิดขึ้นกับเราและโลกของเรา
เด็กหญิงสุธาสินี ทรัพย์มูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
องค์ประกอบของเรียงความ
หลักการเขียนเรียงความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายองค์ประกอบการเขียนเรียงความได้
๒. อธิบายหลักการเขียนเรียงความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนเรียงความเชิงพรรณนาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีมารยาทในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงาน
ขั้นนา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนเรียงความ
๒. แบบทดสอบ
แล้วให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของการเขียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรียงความ ดังนี้
เขียนเรียงความ
คานา
เนื้อเรื่อง
สรุป
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนเรียงความ
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่าเรียงความ
ที่ดีควรมีองค์ประกอบใดบ้าง จึงจะสมบูรณ์แบบ
(หัวข้อเรื่อง คานา เนื้อหาสาระ บทสรุป)
๒. ให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดว่าหาก
ต้องการให้งานเขียนเรียงความของเราเป็นงานเขียนที่
ดี ควรจะมีขั้นตอนกระบวนการใดบ้าง (๑. ขั้นกาหนด
หัวข้อ ๒. ขั้นกาหนดขอบเขตของเรื่อง ๓. ขั้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ๔. ขั้นวางโครงเรื่อง ๕. ขั้นลงมือ
เขียน ๖. ขั้นตรวจทาน) ครูคอยแนะนา
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. ให้นักเรียนร่างหัวข้อ/โครงเรื่องของเรียงความ
ที่ตนเองสนใจ
๔. ให้นักเรียนส่งหัวข้อโครงเรื่องต่อครู ครู
เสนอแนะ
๕. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อจะนามาเขียน
เรียงความ ตามหัวข้อ/โครงเรื่อง ที่ตนเองร่างไว้ จาก
หนังสือหรืออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งบอกแหล่งข้อมูล
อ้างอิงด้วย
๖. นักเรียนเขียนเรียงความ แล้วร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๗. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่องการเขียนเรียงความ
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการเขียน
เรียงความตลอดจนแนวทางการนาการเขียน
เรียงความไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
องค์ประกอบของเรียงความ ทาแบบทดสอบ
หลักการเขียนเรียงความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อธิบายองค์ประกอบการ เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความได้
๒. อธิบายหลักการเขียน
เรียงความได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมินการ
เขียน การเขียน
เรียงความ

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
ประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๑. มีวินัย
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีมารยาทในการเขียน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
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ใบงานเรื่องการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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แบบทดสอบเรื่องการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

๑. การเลือกเขียนเรียงความควรใช้หลักในข้อใด
ก. เลือกเรื่องที่เคยเขียนมาก่อน
ข. เลือกเรื่องที่ใช้โวหารได้หลากหลาย
ค. เลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้มากที่สุด
ง. เลือกเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียน
๒. นักเรียนควรเลือกชื่อเรื่องในข้อใด
ก. กฎหมายน่ารู้
ข. ธรรมะก่อนนอน
ค. ท่องไปให้ทั่วโลก
ง. โรงเรียนของข้าพเจ้า
๓. ข้อใดคือประโยชน์การวางโครงเรื่อง
ก. เขียนง่าย เนื้อหาไม่วกวน
ข. เขียนเรื่องได้ยาวตามที่ต้องการ
ค. เขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนความเรียง
ง. ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการเขียนความเรียง
๔. ข้อใดใช้พรรณนาโวหาร
ก. ต้นไม้ต้นใหญ่ให้ร่มเงา
ข. สระน้ากว้างใหญ่เก็บน้าได้ดี
ค. ต้นไม้มีประโยชน์ทาให้ฝนตกและลดโลกร้อน
ง. สระน้ากว้างสุดตาน้าใสเต็มเปี่ยมเกือบจะล้น
๕. ข้อใดคือส่วนประกอบของความเรียง
ก. คานา ใจความสาคัญ
ข. คานา เนื้อเรื่อง สรุป
ค. คานา เนื้อเรื่อง ใจความสาคัญ
ง. คานา ใจความสาคัญ ข้อคิดควรจา
๖. การเลือกเรื่องในการเขียนเรียงความไม่ควรเลือกตามข้อใด
ก. ค้นหาความรู้ได้สะดวก
ข. เป็นเรื่องที่ไม่เคยสนใจมาก่อน
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ค. มีความรู้และประสบการณ์มากที่สุด
ง. แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
๗. ข้อใดขยายความได้สละสลวยและมีใจความที่สัมพันธ์กัน
ก. ลดสิ่งที่ไม่จาเป็น เพราะใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น เขามีเงิน
ข. เพราะใช้จ่ายอย่างประหยัด เขามีเงิน เช่น ลดสิ่งที่ไม่จาเป็น
ค. เขามีเงิน เช่น ลดสิ่งที่ไม่จาเป็นลง เพราะใช้จ่ายอย่างประหยัด
ง. เขามีเงิน เพราะใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น ลดสิ่งที่ไม่จาเป็นลง
๘. ข้อใดใช้คานาเป็นคาถาม
ก. วัฒนธรรมคือสิ่งที่ชาวบ้านทั้งปวงในสังคมนั้น ๆ สมมติขึ้นและถือปฏิบัติร่วมกันมา
ข. ในขณะที่เกิดอุทกภัย พี่น้องชาวไทยเดือดร้อน แต่บางกลุ่มบางพวกยังแข่งชิงอานาจกันอยู่ทาไม
ค. ความทุกข์ยากของราษฎรก็ผ่อนคลายลงด้วยพระปรีชาพระบารมี เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาประชาชน
ง. แม้ “ข้าวคา น้าขัน” ที่ท่านแบ่งให้เรา ก็ถือเสมือนบุคคลสาคัญ บุญคุณที่ต้องจดจาคาพูดดังกล่าวมีมา
แต่โบราณกาล
๙. โครงเรื่องเรียงความเรื่องพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไปนี้ควรเรียงลาดับตาม
ข้อใดจึงได้จะความสมบูรณ์
๑. ประวัติการก่อสร้าง
๒. สิ่งก่อสร้างในพระราชวัง
๓. ที่ตั้ง
๔. ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
๕. การอนุรักษ์และการบูรณะ
ก. ๑ ๓ ๒ ๕ ๔
ข. ๓ ๑ ๒ ๔ ๕
ค. ๓ ๒ ๑ ๔ ๕
ง. ๔ ๓ ๑ ๒ ๕
๑๐. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เราไม่ควรกาหนดขอบเขตเนื้อหาในการเขียนเรียงความ เพราะจะทาให้เกิดความยุ่งยาก
ข. การตั้งชื่อเรื่อง ตั้งเองตามความพอใจ โดยไม่ต้องคานึงถึงความคลอบคลุมหรือความเหมาะสม
ค. การเขียนเนื้อเรื่องเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกที่ไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานประกอบ
ง. การเขียนเรียงความ คือ การเขียนเรียงลาดับขั้นตอนเขียนเรียบเรียงเรื่องราว เพื่อแสดงความรู้
ความคิด
เฉลยแบบสอบเรื่อง การเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ค

๒. ง

๓. ก

๔. ง

๕. ข

๖. ข

๗. ง

๘. ข

๙. ข

๑๐. ง

ประเด็
ประเด็นน
การประเมิ
การประเมิ
ประเด็นนน
การตั
้ง้งชืชื่อ่อเรืเรื่อ่องงน
การตั
การประเมิ

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความ
ระดับกคะแนน/ระดั
บคุณภาพ
เกณฑ์
ารประเมินการเขี
ยนเรียงความ
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เน้นน
จุจุดดเน้
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับบปรุ
ปรุงง)) จุน้ดน้ำเน้
ำหนั
หนั
ระดับคะแนน/ระดั
บคุณภาพ
น กก
ชืชื่อ่อเรืเรื่อ่องสั4้นกะทั
ดรัด
ชื่อเรื่องสั
งกั
อองกั
๑๑ ก
(ดีมาก)
3 ้น(ดีกะทั
) ดรัด ชื่อเรื2่องสอดคล้
(พอใช้) อง ไม่1สอดคล้
(ปรับปรุ
ง)บบ น้าหนั
เรื่อง
งที่เขียนอง ไม่เนืส้ออดคล้
เหมาะสม
การตั้งชื่อเรื่อง
องกับ
๑
ชืเหมาะสม
่อเรื่องสั้นสอดคล้
กะทัดรัอดงกับ ชืเหมาะสม
่อเรื่องสั้นกะทัดรัด ชืกั่อบเรืเรื่อ่องสอดคล้
สอดคล้
อ
งกั
บ
เนื
อ
้
เนื
ขียน องกับ เหมาะสม
เนื้อ้อเรืเรื่องที่เสอดคล้
เหมาะสม
กับเรื่องที่เขียน
เนื้อเรื่อง
เรื
อ
่
งที
เ
่
ขี
ย
น
มีเนื
มีคค้อวามน่
วามน่
เรื่องทีาสนใจ
่เขียน มีความ สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่องที่เขียน
ดึน่ดึงางดูดูสนใจ
ดดใจผูดึ้อง่าดูนดใจผู้อ่าน
องค์
ระกอบ
าน
เนื้อ้อเรืเรื่อ่องง สรุ
สรุปป
มีมีคคาน
๒๒๒
องค์
มีมีมีคคคำนำ
ำนำา มีมีเเนืนื้อ้อเรืเรื่อ่องง ไม่
องค์ปปประกอบ
ระกอบ
ำนำา เนื
ไม่มมีคีคาน
ำนำา มีเนื้อ ไม่
ไม่มมีคีคาน
ำนำา มีเนื้อ
แต่ไม่มีสรุป
เรืมีเ่อนืง้อมีเรืส่อรุงปมีสรุป เรืมี่อเนืง้อเรื่อง
ไม่มมีสีสรุรุปป
ไม่
เนืเนื้อ้อเรืเรื่อ่องง
มีมีปประเด็
หาขาด
ระเด็นน่าสนใจ แปลก มีข้อมูลน่าเชื่อถือ มีข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาขาด
๒๒
แปลกใหม่
เนื้อ้อหามี
หามีความ
ความน่าาเชื
เชืเชื่อ่อ่อถืถืถือออ
แปลกใหม่
เนื้อ้อหามี
หามีคความ
วาม
ใหม่
มีข้อมูลน่าเชื่อถือ
เนื
เนื
ความน่
ความถูกต้อง
มีมีขข้อ้อมูมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหา ถูกต้อง
เนื้อหา มีความถูกต้อง
ถูกต้อง สอดแทรก ถูกต้อง
วามถูกต้อง
มีมีคความถู
สอดแทรกความคิด
สอดแทรกความคิ
ด
เห็
น
ความคิ
ดเห็้เขีนยของ
สอดแทรกความคิดเห็น
สอดแทรกความคิ
เห็นของผู
น
ของผู
เ
้
ขี
ย
น
ผู
เ
้
ขี
ย
น
ของผู้เ้เขียน
ของผู
การใช้ภภาษา
าษา
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ใช้ภาษาได้
๒๒
ใช้ภภาษาได้
าษาได้ถูกต้องงตาม
การใช้
ใช้
าษาได้ถถูกูกต้ต้อองง ใช้ใช้ภภาษาได้
าษาได้
ตามหลั
ตามหลักกภาษา
ภาษา ใช้ ถูถูกกต้ต้อองตามหลั
งตามหลักก
ตามหลั
กภาษา
หลั
กภาษา
เลือกใช้ภาษา ตามหลักภาษา
ตามหลั
กใช้ภาษา สื่อ
ใช้ภาษาสานวน
ภาษา ใช้
ใช้ภภภาษา
าษา
เลืออกใช้
กใช้ภภาษา
าษา
าษา
เลื
ออกใช้
สเลืานวนสละสลวย
เลื
ภาษา
ภาษา
สำนวนสละสลวย
สำนวนสละสลวย สสำนวน
สำนวนสละสลวย
สสำนวนสละสลวย
านวนสละสลวย สละสลวย
ความหมายชั
ดเจน การ
านวน
ความหมายชัดเจน
สละสลวย
สื่อความหมาย
สื่อความหมาย
สืสื่อ่อความหมายชั
สะกดค
า และเว้นวรรค
สื่อความหมาย
สืการสะกดคำ
่อความหมาย
สละสลวย
การสะกดคำ
สื่อความหมาย
ความหมาย
ชัดเจน
การสะกดคำ
ตอนถู
ก
ต้
อ
ง
ชั
ด
เจน
การสะกด
การสะกดค
า
และ
สื
อ
่
ความหมาย
และเว้นวรรคตอนถูกต้อง การสะกดคำ
และเว้นวรรค
เขียนสะกดคำ
และเว้
นสะกดคำ
คและเว้
า และเว้
น
วรรค
เว้
น
วรรคตอน
เขี
ย
นสะกดค
า
และเว้นวรรคต
นวรรคตอน ตอนถูกต้อง
วรรคต
ถูกต้อกง ต้อง
อนไม่ถนูกวรรค
ต้อองง
ตอนถู
ถูกต้อง
และเว้
มารยาท
ลายมืออเป็นระเบียบ
ลายมืออ่านง่าย
ลายมืออ่านยาก ตอนไม่
ลายมือถอู่กาต้นยาก
๑๑
มารยาท
ลายมื
นยาก
อง
ในการเขียยนน
สะอาดเรี
สะอาดเรี
บร้อย ลายมื
ไม่ เรียอบร้
ออยย
ในการเขี
สะอาดเรี
อยยบ
สะอาดเรี
มารยาท
ลายมื
อเป็ยนบร้
ระเบี
ลายมื
ออ่ายนง่บร้าอยย ลายมื
ออ่ายนยาก
อ่านยาก
๑
ส่
ง
ทั
น
เวลาที
ก
่
ำหนด
ส่
ง
ทั
น
เวลา
ส่
ง
ทั
น
เวลา
ส่
ง
ไม่
ท
น
ั
เวลาที
่
ส่สะอาดเรี
งทัน ยบร้อย
ในการเขียน
สะอาดเรียบร้อย
สะอาดเรียบร้อย ไม่ เรียบร้เวลาที
อย ่
ำหนด
ทีที่ก่กำหนด
กำหนด
ทีที่ก่กำหนด
ำหนด
กำหนด
ส่
ง
ทั
น
เวลาที
ก
่
าหนด
ส่
ง
ทั
น
เวลาที
่
ส่
ง
ทั
น
เวลาที
่
ส่
งไม่ทันเวลาที่
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ระดั
กาหนด
กาหนด
คะแนน
๓๖-๔๐
หมายถึ
งง
ดีดีมมาก
คะแนน
๓๖-๔๐
หมายถึ
าก กาหนด
ระดับคุณภาพ คะแนน
คะแนน
๒๙-๓๕
หมายถึ
ดีดี
๒๙-๓๕
หมายถึงง
๒๐-๒๘
คะแนน
๓๖-๔๐
หมายถึง
ดีพอใช้
มาก
๒๐-๒๘
พอใช้
คะแนน
๐๒-๑๙
หมายถึ
คะแนน
๐๒-๑๙
หมายถึงง
ปรับบปรุ
ปรุงง
๒๙-๓๕
ดีปรั
คะแนน
๒๐-๒๘
หมายถึง
พอใช้
คะแนน
๐๒-๑๙
หมายถึง
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต

๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อ้อหา
หา
ขอบเขตเนื
ความหมายของการพูดดรายงาน
รายงาน
ความหมายของการพู
หลั
หลักกการพู
การพูดดรายงาน
รายงาน
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพู
ด้
จุดประสงค์
การเรียนรู
ด้จุาดนความรู
ประสงค์้ การเรียนรู้
อธิบายความหมายของการพู
ดรายงานได้
ด้า๑.นความรู
้
๒. อธิบายหลักการพูดรายงานได้
อธิบบายมารยาทในการพู
ายความหมายของการพู
๓.๑. อธิ
ดได้ ดรายงานได้
๒.กอธิ
บายหลักการพูดรายงานได้
ด้านทั
ษะและกระบวนการ
่องหรือประเด็
๓.พูดอธิรายงานจากเรื
บายมารยาทในการพู
ดได้ นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟังและการดูและการสนทนาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ด้านคุณลักษณะ
พูดรายงานจากเรื
๑. มีวินัย ่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
๒. ใฝ่งเรีและการดู
ยนรู้ และการสนทนาได้
จากการฟั
่นในการทางาน
ด้านคุ๓.ณมุลั่งกมัษณะ
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
แผนการจั
ยนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง การพูดดการเรี
รายงาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
เรื่อง การพูดรายงาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิ
ช
าพื
น
้
ฐานภาษาไทย
ชั
น
้
มั
ธ
ยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิกิจจกรรมการเรี
่อ/แหล่งเรีงเรียนรู
ยนรู้ ้
สื่อสื/แหล่
กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้
นำ
๑.๑.ใบความรู
ขัขั้น้นนำ
ใบความรู้เรื้เ่อรืง่องการพู
การพูดดรายงาน
รายงาน
๒.๒.ใบความรู
นร่ววมกั
มกันนแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็เห็นนในประเด็
ในประเด็น น “การ
นักเรียนร่
ใบความรู้เรืเ้ ่อรืง่องภูภูมมิปิปัญัญญาไทย
ญาไทย
ภาระงาน/ชิ
น
้
งาน
พูดรายงานมี
ความส
าคัญกับญนักักบเรีนัยกนหรื
อไม่อไม่
ย่าองไร
“การพู
ดรายงานมี
ความสำคั
เรียนหรื
ย่างไร ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด
หากครูมมอบหมายให้
อบหมายให้นนักักเรีเรียยนออกมาพู
นออกมาพูดรายงาน
ดรายงาน
และถ้าหากครู
แผนภาพความคิด
การศึกษาค้นนคว้
คว้าาหน้
หน้าาชัชั้น้นเรีเรียยนนนันักกเรีเรียยนจะมี
นจะมีวิธวีกิธารพู
ีการพูด ด
อย่างไร”
ขัขั้น้นสอน
สอน
กลุ่ม่มนันักกเรีเรียยนศึ
นศึกกษาใบความรู
ษาใบความรู้เรื้เ่อรืงการพู
่องการพูด ด
๑. แบ่งงกลุ
รายงาน และเรื
และเรื่อ่องภู
งภูมมิปิปัญัญญาไทยและส่
ญาไทยและส่งตังตัวแทน
วแทน
รายงาน
นาเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน
นำเสนอความรู
้หน้าลชัะกลุ
้นเรีย่มนร่วมกันวางแผนการค้นคว้า
๒. นักเรียนแต่
ข้อมู๒.ลเกีนั่ยกวกั
ภูมิปลัญะกลุ
ญาไทยในชุ
มชนและท้องถิ
่นของ
เรียบนแต่
่มร่วมกันวางแผนการค้
นคว้
า
ข้ตนอมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในชุมชนและท้องถิ่น
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผนภาพความคิด
ของตน
“ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่น”
๓. ดนัรายงานเรื
กเรียนแต่ล่อะกลุ
จัดบทำแผนภาพความคิ
“ภูมิใจ
การพู
งเกี่ย่มวกั
ภูมิปัญญาไทยในชุดมชน
งถิ่นของตน
ภูและท้
มิปัญอญาไทย
ในท้องถิ่น”
การพูดรายงานเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในชุมชน
และท้องถิ่นของตน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๔. รักความเป็นไทย

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการพูด
รายงานและมารยาทในการพูดเพื่อนาไปใช้ในการพูด
รายงานได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง การพูดรายงาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

“ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่น”
การพูดรายงานเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในชุมชน
และท้องถิ่นของตน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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180 180
180 173
180
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
่งที่ต้องการวั
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้าสินความรู
้ ด/ประเมิน
ความหมายของการพู
ด การนาเสนอ
แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้า๑.
นความรู
้
รายงาน
นาเสนอ นการ
ยละ ๘๐การประเมิ
ขึ้นไป น
๑. ความหมายของการพูด การนาเสนอ
แบบประเมิ
ผ่ร้อานเกณฑ์
๒. หลักการพูดรายงาน
แผนภาพความคิด นแบบประเมิ
รายงาน
าเสนอ นแผนภาพ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓. หลั
มารยาทในการพู
ด
ความคิด นแผนภาพ
๒.
กการพูดรายงาน
แผนภาพความคิด แบบประเมิ
๓. กมารยาทในการพู
ด
ความคิด
ด้านทั
ษะและกระบวนการ
รายงานจากเรื่องหรือ ประเมินการพูด
แบบประเมินการพูด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านทัพูกดษะและกระบวนการ
ประเด็พูนดทีรายงานจากเรื
่ศึกษาค้นคว้า่อจาก
รายงานนการพูด
รายงาน นการพูด
ร้ผ่อานเกณฑ์
ยละ ๘๐การประเมิ
ขึ้นไป น
งหรือ ประเมิ
แบบประเมิ
การฟังนและการดู
ประเด็
ที่ศึกษาค้แนละการ
คว้าจาก รายงาน
รายงาน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
สนทนาได้
การฟั
งและการดูและการ
สนทนาได้
ด้านคุณลักษณะ
ัย
ประเมิน
แบบประเมิน
เกณฑ์การผ่านระดับ
ด้านคุ๑.ณมีลัวกินษณะ
๒. ใฝ่
คุณลักษณะ
คุณลักษณะน
คุณภาพ
๒ านระดับ
๑.
มีวเินรียั นรู้
ประเมิ
น
แบบประเมิ
เกณฑ์
การผ่
๓. ใฝ่
มุ่งเมัรี่นยในการท
๒.
นรู้ างาน คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณภาพ ๒
๔. มุรัก่งมัความเป็
นไทย
๓.
่นในการท
างาน
๔.ทึรักกผลหลั
ความเป็
นไทยด
๘. บัน๕.มารยาทในการพู
งสอน
๘. บันทึกผลการเรี
ผลหลังสอน
ยนรู้
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................
.................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................
.................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................
.................................................
.............................................................................................................................
.................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
ลงชื
่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
.............................................................................................................................
.................................................
ลงชื่อ...................................................ผู
้ตรวจ
ลงชื
่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ…………
วันที่.............เดือน...............พ.ศ…………
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ใบควำมรู้ เรื่อง กำรพูดรำยงำน
ยการเรียนรู้ที่ ๒๑ แผนการจั
การพูดรำยงำน
รายงาน
หน่วยกำรเรี
แผนกำรจัดการเรี
กำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กำรพู
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ความหมายกำรพูดรำยงำน
กำรพูดรำยงำน เป็นการบอกเล่า ชี้แจง แสดงผลการศึกษาค้นคว้า การพูดรายงานมีความสาคัญใน
ฐานะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความคิด เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา
หลักกำรพูดรำยงำน
การพูดรายงาน ควรยึดหลักดังนี้
๑. เตรียมเอกสารประกอบการรายงานให้พร้อม
๒. กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนาตนเองและเรื่องที่รายงาน
๓. รายงานเรื่องตามลาดับเนื้อหา ลาดับขั้นตอน หรือลาดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องและต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน
๔. ใช้ภาษาพูดที่กระชับ เข้าใจง่าย สุภาพ ด้วยเสียงที่ดังพอควร หนักแน่น แสดงความมั่นใจ
๕. เสนอข้อมูลตรงประเด็นและยกหลักฐาน เหตุผลมาประกอบการพูดอย่างพอเพียง ไม่มากหรือน้อย
เกินไป
๖. ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีคาภาษาไทยใช้อยู่แล้วและเป็นที่รู้จักนอกจากเป็นคาใหม่หรือเป็นศัพท์
เฉพาะวงการนั้น ๆ
๗. พูดคาควบกล้าให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะผิดความหมาย รวมทั้งการพูดเว้นวรรคตอน ออกเสียง
วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
มำรยำทในกำรพูด
มารยาทในการพูดเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้พูดต้องคานึงถึงเวลาพูดเพราะจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง มารยาทในการพูดมี ดังนี้
๑. ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
๒. ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น
๓. รักษาเวลาในการพูดตามที่กาหนด
๔. มีบุคลิกภาพที่ดี ยืนหรือนั่งอย่างสารวม
๕. ไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวของตนเอง และไม่นาเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมาพูด
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ใบควำมรู้เรื่อง ภูมิปัญญำไทย
หน่วยการเรี
ยกำรเรียนรู้ที่ ๒๑ แผนการจั
แผนกำรจัดการเรี
กำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การพู
กำรพูดรายงาน
รำยงำน
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ภูมิปัญญำไทย มีการกาหนดสาขาภูมิปัญญาไทยไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการแต่ละท่านนามากาหนด ในภาพรวมภูมิปัญญาไทย
สามารถแบ่งได้เป็น ๑๐ สาขา ดังนี้
๑. สำขำเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์
ต่าง ๆ ได้ เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวน
ผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง
และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น
๒. สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลิตผล เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการที่ทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต และการ
จาหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
๓. สำขำกำรแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคน
ในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น การนวดแผนโบราณ การ
ดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น
๔. สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การทาแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่า
ชายเลน การจัดการป่าต้นน้า และป่าชุมชน เป็นต้น
๕. สำขำกองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม
และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา และโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชน ในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารหมู่บ้าน
เป็นต้น
๖. สำขำสวัสดิกำร หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน
ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
๗. สำขำศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น
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๘. สำขำกำรจัดกำรองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
ต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ เช่น
การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
๙. สำขำภำษำและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทาสารานุกรม
ภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
๑๐. สำขำศำสนำและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว
เป็นต้น

สุมน อมรวิวัฒน์. สารานุกรมสาหรับเยาวชนไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่
๒๓ เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย. พ.ศ. ๒๕๔๑
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แผนภาพความคิด “ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่น”
หน่วยกำรเรี
แผนกำรจัดกำรเรี
กำรพูดรายงาน
รำยงำน
ยการเรียนรู้ที่ ๒๑ แผนการจั
การเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การพู
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภำคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

“ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่น”
สาขา .......................................................................................
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เกณฑ์การประเมิ
เกณฑ์นการพู
การประเมิ
ดรายงาน
นการพูดรายงาน
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ประเด็น ประเด็น
ระดับคะแนน/ระดั
ระดับบคะแนน/ระดั
คุณภาพ บคุณภาพ
การประเมิน การประเมิน 4 (ดีมาก) 4 (ดีมาก) เกณฑ์การประเมิ
3 (ดี) นการพู
3 (ดีด)รายงาน2 (พอใช้) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 1 (ปรับปรุง)
เนื้อหา
เนื้อหา มีการเรียงลำดัมีบการเรียงลำดับมีการเรียงลำดัมีบกเนื
ารเรี
้อหาได้
ยงลำดั
ดี บเนื้อมีหาได้
การเรีดี ยงลำดัมีบการเรียงลำดัมีบการเรียงลำดัมีบการเรียงลำดับ
ประเด็นการประเมิ
ระดัอบเนืคะแนน/ระดั
บคุณพภาพ
เนื้อหาได้นดี เนื้อหาได้ดี มีความต่อเนื่อมีงความต่
่อง เนื้อหาได้
อใช้เนื้อหาได้พอใช้เนื้อหาไม่ได้ เนื้อหาไม่ได้
3 (ดี)
(ปรับอปรุ
มีความต่อเนื่อมีงความต่4อ(ดีเนืม่อาก)
ง มีประโยชน์ มีประโยชน์
มีความต่2อเนื(พอใช้
่อมีงน้ความต่
อ)ย อเนื่อไม่
งน้มอ1ีคยวามต่
เนืไม่่องมง)ีความต่อเนื่อง
เนื้อหา
มีการเรียงลาดับ
มีการเรียงลาดับ
มีการเรียงลาดับ
มีการเรียงลาดับ
มีประโยชน์ มีประโยชน์ ให้แง่คิดบ้าง ให้แง่คิดบ้าง
มีประโยชน์น้อมียประโยชน์น้อมียประโยชน์น้อมียประโยชน์น้อย
เนื้อหาได้ดี
เนื้อหาได้ดี
เนื้อหาได้พอใช้
เนื้อหาไม่ได้
ให้แง่คิดสัมพันให้มีธ์คกแวามต่
ับง่คิดสัอมเนื
พัน่อธ์งกับ
ให้
แ
ง่
ค
ด
ิ
น้
อ
ย
ให้
แ
ง่
ค
ด
ิ
น้
อ
ย
ให้
ิดน้ออยเนืให้่อแงง่คิดน้อย
มีความต่อเนื่อง
มีความต่อเนื่องน้อย ไม่แมง่ีคความต่
เนื้อเรื่อง เนืมีป้อเรื
่อง
ระโยชน์
มีประโยชน์
มีประโยชน์น้อยให้แง่ มีประโยชน์น้อยให้
ให้
คิดสัาสูม่เพันืน้อธ์เรืการนำเข้
ก่อับงมี าให้
ง่้อคเรืิด่อบ้งาง าสู่เนื้อเรื่องมีกคิารนำเข้
ดน้อย าสู่เมีนืก้อารนำเข้
กลวิธีการนำเสนอ
กลวิธีการนำเสนอ
การนำเข้าสู่เนืการนำเข้
้อเรืแ่อง่งมี
สู่เนืแการนำเข้
เรื่อง าสู่เมีนืแง่ก้อคารนำเข้
เรืิด่อน้งอย าสู่เมีนืก้อารนำเข้
เรื่อง าสู่เนื้อเรื่อง
ความ สัมพันธ์ความ
กเนืับ้อเนืเรื้อสั่อมง พันธ์กับมีเนื
ความสั
้อ มพันมีธ์กคับวามสั
เนื้อเรืมพั่อนง ธ์กับเนืมี้อคเรืวาม
่อง สัมพันมีธ์คกวาม
ับ สัมพันไม่
ธ์กมับีความ ไม่มีความ
กลวิธีการนาเสนอ
าสู่เนื้อเร้เรืา่อความสนใจผู
งมี การน
าสู่เนื้อเรื่อ้ฟง ังได้เนื้อมีเรืการน
าเข้คาเนื
ง ค่อสัมียเร้
เร้าาเข้
้ฟความสนใจผู
ังได้
เรื่อง เร้าความสนใจ
เรืการน
่อง าเข้
เร้าความสนใจ
่อง ไม่
่อสูยเร้
้อ่เนืเรื้อา่อเรืง่อไม่
มกพัารน
านธ์าเข้
กับาเนืสู้อสั่เนืเรืม้อพั่อนง ธ์กับเนื้อเรื่อง
ความ สัมพันธ์กับเนื้อ มีความ สัมพันธ์กับเนื้อ มีความ สัมพันธ์กับ
เรื่อง ไม่มีความ
มีความมั่นเรืใจ่อมีง คเร้วามมั
น
่
ใจ
ผู้ฟังได้ดี ผูเรื้ฟ่อังงได้ดเร้ี าความสนใจ
ความสนใจผู
ฟ
้
ความสนใจผู
ง
ั
ฟ
้
ไม่
ัง ไม่
าความสนใจ เนื้อเรื่อง ไม่ค่อยเร้า สััง มเพัร้านใจผู
ธ์กับ้ฟเนื
้อเรืเร้่อางใจผู้ฟัง
มีความมั่นใจในมีผูค้ฟวามมั
ดรายงาน
่อยมีความมั
ไม่้ฟ่นคังใจใน
่อยมีความมัไม่
ังได้ด่นี ใจใน ในการพูดรายงาน
ผู้ฟังในการพู
ได้ มีความมั
่นใจ ไม่คความสนใจผู
ไม่่นมเใจใน
ร้ีคาวามมั
ใจผู้ฟ่นัง ใจไม่มีความมั่นใจ
การพูดรายงานการพู
ดรายงาน
การพู่นดใจใน
รายงานไม่มีความมั่นใจ
มีความมั
่นใจในการ
ในการพูดรายงาน การพู
ไม่คด่อรายงาน
ยมีความมั
ดรายงาน
การพูยงถู
ดรายงาน
การใช้ภาษา การใช้ภาษา
ออกเสียงถูกต้ออกเสี
อพูงตาม
ยงถูกต้องตาม
ออกเสียงถูกต้ออกเสี
องตามยงถูกต้องตามออกเสี
กต้ออกเสี
องตามยงถูกต้อออกเสี
งตามยงถูกต้ออกเสี
องตามยงถูกต้องตาม
การใช้ภาษาอักขรวิธีและดัอัออกเสี
กต้งอชัอังตาม
ออกเสี
ยดงถู
องตาม
งถูกอังต้กชัอขรวิ
กต้อัองกชังตาม
ขรวิธีและดั
อังกชัขรวิ
เจนธกีแต้ละดั
งชัดเจน
งกชัขรวิ
ดเจนธยีแงถูละดั
ดกเจน
อักออกเสี
ขรวิธีแยละดั
ดงตาม
เจนธีและดัอังออกเสี
ชักดขรวิ
เจนยธีแงถูละดั
ขรวิ
ดเจนธีและดังชัดเจน
อักขรวิธีและดังชัดเจน อักขรวิธีและดังชัดเจน อักขรวิธีและดังชัดเจน อักขรวิธีและดัง
ใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้ภาษาเหมาะสมเข้
ใช้ภาษาเหมาะสมเข้
าใจง่าย ใช้าใจง่
ภาษาเข้
าย าใจยาก
ใช้ภาษาเข้าใจยาก
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
ใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้ภาษาเข้าใจยาก
ชัดเจน ใช้ภาษาไม่
เข้าใจง่าย มีกเข้
ารใช้
ไม่มีการใช้เข้สำนวนโวหาร
สำนวนโวหาร
มีการใช้สำนวนโวหาร
ไม่
เข้าใจเนืไม่
้อเรืเไม่
ข้าใจเนื้อเรื่อง
เข้าาใจง่
ใจง่าายย มีมีกการใช้
ารใช้
าไม่
ใจง่มาีกยารใช้
ไม่สมำนวนโวหาร
ีการใช้ ไม่มไม่ีกมารใช้
ีการใช้
สไม่านวน
เหมาะสม
ข้่อางเใจ
สำนวนโวหารสำนวนโวหาร
สานวนโวหาร
สานวนโวหาร
โวหาร
เนื้อเรื่อง
ความสามารถในการ
งแคล่วพูวดได้คล่อพูงแคล่
ดได้
ว ว พูดพูได้ดคได้ล่คอล่งแคล่
องแคล่
งจดาเหมื
มี อนท่องจำ
ความสามารถ
ความสามารถ
พูดได้คล่องแคล่
พูพูดวดได้ได้คคล่ล่อองแคล่
พูดควได้ล่อคงแคล่
ล่องแคล่
พูดวได้วคล่องแคล่พูดว เหมือนท่อพูงจำ
ธรรมชาติพูดเป็นธรรมชาติ
พูดเป็
นธรรมชาติ
ในการพูด พูด ในการพูดพูดเป็นธรรมชาติ
พูพูดดเป็เป็นนธรรมชาติ
พูดนเป็ธรรมชาติ
นธรรมชาติ แต่แต่
มีการ
การประสานสายตา
ไม่เไป็ม่นเป็ธรรมชาติ
แต่ไม่เป็นธรรมชาติ
มีการประสานสายตา
ประสานสายตา
บ
ประสานสายตากั
ประสานสายตากั
บผู้ฟัง บ บผูประสานสายตา
้ฟังประสานสายตากั
ประสานสายตากั
บผู้ฟัง ประสานสายตากั
กัประสานสายตา
บผู้ฟังบ้าง กับผู้ฟังบ้าง
ประสานสายตากั
บผู้ฟัง
ประสานสายตา
กับผู้ฟัง มีการ
ผู้ฟัง มีการแสดงออก ผู้ฟังน้อย
กับผู้ฟังบ้าง
มีการแสดงออก กับผู้ฟังน้อย กับผู้ฟังน้อย เป็นระยะ เป็นระยะ
มีการแสดงออก มีการแสดงออก
มีการแสดงออก
แสดงออก
ทางสี
หน้าและท่าทาง
เป็นระยะ
ทางสีหน้าและทางสี
ทางสี
ห
น้
า
และท่
ทางสี
า
ทาง
ห
น้
า
และท่
า
ทาง
ห
น้
า
และ
ทางสีหน้าและ
บ้างเล็กน้อย
ท่าทางอย่างเหมาะสม
ท่ท่าาทางอย่
า
งเหมาะสม
บ้
า
งเล็
ก
น้
อ
ทางอย่างเหมาะสม ย บ้างเล็กน้อย
ตอบค
าถาม/เวลา
ย่าางงมี ตอบค
าถามได้ค่อนข้าง ตอบคำถามไม่
ตอบคาถามไม่
ได้เป็น
ตอบคำถาม/เวลา
ตอบคำถาม/เวลา
ตอบคำถามได้ตอบคำถามได้
อตอบค
ย่าง าถามได้ออย่ตอบคำถามได้
ตอบคำถามได้
ตอบคำถามไม่
ได้ ได้เป็น ตอบคำถามไม่
ไตอบค
ด้ าถามไม่ตอบคำถามไม่
ได้
ความรู
้
และมี
ค
วาม
ชั
ด
เจน
ส่
ว
นใหญ่
ส่
ว
นใหญ่
อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจน เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนใหญ่
มีความรู้ และมีมีความรู
วาม ้ และมีคค่วาม
ชัดเจน มีแหล่งอ้างอิง มีแหล่งอ้างอิง
ใช้เวลาเกินกาหนด ๕ ใช้เวลาเกินกาหนด
ชัดเจน มีแหล่ชังดอ้เจน
างอิงมีแหล่งอ้มีาแงอิหล่ง งอ้างอิงมีแหล่งอ้างอิง
ใช้เวลาเกินกำหนด
ใช้เวลาเกินกำหนด
ใช้เวลาเกินกำหนด
ใช้เวลาเกินกำหนด
ใช้เวลาตามกาหนด
ใช้เวลาเกินกาหนด ๑ นาที
๕ นาที
ใช้เวลาเกินนาที
กำหนด
ใช้เวลาเกิ
๑ นนาที
กำหนด ๕๑ นาที
นาที ๕ นาที
ใช้เวลาตามกำหนด
ใช้เวลาตามกำหนด
๕ นาที ๕ นาที

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

19 - 24
13 - 18
7 - 12
ต่ากว่า 6

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ พอใช้

186 186
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กลวิธีการนาเสนอ

การใช้ภาษา

การใช้ภาษา

ความสามารถในการพูด

เลขที่

เนื้อหา

แบบประเมินการพูดรายงาน

๔

๔

๔

๔

๔

ชื่อ – สกุล

รวม

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป (1๘ คะแนนขึ้นไป)
๑๙ – ๒๐
คะแนน ระดับ ดีมาก
15 – 18
คะแนน ระดับ ดี
11 – 14
คะแนน ระดับ พอใช้
0 – 10
คะแนน ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การพูดรายงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายของการพูดรายงานได้
๒. อธิบายหลักการพูดรายงาน
๓. อธิบายมารยาทในการพูด
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดรายงานจากเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า
จากการฟังและการดูและการสนทนาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีมารยาทในการพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง การพูดรายงาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนำ
๑. ใบความรู้เรื่อง การพูดรายงาน
๒. ใบความรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ครูตั้งคำถำม ประเด็นกำรพูดรำยงำนว่ำ หลักกำร
พูดรำยงำนมีอะไรบ้ำง และผู้พูดควรปฏิบัติตนอย่ำงไร ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด
ในขณะนำเสนอรำยงำน
ขั้นสอน
๑. ครู จั บ สลำกหมำยเลขกลุ่ ม ของนั ก เรี ย น ให้
ออกมำพู ด รำยงำนกำรศึ ก ษำ กิ จ กรรม “ภู มิ ใจ ภู มิ
ปัญญำไทย ในท้องถิ่น ” โดยกำหนดระยะเวลำกลุ่มละ
ไม่เกิน ๘ นำที ครูสรุปประเด็นกำรพูดรำยงำนของแต่
ละกลุ่ม
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นกำรพูด
รำยงำนของแต่ละกลุ่ม และประเมินกำรพูด
ฟังกำรนำเสนอของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผลงานการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรม “ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ในท้องถิ่น”

187

187
180

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียนรู้สุภาษิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องกำรพูด
รำยงำน ผู้พูดต้องมีข้อมูลกำรศึกษำค้นคว้ำโดย
เรียงลำดับ ใช้สำนวนภำษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และ
มีมำรยำทในกำรพูด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกำรพูดได้
อย่ำงถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง การพูดรายงาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

188

181

189 189
182
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
๑. ความหมายของการพูด การนาเสนอ
แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายงาน
นาเสนอ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. หลักการพูดรายงาน
แผนภาพความคิด แบบประเมินแผนภาพ
๓. มารยาทในการพูด
ความคิด
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดรายงานจากเรื่องหรือ ประเมินการพูด
แบบประเมินการพูด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจาก รายงาน
รายงาน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
การฟังและการดูและการ
สนทนาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมิน
แบบประเมิน
เกณฑ์การผ่านระดับ
๒. ใฝ่เรียนรู้
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณภาพ ๒
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีมารยาทในฟังการดู
และการพูด
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
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เกณฑ์การประเมินการพูเกณฑ์
ดรายงาน
การประเมินการพูเกณฑ์
ดรายงาน
การประเมินการพูดเกณฑ์
รายงาก
เกณฑ์
กการประเมิ
นนกการพู
ดดรายงาน
ารประเมิ
นดการพู
ดรายงาน
เกณฑ์
กการประเมิ
นนารประเมิ
การพู
ดดรายงาน
เกณฑ์
เกณฑ์
ารประเมิ
กเกณฑ์
การพู
นการพู
รายงาน
รายงาน
เกณฑ์
ารประเมิ
การพู
รายงาน
เกณฑ์การประเมิ
ดรายงาน ประเด็น ระดับคะแนน/ระดั
ประเด็นนการพู
ประเด็
บคุณนภาพ
ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
ระดับคะแนน/ระดับ
เกณฑ์กระดั
ารประเมิ
การพู
บบนคะแนน/ระดั
บภาพ
ระดั
บคุณภาพ
คะแนน/ระดั
บดคุรายงาน
ณบคะแนน/ระดั
ระดั
ระดั
คะแนน/ระดั
บคะแนน/ระดั
บคุคุณณภาพ
บภาพ
คุณภาพ
ระดับบระดั
คะแนน/ระดั

ประเด็น
ประเด็
ประเด็
นประเด็
น นประเด็น
ประเด็
น นประเด็
การประเมิ
การประเมิ
นคะแนน/ระดับการประเมิ
การประเมิ
4 (ดี
มาก)
4ภาพ
(ดีมาก)น3 (ดี)
4 (ดีมาก)น3 (ดี2 ) (พอใช้) 4 (ดีมาก)
3 (ดี
21) (พอใช้
(ปรับ)ปรุง)
ระดั
บ
คุ
ณ
น 4นน4(ดีน(ดีม4มาก)
การประเมิ
น นการประเมิ
การประเมิ
น นการประเมิ
การประเมิ
การประเมิ
ม
าก)
3
(ดี
)
2
(พอใช้
) 2 )(พอใช้)11 (ปรั
4
(ดี
ม
าก)
3
(ดี
)
3
(ดี
)
2
(พอใช้
) 2 (พอใช้
(ปรั1บบปรุ
ปรุ1งงบ))(ปรั
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ระดั
บ
คะแนน/ระดั
บ
คุ
ณ
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(ดี
ม
4
าก)
(ดี
ม
าก)
3
(ดี
3
)
(ดี
)
2
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(ปรั
ปรุงบ1) ปรุ(ปรั
ง) บปรุง)
าก)
3 (ดี)
เนื
อ
้
หา
มี
ก
ารเรี
เนื
อ
้
ย
หา
งลำดั
บ
มี
ก
ารเรี
เนื
อ
้
มี
ย
หา
ก
งลำดั
ารเรี
บ
ย
งลำดั
บ
มี
ก
ารเรี
เนื
อ
้
มี
หา
ย
ก
งลำดั
ารเรี
มี
ก
บ
ย
ารเรี
งลำดั
ย
บ
งลำดั
มี
บ
ก
ารเรี
มี
ย
ก
งลำดั
ารเรี
มี
ก
ย
บ
ารเรี
งลำดั
มี
ก
ย
ารเรี
งลำดั
บ
ย
บ
งลำดั
บ มีกาม
(ดีม3าก)
(ดี)ยบ2งลำดั
(พอใช้
) 1 ยบ(ปรั
1) มีก(ปรั
มกมีาก)
(พอใช้
บปรุ
งารเรี
มียกงลำดั
มียกยงลำดั
มี2กยยารเรี
มีบกปรุ
้อหา
มีกมียารเรี
มีมีกยการเรี
มี)มีกกยารเรี
งลำดั
ยารเรี
บารเรียบงลำดับ
มีบยกงลำดั
บมี(ดี
มีย3บกงลำดั
มียกบงลำดั
ารเรี
งลำดั
เนืนเนื
้อหา
ารเรี
บารเรี
มีบการเรี
งลำดั
บงลำดั
มีบการเรี
งลำดั
บง)มียกงลำดั
้อหาเนื้อหา4เนื(ดี้อมีหา
กยงลำดั
ารเรี
ยบารเรี
บารเรี4ยบงลำดั
ารเรี
บารเรี
ารเรี
้อเนืหาเนื
การเรี
งลำดั
บงลำดั
มีกก)ารเรี
ารเรี
ยงลำดั
งลำดั
บงลำดั
ยยารเรี
งลำดั
บงลำดั
เนื
ดงลำดั
ี บบ
เนืก้อ้อารเรี
หาได้
เนืดด้อารเรี
ี ี หาได้
ดี
เนื้อหาได้
เนืดหาได้
้อี หาได้
ดหาได้
ี ยงลำดั
พอใช้เนื้อหาได้
เนื้อดเนื
หาได้
ี เนื้อหาได้
ดเนื
ี ้อพหาไม่
อใช้ได้ เนื้อเ
หา เนืบ้อหาได้
มีมีกก้อด้อารเรี
าดัยบงลำดั
าดั
เนื
ี หาได้ยยดงล
เนื
อใช้
มีการเรีเนืย้องลำดั
ารเรี
มีเนืก้อพบ้อารเรี
เนืเนื้อ้อหาได้
เนืมีเนืก้อ้อารเรี
หาได้
เนืย้องล
ได้เนื้อได้หาไม่ได้
หาได้
ี าดัเนื
้อหาได้
ดี เนืบ้อหาได้
เนื
หาได้
พอใช้มีเนืบก้อารเรี
ด้อดีหาได้
ดดหาได้
ี มีเนื
พหาได้
อใช้ย้อพงล
หาไม่
ได้ด้าดั้อบหาไม่
เนื้อหาได้
ดี เนื
ดี ี มีเนืยกงล
พอใช้
อใช้
เนื้อเนื
หาได้
ี ด้อี หาได้
เนื้อ้อหาได้
หาได้
ี ดหาได้
หาไม่
ไหาไม่
หาได้อดเนืี ่อง
เนื
หาได้
ี ่อง อเนื่อง มีเนืค้อวามต่
หาได้
เนืมีงน้ค้ออวามต่
หาไม่
ด้เนืมี่อคงวามต่
มีเนืค้อ้อวามต่
มีค้อวามต่
มีอคดเนื
วามต่
มีคอพวามต่
เนือใช้
มี่อคงอ้อวามต่
อหาไม่
เนื่องอเนื
ย มีคไอวามต่
เนื
ไม่่อมองีคเนืวามต่
เนื
ย ่องมีควม
เนืหาได้
่อง อเนื
เนื
่อง อพเนือใช้
เนื
มีค่อ่ออวามต่
เนื่อ่องน้ง ออเนื
เนื้อหาได้ดี มีคมีวามต่
ดี ่องมีมีคความต่
หาได้
ด้ย่อ่อไม่
มีคมีวามต่
เนื
มีมีคความต่
เนืเนื่อเนืมี่องคอ้งวามต่
มีมีคความต่
เนื
อ่อยงน้อไอเนื
มีคไม่
วามต่
องไม่เนืม่อีคองวามต่
่อมีงความต่
วามต่
งน้มอีคยไม่
่อง
อวามต่
เนืเนืมี่อค่อองวามต่
อวามต่
เนืมีค่ออวามต่
งน้
อมี่อเนืยคงน้
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คอวามต่
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อ
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เป็ดางชั
เจน
นส่ดวเจน
นใหญ่ และมีคค่วามชั
อนข้เป็าดงชั
นเจน
ส่ดเป็
วเจน
นใหญ่
นส่วนใหญ่ ค่อนเ
ความรู
และมีดเจน
ความค่อนข้ชัาและมี
ดเจน
ส่วนนใหญ่
วลา ตอบคำถามได้และมี
อและมี
ย่างมี
ความชั
วามรู
ตอบคำถามได้
และมี
คและมี
วามชั
เจน
ดดเจน
ค่งชัอดนข้เจน
างชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ ส่เป็ไวด้นใหญ่
เป็นส่วนใหญ่
คและมี
ค่ค่ออนข้
ดดค่เจน
เป็นส่เป็
วเป็นใหญ่
นส่เป็
นใหญ่
คดวามชั
วามชั
ดเจนคดวามชั
เจน ดเจน
องชันข้
างชั
องชันข้
าเจน
นส่ส่วเป็วนใหญ่
นใหญ่
นส่วนใหญ่
นส่เป็วนใหญ่
นส่วนใหญ่
ความชั
ด้เจน
เจนคดและมี
นข้าค่างชั
เจน
ววนใหญ่
เจนงอ้มีาแงอิหล่ง งอ้างอิง มีแหล่งอ้มีาแงอิ
วลาเกิ
ใช้มีแเวลาเกิ
กใช้
าหนด
มีชัอ้ค่ดแาอหล่
หล่
งงงนใหญ่
อ้างอิง มีใช้แเหล่
งมีอ้เแวลาเกิ
านงอิ
หล่กเป็
ใช้
งาหนด
งอ้เนวลาเกิ
าส่กำหนด
งอิวนใหญ่
ง๕นกำหนด
หล่งมีอ้แานหล่
งอิ
งวลาเกิ
อ้เวลาเกิ
างอิ
ใช้งเนวลาเกิ
นกำหนด
กำหนด
นกำหนดมีแหใ
หล่
งอิ
ง
มี
แ
หล่
ง
อ้
า
งอิ
ใช้
ใช้
เ
และมีความชัดมีเจน
นข้
า
งชั
ด
เจน
เป็
น
ส่
ว
มีงแมีอ้งหล่
มี
แ
หล่
ง
อ้
า
งอิ
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
อ้
า
งอิ
ง
มี
แ
หล่
อ้
า
งอิ
ง
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
แมีหล่
งอิ
มี
แ
หล่
ง
อ้
า
งอิ
ง
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
แอ้าหล่
างอิงงมีใช้
งแเหล่
ง
มี
แ
หล่
อ้
า
งอิ
ง
ง
ใช้
เ
วลาเกิ
น
กำหนด
แหล่
างงอิมีอ้งแางอ้งอิ
มี
แ
หล่
ง
อ้
า
งอิ
ง
วลาเกิ
น
กำหนด
วลาตามกาหนด
ใช้
เวลาตามกำหนด
วลาเกิ
นเวลาเกิ
กาหนด
๑ ใช้
นาที
๕ใช้๑เนาที
๕
นาที
ใช้
เ
วลาตามกำหนด
ใช้
เ
ใช้
น
กำหนด
๑
เ
วลาตามกำหนด
นาที
ใช้
เ
วลาเกิ
๕
นาที
น
กำหนด
วลาตามกำหนด
นาที
ใช้
เ
วลาเกิ
๕
นาที
น
กำหนด
๑
๕ นาที๕ นาที นาทีใช้เว๕
ใช้เวลาตามกำหนด
ใช้
เนวลาเกิ
กำหนด
๕ นาที๕ใช้เวลาเกิ
มีแหล่งอ้างอิงใช้ใช้เวลาตามกำหนด
หล่งอ้างอิงใช้ใช้เวลาเกิ
ใช้ใช้เ๑เน๑วลาเกิ
๕ นาที
ใช้ใช้เวลาตามกำหนด
ใช้ใช้เวลาเกิ
๑๑นนกำหนด
นาที
๕๕๑นาที
ใช้มีแเวลาตามกำหนด
วลาเกิ
นาที
นาที นกำหนด
๕ นาที
นาที
นนกำหนด
นาที
๕๑ นาที
เวลาตามกำหนด
เวลาเกิ
นกำหนด
กำหนด
กำหนด
นาที
นาที
เวลาตามกำหนด
เวลาเกิ
กำหนด
นาที
นาที
๕ นาที
ใช้เวลาตามกำหนด
เกณฑ์การตัดสิน ใช้เวลาเกินกำหนด ๑ นาที ๕ นาที

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน

19 - 24
13 - 18
7 - 12
ต่ากว่า 6

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง
ตั้งแต่ระดับ พอใช้

191
191 191
191 191
184

ความสามารถในการพูด

การใช้ภาษา
ความสามารถในการพู
ความสามารถในการพูดด

การใช้ภาษา

การใช้ภาษา

การใช้ภาษา

กลวิธีกภำรน
การใช้
าษาำเสนอ

กลวิธีกำรนำเสนอ

เนื้อหา

เนื้อหา

เลขที่ เลขที
เลขที่ ่

ชื่อ –ชืสกุ
่อชื่อ–ล –สกุสกุ
ลล

กลวิ
ธีกำรนำเสนอ
เนื้อหา

แบบประเมิ
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นการพู
นการพู
นดการพู
รายงาน
ดรายงาน
ดรายงาน

สรุสรุปปผล
ผลสรุปผล
รวม
รวม รวม
การประเมิ
การประเมิ
การประเมิ
นน น

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐
๔๒๐ ผ่๒๐
ผ่าานน ไม่
ผ่ไม่าผผน่า่านนไม่ผ่าน

เกณฑ์กเกณฑ์
เกณฑ์
ารประเมิ
กการประเมิ
ารประเมิ
น ร้อนยละ
น ร้อร้๘0
ยละ
อยละขึ๘0
้น๘0
ไปขึ้น(1๘
ขึไป้นไป(1๘
คะแนนขึ
(1๘
คะแนนขึ
คะแนนขึ
้นไป)้นไป)้นไป)
๑๙ – ๑๙
๒๐
๑๙––๒๐
๒๐ คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
ดีบมบากดีมดีากมาก
15 – 15
18
15––18
18 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บดี บ ดี ดี
11 – 11
14
11––14
14 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บพอใช้
บ พอใช้
พอใช้
0 – 10
00––10
10 คะแนน
คะแนน
คะแนน
ระดับระดัระดั
บปรับบปรั
ปรุบปรั
งปรุบงปรุง
ลงชืลงชื
่อ ..............................................ผู
ลงชื
่อ ..............................................ผู
่อ ..............................................ผู
้ป้ประเมิ
ระเมิน้ปนระเมิน
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พินิจพิจารณ์
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เวลา ๑๒ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ท 2.1 ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
ท ๒.๑ ม.๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ท ๓.๑ ม.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท 3.1 ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ท ๔.๑ ม.๑/๓ ชนิดและหน้าที่ของคา
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนามาระยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๒ หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณคดีที่อ่านพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้
ท ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ในชีวิติจริง
2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ มีมารยาทในการเขียน พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด อธิบายชนิดและหน้าที่ของคา คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
รวมทั้งท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
๒. วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๓. การเขียนแสดงความคิดเห็น
๔. การพูดแสดงความคิดเห็น
๕. ชนิดและหน้าที่ของคานาม
๖. ชนิดและหน้าที่ของคาสรรพนาม
๗. ชนิดและหน้าที่ของคากริยา
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการคิด
2. ทักษะการอ่าน
3. ทักษะการสื่อสาร
๔. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
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การเว้นวรรคตอน

น้าเสียงไพเราะ สละสลวย และลีลาท่าทางในการอ่าน
เหมาะสม

ไม่อ่านข้าม อ่านเพิ่ม ตู่คา

ความคล่องแคล่วและแม่นยา

ชื่อ - สกุล

การเอื้อน การออกเสียงถูกต้องตามประเภทของคา
ประพันธ์

เลขที่

อ่านออกเสียง ร ล และคาควบกล้า ร ล ว ถูกต้อง

6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานหรือภาระงานและเกณฑ์การประเมินแบบ rubric
แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียง (บทร้อยกรอง) และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๓

๓

๓

๓

๓

๓

รวม

สรุปผล
การประเมิน

๑๘

ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
๑๗ – ๑๘ คะแนน ระดับ ดีมาก
๑๕ – ๑๖ คะแนน ระดับ ดี
๑๓ – ๑๔ คะแนน ระดับ พอใช้
๐ – ๑๒ คะแนน ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
( ...............................................)
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เกณฑ์
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนนแบบประเมิ
ะแนนแบบประเมินนการอ่
การอ่าานบทร้
นบทร้ออยกรอง
ยกรอง
เกณฑ์
เกณฑ์กการให้
ารให้คคะแนน
ะแนน

ประเด็
ประเด็นนการประเมิ
การประเมินน

๓๓ (ดี(ดี))
๑.๑.อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงงรรลล อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงงรรลลและ
และ
าควบกล้าารรลลวว
และ
และคคาควบกล้
าควบกล้าารร คคาควบกล้
ถูถูกกต้ต้อองชังชัดดเจน
เจน
ลลวว ถูถูกกต้ต้อองง

๒๒ (พอใช้
(พอใช้))
๑๑(ปรั
(ปรับบปรุ
ปรุงง))
นออกเสียยงงรรลลและ
และ
อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงงรรลลและค
และคาา อ่อ่าานออกเสี
าควบกล้าา รรลลววไม่ไม่
ควบกล้
ควบกล้าารรลลววไม่ไม่ถถูกูกต้ต้อองง๒๒ คคาควบกล้
ถูถูกกต้ต้อองเกิ
งเกินน๒๒ครั
ครั้ง้ง
ครั
ครั้ง้ง

การเอื้อ้อนน
๒.๒.การเอื
การทอดเสียยงง
การทอดเสี
งตามประเภท
ถูถูกกต้ต้อองตามประเภท
ของคาประพั
าประพันนธ์ธ์
ของค

การเอื้อ้อนนการทอดเสี
การทอดเสียยงง การเอื
การเอื้อ้อนนการทอดเสี
การทอดเสียยงหรื
งหรืออ การเอื
การเอื้อ้อนนการทอดเสี
การทอดเสียยงง
การเอื
หวะทานองตามประเภท
านองตามประเภท หรื
หรืออจัจังงหวะท
หวะทานองตาม
านองตาม
จัจังงหวะท
งตามจังงหวะ
หวะ
ถูถูกกต้ต้อองตามจั
ของคาประพั
าประพันนธ์ธ์ ผิผิดด๒๒ครั
ครั้งง้ ประเภทของค
ประเภทของคาประพั
าประพันนธ์ธ์
ของค
านองถูกกต้ต้อองงตาม
ตาม
ททานองถู
ครั้ง้ง
ผิผิดดเกิเกินน๒๒ครั
ประเภทของคาประพั
าประพันนธ์ธ์
ประเภทของค

การเว้นนวรรคตอน
วรรคตอน
๓.๓.การเว้
ถูถูกกต้ต้อองง

นเว้นนวรรคตอนได้
วรรคตอนได้
อ่อ่าานเว้
เจน
ถูถูกกต้ต้อองชังชัดดเจน

นเว้นนวรรคตอนไม่
วรรคตอนไม่ถถูกูกต้ต้อองง อ่อ่าานเว้
นเว้นนวรรคตอนไม่
วรรคตอนไม่
อ่อ่าานเว้
ครั้ง้ง
งเกินน๒๒ครั
ครั้ง้ง
๒๒ครั
ถูถูกกต้ต้อองเกิ

าเสียยงงไพเราะ
ไพเราะ
๔.๔.น้น้าเสี
สละสลวยและลีลลาา
สละสลวยและลี
ทางในการอ่าานน
ท่ท่าาทางในการอ่
เหมาะสม
เหมาะสม

นเสียยงดังดังงชัชัดดเจน
เจน
อ่อ่าานเสี
าเสียยงและลี
งและลีลลาา
น้น้าเสี
เหมาะสมกับบ
เหมาะสมกั
บทร้ออยกรองที
ยกรองที่อ่อ่า่านน
บทร้

นเสียยงดังดังงชัชัดดเจน
เจนน้น้าเสี
าเสียยงง อ่อ่าานเสี
นเสียยงงไม่ไม่ชชัดัดเจน
เจน
อ่อ่าานเสี
แต่ลลีลีลาท่
าท่าาทางไม่
ทางไม่เเหมาะสม
หมาะสม น้น้าเสี
าเสียยงงและลี
และลีลลาท่
าท่าาทาง
ทาง
แต่
บทร้ออยกรองที
ยกรองที่อ่อ่า่านน
หมาะสม
กักับบบทร้
ไม่ไม่เเหมาะสม

นข้าาม/อ่
ม/อ่าานเพิ
นเพิ่ม่ม อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงได้
งได้ถถูกูกต้ต้อองง อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงไม่
งไม่ถถูกูกต้ต้อองง
๕.๕.ไม่ไม่ออ่า่านข้
เจนมีมีกการอ่
ารอ่าานตู
นตู่ค่คาา
เจนทุกกคคาาทุทุกกข้ข้ออความ
ความ ชัชัดดเจน
/ตู/ตู่ค่คาา
ชัชัดดเจนทุ
หรืออเพิเพิ่ม่มคคาา๒๒คคาา
หรื
ประโยค
ทุทุกกประโยค
ความคล่อองแคล่
งแคล่วว
๖.๖.ความคล่
และแม่นนยยาา
และแม่

นออกเสียยงบทร้
งบทร้ออยกรอง
ยกรอง
อ่อ่าานออกเสี
นออกเสียยงบท
งบท
อ่อ่าานออกเสี
งแคล่ววไม่ไม่แแม่ม่นนยยาา
ไม่ไม่คคล่ล่อองแคล่
ยกรองด้ววยความ
ยความ
ร้ร้ออยกรองด้
ขาดความมั่น่นใจใจ๒๒ครั
ครั้ง้ง
ขาดความมั
คล่อองแคล่
งแคล่ววและ
และ
คล่
แม่นนยยาามีมีคความมั
วามมั่น่นใจสู
ใจสูงง
แม่

นออกเสียยงไม่
งไม่ถถูกูกต้ต้อองง
อ่อ่าานออกเสี
เจนมีมีกการอ่
ารอ่าานตู
นตู่ค่คาา
ชัชัดดเจน
และเพิ่ม่มคคาาเกิเกินน ๒๒คคาา
และเพิ
นออกเสียยงง
อ่อ่าานออกเสี
บทร้ออยกรองไม่
ยกรองไม่
บทร้
คล่อองแคล่
งแคล่ววและไม่
และไม่
คล่
แม่นนยยาาไม่ไม่มมีคีความมั
วามมั่น่นใจใจ
แม่

196196
189
แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา
3

2

1

การมี
ส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม
3

2

1

ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การนาเสนอ
3

2

1

การตรงต่อ
เวลา
3

2

1

รวม

12

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

หมายถึง

ดี

9 – 12 คะแนน = ดี

2

หมายถึง

พอใช้

5 – 8 คะแนน = พอใช้

1

หมายถึง

ปรับปรุง

1– 4 คะแนน = ปรับปรุง

197
190 197
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3

2

1

เนื้อหาที่นาเสนอมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ในทุก
ประเด็นมีรายละเอียด
ครบถ้วน

เนื้อหาที่นาเสนอมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี
ข้อผิดพลาดบ้าง 1-2
ประเด็น

เนื้อหาที่นาเสนอขาดความ
ถูกต้อง ชัดเจน และมี
ข้อผิดพลาด 3 ประเด็นขึ้น
ไป

การมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม

สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์งานกลุ่ม โดย
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและแสดงความ
คิดเห็นทุกครั้ง

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์งานกลุ่ม
แต่มีสมาชิกในกลุ่มที่ไม่มี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์งานบ้าง
1–2 คน

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์งานกลุ่ม
แต่มีสมาชิกในกลุ่มที่ไม่มี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์งาน 3
คนขึ้นไป

ความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอ

มีความคิดสร้างสรรค์ใน ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาเสนอผลงานที่
การนาเสนอผลงาน แต่เป็น
แปลกใหม่ น่าสนใจ และ ผลงานที่มีคณ
ุ ค่า
มีคุณค่า

ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาเสนอผลงาน และ
ผลงานไม่มีคณ
ุ ค่า

การตรงต่อเวลา

งานของกลุ่มเสร็จตาม
กาหนดเวลาและงานมี
คุณภาพดี

งานของกลุ่มเสร็จไม่
ทันเวลาที่กาหนดและงาน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ

ความถูกต้อง ชัดเจน
ของเนื้อหาที่นาเสนอ

งานของกลุ่มเสร็จตาม
กาหนดเวลาแต่งานไม่มี
คุณภาพ

๑๙๔
198198
191

เลขที่
เลข
ที่

แบบสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรมการเรี
รรมการเรียนของนักกเรีเรียยนรายบุ
แบบสั
นรายบุคคคล
คล
คุณธรรมใน
ความสนใจ การมีสการมี
่วนร่วสม่วน
ความ
ยน
กระตือความสนใจ
รือร้น
ในการทำ
ชอบ การเรี
คุณธรรม
รับบผิผิดดชอบ
ร่วมในการ ความรั
เช่น ความ
ชื่อ-สกุล
ต่องานที่
กระตืยนอรือร้น กิจกรรม
ทากิจกรรม
ในการเรี
ขยัน ซื่อสัตย์
ชื่อ-สกุล
ได้
ร
บ
ั
ในการเรี
ย
น
เช่
น
ตอบ
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ มีจ๒ิต ๑
มอบหมาย
คาถาม
สาธารณะ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
รว
ม
๑๒
12

ข้อข้เสนอแนะเพิ
อเสนอแนะเพิ่มเติ
่มเติมม: :
.............................................................................................................................
.......................................................
....................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
ารประเมิ
3 เกณฑ์กหมายถึ
งน
หมายถึง ง
2 ๓ หมายถึ
หมายถึง ง
1 ๒ หมายถึ
๑
หมายถึง

ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ปรั
บปรุง
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ระดั
ณภาพ
9 –บคุ12
คะแนน = ดี
๙5––๑๒
8 คะแนน
คะแนน == ดีพอใช้
๕1––๘4 คะแนน
คะแนน = พอใช้
ปรับปรุง
๑ – ๔ คะแนน = ปรับปรุง

199199
192
แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
ความถูกต้องของเนื้อหา
เลขที่

ชื่อ-สกุล

4

3

2

1

การจัดระบบในการนาเสนอ

ความมีระเบียบในการทางาน

รวม

4

4

12

3

2

1

3

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1– 4 คะแนน = ปรับปรุง

200200
193
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน

4
3
1. ความถูกต้อง
สรุปความรู้ได้ครบถ้วน สามารถสรุปความรู้ได้
ครบถ้วนของเนื้อหา ตรงประเด็นและ
ครบ ตรงประเด็น
ถูกต้อง
ผิดไม่เกิน
1-2 ประเด็น

2
สรุปความรู้ได้ตรง
ประเด็น ผิดไม่เกิน
3 ประเด็น

1
สรุปความรู้ผิด
มากกว่า 3 ประเด็น

2. การนาเสนอ
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลาดับขั้น
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
1-2 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่งขึ้นไป

3. ความมีระเบียบ
ในการทางาน

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและสะอาด

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม แต่มีร่องรอย
การแก้ไข
1-2 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิดค่อน
ข้างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
ไม่เกิน 3 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิด
ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ขาดความสวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
มากกว่า 3 ตาแหน่ง
ขึ้นไป

201201
194
แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็น

เลขที่

ชื่อ-สกุล

การใช้ภาษา

การใช้เหตุผล
ความ
น่าเชื่อถือ

การแสดง
ความคิดเห็น

ความสะอาด
ในการทางาน

รวม

ร้อยละ

3

3

3

3

12

๑๐๐

2

1

2

1

2

1

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง

202202
195
แบบประเมินชิ้นงานการเขียนแสดงความคิดเห็น
ประเด็น

ดี

พอใช้
ต้องปรับปรุง
เกณฑ์
๓
๒
๑
ไม่มีที่มาของแสดงถึงความ
๑. ที่มาเรื่องราว
งานเขียนมีที่มาของแสดง งานเขียนมีที่มาของ
ความเป็นมา
ถึงความจาเป็นที่แสดง แสดงถึงความจาเป็นที่ จาเป็นที่แสดงความ
คิดเห็น
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
บางส่วน
๒. ข้อสนับสนุน
หลักการ กฎเกณฑ์
ที่เป็นเหตุเป็นผล

มีข้อสนับสนุนเป็น
ไม่มีข้อสนับสนุนเป็น
มีข้อสนับสนุนเป็น
หลักการ และกฎเกณฑ์ที่ หลักการ และกฎเกณฑ์ หลักการ และกฎเกณฑ์ที่
เป็นเหตุเป็นผลครบถ้วน
เป็นเหตุเป็นผลส่วนใหญ่ ที่เป็นเหตุเป็นผล
บางส่วน

๓. ข้อสรุป
สลับที่กัน
ตามความสำ�คัญ
ก่อน - หลัง
๔. ภาษาที่ใช้
สลับที่กัน
ตามความสำ�คัญ
ก่อน - หลัง

มีข้อสรุปบ้าง
ส่วนใหญ่

มีข้อสรุปบางส่วน

ไม่มีข้อสรุป

มีการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องชัดเจน เข้าใจ
ง่าย และใช้ถ้อยคาสุภาพ
สมเหตุสมผลตรงประเด็น
ส่วนใหญ่

มีการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ยังไม่ตรงประเด็น
บางเรื่อง

การใช้ภาษายังวกวนมีการ
แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
ในลักษณะการใช้อารมณ์
ความรู้สึก

203203
196
แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เลขที่

ชื่อ-สกุล

การใช้ภาษา

การใช้เหตุผล
ความ
น่าเชื่อถือ

การแสดง
ความคิดเห็น

บุคลิกท่าทาง

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

รวม

12

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
ประเด็นการประเมิน
๑. การใช้ภาษา
๒. การใช้เหตุผล
ความน่าเชื่อถือ
๓. การแสดงความ
คิดเห็น
๔. บุคลิกท่าทาง

3 (ดี)
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
สละสลวย ถูกต้อง
พูดโดยมีเหตุผล
หลักฐานชัดเจน
สามารถเชื่อถือได้
แสดงความคิดเห็น
ชัดเจน โดยแสดงเหตุ
และผลได้สอดคล้องกับ
ประเด็น
บุคลิกท่าทางในการพูด
เหมาะสม มีการ
ทักทายผู้ฟัง กวาด
สายตามองผู้ฟังอย่าง
ทั่วถึง

เกณฑ์การประเมิน
2 (พอใช้)
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
สละสลวย ผิดได้ไม่เกิน ๒
ตาแหน่ง
พูดโดยมีเหตุผล หลักฐาน
ค่อนข้างเชื่อถือได้

พูดโดยมีเหตุผล หลักฐาน
แต่เชื่อถือได้น้อย

แสดงความคิดเห็นไม่
ชัดเจนแต่สอดคล้องกับ
ประเด็น

แสดงความคิดเห็นไม่
ชัดเจนและไม่สอดคล้อง
กับประเด็น

บุคลิกท่าทางในการพูด
ค่อนข้างเหมาะสม มีการ
ทักทายผู้ฟัง กวาดสายตา
มองผู้ฟังเล็กน้อย

บุคลิกท่าทางในการพูดไม่
ค่อยเหมาะสม ไม่มีการ
ทักทายผู้ฟัง สายตาไม่มอง
ผู้ฟัง

1 (ปรับปรุง)
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ผิด
ตั้งแต่ ๓ ตาแหน่งขึ้นไป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
พินิจพิจารณ์
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
ชื่อ...............................................นามสกุล.......................................ชั้น................................เลขที่..................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๑. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๒. เรื่องที่นักเรียนชอบและมีความเข้าใจ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๓. เรื่องที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๔. เรื่องที่นักเรียนสามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้..............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....

ขอบเขตเนื้อหา
หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายหลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้นักเรียนดูบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ เรื่องนิราศภูเขาทอง
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
มาถึงบางธรณีทวีโศก
ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น
ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา
ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง
เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ
ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้พูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับบทอาขยานข้างต้นว่าเป็นบทร้อยกรองประเภท
ใด และมีวิธีการแบ่งวรรคตอนในการอ่านที่ถูกต้องอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนอ่านบทอาขยานข้างต้นพร้อมกัน จากนั้นครูเชื่อมโยงถึง
ความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ขั้นสอน
1. ครูสุ่มนักเรียน ๑ - ๒ คน ออกมาช่วยกันแบ่งวรรคตอนในการอ่านบท
อาขยานจากเรื่อง นิราศภูเขาทองให้ถูกต้อง ครูจึงเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่านร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
๒. ใบความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
๓. แผ่นบันทึกเสียงการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง (บทอาขยานจากเรื่อง
นิราศภูเขาทอง)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
มาถึงบาง/ธรณี/ทวีโศก
ยามวิโยค/ยากใจ/ให้สะอื้น
โอ้สุธา/หนาแน่น/เป็นแผ่นพื้น
ถึงสี่หมื่น/สองแสน/ทั้งแดนไตร
เมื่อเคราะห์ร้าย/กายเรา/ก็เท่านี้
ไม่มีที่/พสุธา/จะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บ/เจ็บแสบ/คับแคบใจ เหมือนนกไร้/รังเร่/อยู่เอกา
ถึงเกร็ดย่าน/บ้านมอญ/แต่ก่อนเก่า ผู้หญิงเกล้า/มวยงาม/ตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญ/ถอนไรจุก/เหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้า/จับเขม่า/เหมือนชาวไทย
โอ้สามัญ/ผันแปร/ไม่แท้เที่ยง
เหมือนอย่างเยี่ยง/ชายหญิง/ทิ้งวิสัย
นี่หรือจิต/คิดหมาย/มีหลายใจ
ที่จิตใคร/จะเป็นหนึ่ง/อย่าพึงคิด
ถึงบางพูด/พูดดี/เป็นศรีศักดิ์
มีคนรัก/รสถ้อย/อร่อยจิต
แม้พูดชั่ว/ตัวตาย/ทาลายมิตร
จะชอบผิด/ในมนุษย์/เพราะพูดจา
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๔ คน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ใบความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอน แล้วบันทึกสรุป
ความรู้ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน เมื่อแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรียบร้อย
แล้วให้นักเรียนกลับเข้าที่นั่งเดิมของตน
3. ครูเปิ ด แผ่ น ดี วี ดี ก ารออกเสี ย งบทร้อ ยกรองประเภทกลอนสุ ภ าพให้
นักเรียนฟั ง (บทอาขยานเรื่อง นิราศภูเขาทอง) จากนั้นให้ นักเรียนฝึกอ่าน
พร้อมกันทั้งห้อง
๔. บทร้อยกรองให้เพื่อนในห้องฟั งเป็นตัวอย่าง โดยครูเป็นผู้ แนะนาแก้ไข
ให้นักเรียนอ่านให้ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และหลักในการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ และนัดหมายเพื่อประเมินผลการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรองเป็นรายบุคคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
๑. ความหมายการอ่าน
สังเกต
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ออกเสียงบทร้อยกรอง
การเรียน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. หลักการอ่านออกเสียง
อ่านบทร้อยกรอง
ด้านทักษะและกระบวนการ
อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ๑.ประเมินการอ่านออก ๑.แบบประเมินการอ่านออก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเภทกลอนได้
เสียงบทร้อยกรอง
เสียงบทร้อยกรอง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒.สังเกตพฤติกรรมการ
๒.แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
ทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
2. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................. .......
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ………….
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน ซาบซึ้งในรสของบทประพันธ์
ซึ่งต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงทานองตามลักษณะคาประพันธ์แต่ละชนิด มีวิธีออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ
ออกเสียงการอ่านร้อยแก้วและทานองเสนาะ
๑. การอ่านออกเสียงการอ่านร้อยแก้ว ต้องคานึงถึงวรรคและจังหวะคาภายในวรรคของคาประพันธ์แต่ละ
ชนิด
๒. การอ่านออกเสียงร้อยกรองทานองเสนาะ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ใช้ทานองตามชนิดของคาประพันธ์
๒) ออกเสียงตามแผนบังคับของคาประพันธ์แต่ละชนิด บางครั้งต้องรวบคาหลายพยางค์ให้สั้นลงให้
พอดีกับจานวนคาตามแผนบังคับ
๓) คาท้ายบาทและท้ายบทที่เป็นเสียงจัตวาเอื้อนเสียงสูงเป็นพิเศษ
หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยกรอง (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ,2554:6, วาสนาบุญสม,
2541: 26) มีดังนี้
๑. ศึกษาลักษณะบังคับของคาประพันธ์ที่จะอ่าน เช่น จานวนคา สัมผัส เสียงวรรณยุกต์ เสียงหนัก
เบา รู้จักการแบ่งวรรคตอน อ่านตามจังหวะทานองเสนาะ โดยอ่านให้ชัดเจนและใส่อารมณ์ตามใจความนั้น
๒. อ่านเน้นคาในตาแหน่งสัมผัสนอก
๓. อ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะเช่น อันรักษาศีลสัตย์กตเวที อ่านว่า กัด-ตะ-เวที เพื่อให้
สัมผัสกับ สัตย์
๔. อ่านถูกต้องตามท่วงทานองเสนาะของคาประพันธ์แต่ละชนิด
๕. อ่านออกเสียงคาให้ชัดเจน ถูกต้อง โดยเฉพาะคาที่ออกเสียง ร ล และ คาควบกล้า
๖. อ่านเสียงดังพอสมควรที่ผู้ฟังจะได้ยินทั่วถึง ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป
๗. อ่านมีจังหวะ วรรคตอน รู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง
๘. คาที่มีพยางค์เกินให้อ่านเร็วและเบา เพื่อให้เสียงไปตกอยู่พยางค์ที่ต้องการ
๙. มีศิลปะในการใช้เสียง รู้จักเอื้อนเสียงให้เกิดความไพเราะ และใช้เสียงแสดงความรู้สึกให้เหมาะ
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กับ ข้อความเพื่อรักษาบรรยากาศของเรื่องที่อ่าน เมื่ออ่านถึงตอนจะจบต้องเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลง
จนกระทั่งจบบท
การเตรียมตัวก่อนการอ่านออกเสียง
การเตรียมตัวก่อนการอ่านออกเสียง (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อิ่มสาราญ, 2547: 26) มีดังนี้
1) อ่านบทให้ เข้าใจการอ่านให้ ผู้ อื่น ฟัง มีวัตถุประสงค์ ส าคัญ เพื่อให้ ผู้ ฟังรับรู้และเข้าใจตรงตาม
เนื้ อหาสาระที่อ่าน ฉะนั้ น ผ่านจึงต้องเข้าใจข้อความนั้นเสียก่อนเพื่อความมั่ นใจ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ข้อความใดทีอ่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าจะผิดพลาด ต้องตรวจสอบเสียก่อน
2) ทาเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่าน ในการอ่านเราควรทาเครื่องหมายลงในบทว่าตอนใดควร
หยุด คาใดควรเน้น และคาใดควรทอดจังหวะ การทาเครื่องหมายในบทในมีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทางที่นิยม
ปฏิบัติกัน มักทาเครื่องหมายง่าย ๆ ดังนี้
ก. เครื่องหมายขีดเฉียงขีดเดียว ( / ) ขีดระหว่างคา แสดงการหยุดเว้นนิดหนึ่งเพราะมีคาหรือ
ข้อความอื่นต่อไปอีก การอ่านตรงคาที่มีเครื่องหมายนี้จึงไม่ควรลงเสียงหนักเพราะยังไม่จบประโยค
ข. เครื่องหมายขีดเฉียงสองขีด ( // ) ขีดหลังประโยคหรือระหว่างคาเพื่อแสดงให้รู้ว่าให้หยุดเว้น
นานหน่อย
ค. เครื่องหมายวงกลมล้อมคา เพื่อบอกว่าเป็นคาที่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างไร
ง. คาที่ต้องการเน้นให้ขีดเส้นใต้ที่คานั้น
จ. คาใดที่ทอดจังหวะ ให้ทาเส้นโค้งที่ส่วนบนของคานั้น ( ⌒ )
ฉ. เครื่องหมายมุมคว่าหรือหมวกเจ๊กคว่า ( ^ ) แสดงว่าข้อความนั้นจะเน้นเสียงขึ้นสูง และมุม
หงายหรือหมวกเจ๊กหงาย (v) แสดงการเน้นเสียงลงต่า
๓) ซ้อมอ่านให้คล่อง หลังอ่านบทจนเข้าใจและทาเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่านแล้ว ควรซ้อม
อ่านให้คล่องโดยใช้ไมโครโฟนเพื่อให้ผู้อื่นช่วยสังเกต หรือบันทึกเสียงไว้ในเทปเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตัวเอง อาจต้องซ้อมหลายครั้งจนกว่าจะแก้ไขได้เป็นที่น่าพอใจ
การอ่านกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ หรือกลอนแปด เป็นคาประพันธ์ประเภทหนึ่งที่มีจานวนคาแต่ละวรรคประมาณ ๗ ๙ คา แต่ที่นิยมคือ ๘ คา การอ่านกลอนสุภาพนิยมอ่านเสียงสูง ๒ วรรค และเสียงต่า ๒ วรรค
การอ่านแบ่งจังหวะวรรคในการอ่านแบ่งดังนี้
วรรคละ ๗ คา อ่าน ๒ / ๒ / ๓/ OO /OO/OOO
วรรคละ ๘ คา อ่าน ๓ / ๒ / ๓/ OOO /OO/OOO
วรรคละ ๙ คา อ่าน ๓ / ๓ / ๓/ OOO /OOO/OOO
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บทอ่านร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

มาถึงบางธรณีทวีโศก
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น
เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ
ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา
โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
แม้พูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา
ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย
เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
(นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่)
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แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียง (บทร้อยกรอง) และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน
แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

๓

๓

๓

ความคล่องแคล่
ความคล่
วและแม่
องแคล่
นยวาและแม่นยา

๓

ไม่อ่านข้ามไม่อ่อานเพิ
่านข้่มามตู่คอ่า นเพิ่ม ตู่คา

๓

น้าเสียงไพเราะ
น้าเสีสละสลวย
ยงไพเราะ และลี
สละสลวย
ลาท่าและลี
ทางในการอ่
ลาท่าทางในการอ่
าน
าน
เหมาะสม เหมาะสม

ชื่อ - สกุล

การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

การเอื้อน การออกเสี
การเอื้อน ยการออกเสี
งถูกต้องตามประเภทของค
ยงถูกต้องตามประเภทของค
า
า
ประพันธ์ ประพันธ์

เลขที่

อ่านออกเสีอ่ยงานออกเสี
ร ล และค
ยงาควบกล้
ร ล และค
า ราควบกล้
ล ว ถูกาต้รองล ว ถูกต้อง

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียง (บทร้อยกรอง) และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๓

รวม

สรุปผล
การประเมิน

รวม

สรุปผล
การประเมิน

๑๘

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๓
๓
๓
๓ ๓ ๑๘ ผ่าน ไม่ผ่าน
๓
๑
๔
๒
๕
๓
๖
๔
๗
๕
๖เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
๑๗ – ๑๘ คะแนน ระดับ ดีมาก
๗
๑๕ – ๑๖ คะแนน ระดับ ดี
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ
(๑๕ คะแนนขึ
๑๓ ๘๐
– ๑๔ขึ้นไป
คะแนน
ระดับ้นไป)พอใช้
๑๗๐ –– ๑๒
๑๘ คะแนน
คะแนน ระดั
ระดับบ ปรั
ดีมบากปรุง
๑๕ – ๑๖ คะแนน ระดับ ดี
๑๓ – ๑๔ คะแนน ระดับลงชืพอใช้
่อ................................................ผู้ประเมิน
๐ – ๑๒ คะแนน ระดับ ปรั( บ...............................................)
ปรุง
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
( ...............................................)
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑. อ่านออกเสียง ร ล
และ คาควบกล้า ร
ล ว ถูกต้อง

๓ (ดี)
อ่านออกเสียง ร ล และ
คาควบกล้า ร ล ว
ถูกต้องชัดเจน

๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
อ่านออกเสียง ร ล และคา อ่านออกเสียง ร ล และ
ควบกล้า ร ล ว ไม่ถูกต้อง ๒ คาควบกล้า ร ล ว ไม่
ถูกต้องเกิน ๒ ครั้ง
ครั้ง

๒. การเอื้อน
การทอดเสียง
ถูกต้องตามประเภท
ของคาประพันธ์

การเอื้อน การทอดเสียง การเอื้อน การทอดเสียงหรือ
จังหวะทานองตามประเภท
ถูกต้องตามจังหวะ
ของคาประพันธ์ ผิด ๒ ครั้ง
ทานองถูกต้อง ตาม
ประเภทของคาประพันธ์

๓. การเว้นวรรคตอน
ถูกต้อง

อ่านเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้องชัดเจน

อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง อ่านเว้นวรรคตอนไม่
๒ ครั้ง
ถูกต้องเกิน ๒ ครั้ง

๔. น้าเสียง ไพเราะ
สละสลวยและลีลา
ท่าทางในการอ่าน
เหมาะสม

อ่านเสียงดังชัดเจน
น้าเสียงและลีลา
เหมาะสมกับ
บทร้อยกรองที่อ่าน

อ่านเสียงดัง ชัดเจน น้าเสียง อ่านเสียง ไม่ชัดเจน
แต่ลีลาท่าทางไม่เหมาะสม น้าเสียง และลีลาท่าทาง
กับบทร้อยกรองที่อ่าน
ไม่เหมาะสม

๕. ไม่อ่านข้าม/อ่านเพิ่ม อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
/ตู่คา
ชัดเจนทุกคา ทุกข้อความ ชัดเจน มีการอ่านตู่คา
หรือเพิม่ คา ๒ คา
ทุกประโยค
๖. ความคล่องแคล่ว
และแม่นยา

อ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองด้วยความ
คล่องแคล่ว และ
แม่นยา มีความมั่นใจสูง

อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ไม่คล่องแคล่ว ไม่แม่นยา
ขาดความมั่นใจ ๒ ครั้ง

การเอื้อน การทอดเสียง
หรือ จังหวะทานองตาม
ประเภทของคาประพันธ์
ผิดเกิน ๒ ครั้ง

อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง
ชัดเจน มีการอ่านตู่คา
และเพิ่มคา เกิน ๒ คา
อ่านออกเสียง
บทร้อยกรองไม่
คล่องแคล่วและไม่
แม่นยา ไม่มีความมั่นใจ

ขอบเขตเนื้อหา
หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและ
จุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง
ผู้แต่งตได้ิสุนทรภู่ ได้
๒. บอกชีวประวัติของประวั
๓. บอกลักษณะคาประพันธ์ของนิราศ เนื้อหา
และเรื่องย่อนิราศภูเขาทองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ให้ นักเรียนดูรูป เจดีย์ภู เขาทองจากจังหวัดอยุธยา แล้ ว
สนทนาว่านักเรียนรู้จักสถานที่ในภาพหรือไม่ และเพราะเหตุใด
นักเรียนจึงรู้จัก
2. ครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า สถานที่ในภาพคือ เจดีย์
ภู เขาทอง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นวั ด ภู เขาทอง เป็ น วั ด โบราณในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวข้องกับวรรณคดีนิราศที่ มีชื่อเสี ยงของ
สุนทรภู่ก็คือ นิราศภูเขาทอง (ภาพสุนทรภู่)
ขั้นสอน
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก
เลือกเรื่องเพื่อศึกษาใบความรู้เรื่อง นิราศภูเขาทอง
(ซองนักปราชญ์) ตามลาดับต่อไปนี้
1) ที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง
2) ประวัติสุนทรภู่
3) ลักษณะคาประพันธ์
4) เนื้อหาและเรื่องย่อนิราศภูเขาทอง
เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง นิราศภูเขาทอง
(ซองนักปราชญ์) แล้วให้เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ จากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนซองกับเพื่อน
กลุ่มอื่น เพื่อศึกษาความรู้เรื่องต่อไปจนครบทุกเรื่อง และเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสุนทรภู่
2. ภาพเจดีย์ภูเขาทอง
3. ใบความรู้เรื่อง นิราศภูเขาทอง
(ซองนักปราชญ์)
๔. ใบงานเรื่อง การสรุปความรู้เบื้องต้นเรื่อง
นิราศภูเขาทอง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านวรรณคดี
เรื่องนิราศภูเขาทองฉบับสมบูรณ์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

215

215
208

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาโดยกาหนดเวลาในการสรุปความรู้
แต่ละกลุ่ม ครั้งละ 5 – 7 นาที
2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลการศึกษาใบความรู้
เรื่อง นิราศภูเขาทอง (ซองนักปราชญ์)
3. นักเรียนทาใบงานเรื่อง การสรุปความรู้เบื้องต้นเรื่องนิราศ
ภูเขาทอง
ขั้นสรุป
ครูใช้คาถามเพื่ออภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับนิราศภูเขาทอง
ที่มาจุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง ประวัติผู้แต่ง ลักษณะ
คาประพันธ์ เนื้อหาและเรื่องย่อนิราศภูเขาทองและประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

216

209
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและ สังเกตพฤติกรรม
จุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง
การทางานกลุ่ม
๒. บอกชีวประวัติของประวัติสุนทรภู่ ได้
๓. บอกลักษณะคาประพันธ์ของนิราศ
เนื้อหาและเรื่องย่อนิราศภูเขาทองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทอง ตรวจใบงาน
ได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

ประเมินจาก
คุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ใบงานเรื่อง การสรุปความรู้
เบื้องต้นเรื่องนิราศภูเขาทอง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................... .....
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ………..
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ………..
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ใบความรู้เรื่อง นิราศภูเขาทอง (ของนั
(ซองนักปราชญ์)
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๒ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่มาและจุดประสงค์ในการแต่งนิราศภูเขาทอง
สุนทรภู่แต่งเรื่องนิราศภูเขาทองเมื่อปี 2373 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จ
สวรรคตไปแล้ ว 6 ปี (สวรรคตปี 2367) เพื่ อ เล่ า เรื่ อ งการเดิ น ทางจากวั ด ราชบุ ร ณ ะหรื อ วั ด เลี ย บ
ไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากออกพรรษาแล้ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 13)
ประวัติสุนทรภู่โดยสังเขป
สุ น ทรภู่เป็ น กวีเอกแห่ งกรุ งรัตนโกสิ น ทร์ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การการศึ กษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวรรณกรรม ประวัติของท่านโดยสังเขป มีดังนี้
(ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2551)
สุนทรภู่เป็นกวีที่มีช่วงชีวิตอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ท่านเป็นสามัญ
ชน แต่มีชีวิตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับราชสานักตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปัจฉิมวัย ชื่อ สุนทรภู่ เป็นชื่อที่คนทั่วไปเรียกกวีท่าน
นี้ โดยน าค า สุ น ทร จากบรรดาศั ก ดิ์ "ขุ น สุ น ทรโวหาร" "หลวงสุ น ทรโวหาร" และ "พระสุ น ทรโวหาร"
ที่ท่านได้รับพระราชทานในรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 4 มารวมกับคาว่า ภู่ ซึ่งเป็นชื่อเดิม และเรียกมาแต่ครั้งท่าน
ยังมีชีวิตอยู่
สุนทรภู่เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ที่บ้านของบิดามารดาริมคลองบางกอกน้อย ธนบุรี
ใกล้บ ริเวณพระราชวังหลัง (ปั จจุบั น สถานที่บริเวณพระราชวังหลัง คือ บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อย
โรงพยาบาลศิริราช และบริเวณใกล้เคียง) ท่านมีใจรักด้านกาพย์กลอนมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นก็ได้รับการ
ถ่ายทอดวิชาวรรณคดีและการประพันธ์จากพระภิกษุที่เป็นอาจารย์ ทั้งนี้ท่านยังศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ใน
การประพันธ์ โดยการรับจ้างแต่งเพลงยาวและบทดอกสร้อยสักวา ด้วยลีลากลอนที่มีลักษณะเฉพาะตัวและคารมที่
คมคาย จึงทาให้สุนทรภู่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกวี
ช่ ว งชี วิ ต ที่ รุ่ ง เรื อ งขอ งสุ น ท รภู่ คื อ ใน รั ช สมั ยพ ระบ าท สม เด็ จ พ ระพุ ท ธเลิ ศ ห ล้ า น ภ าลั ย
เมื่อพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการในกรมพระอาลักษณ์ สุนทรภู่ได้แสดงความสามารถในเชิงกลอน จนเป็น
ที่พอพระราชหฤทัยหลายครั้ง ด้วยความดีความชอบดังกล่าว สุนทรภู่จึ งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุน
สุนทรโวหาร มีหน้าที่เป็นกวีที่ทรงปรึกษาในการทรงพระราชนิพนธ์บทกวีเรื่องต่าง ๆ และโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จ
อย่ างใกล้ ชิ ด แต่ ด้ ว ยนิ สั ย ที่ ช อบดื่ ม สุ ร าอยู่ เป็ น นิ จ จึ งท าให้ ชี วิ ต บางช่ ว งตกต่ าและชี วิ ต ครอบครั ว ไม่ ร าบรื่ น
เช่น ครั้ งหนึ่ งสุ น ทรภู่ เมาสุ ร า แล้ ว ไปท าร้ ายญาติผู้ ใหญ่ ข องภรรยา จึ งถูก น าตั ว ไปขังคุ ก แต่ ไม่ น านก็ พ้ น โทษ
และตอนปลายรัชกาลสุนทรภู่ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสุนทรโวหาร
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทาให้สุนทรภู่จงรักภักดี เทิดทูน
และร าลึ ก ถึ ง พระองค์ อ ยู่ เ สมอ ดั ง ป รากฏในงานนิ พ นธ์ ห ลายเรื่ อ งของท่ า น ทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม
เช่ น ในนิ ร าศพระประธม นิ ร าศภู เขาทอง ตอนผ่ านต าบลสามโคก และในเรื่อ งพระอภั ยมณี โดยก าหนดให้
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วันสวรรคตของท้าวสุทัศน์ และพระมเหสี ซึ่งเป็นพระบิดาและพระมารดา ของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ ตรงกับ
วัน สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกทั้งยังได้บรรยายความโศกสลดของพระอภัยมณี
ไว้อย่างสะเทือนใจ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ ชีวิตราชการของสุนทรภู่ในฐานะกวีที่ทรงปรึกษาก็สิ้นสุดลง สุนทรภู่ออกจากราชการและออก
บวช ด้วยเห็นว่าตนไม่มีที่พึ่งและเกรง "ราชภัย" จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากสุนทรภู่เคย
ท้ ว งติ งและแก้ ก ลอนพระราชนิ พ นธ์ พระบาทสมเด็ จ พระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เมื่ อ ครั้ งด ารงพระราชอิ ส ริย ยศ
เป็ น สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอกรมหมื่น เจษฎาบดินทร์ ในที่ประชุมกวีราชส านัก จนทาให้ ไม่พอพระราชหฤทั ย
ในรัชกาลที่ 3 เป็นช่วงที่สุนทรภู่ออกบวช และลาสิกขา แล้วออกบวชอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ รับการอุปการะจากเจ้านาย
หลายพระองค์จนกระทั่งถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2398 ขณะมีอายุ 69 ปี
ความเป็นนิราศ
นิราศ ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ไปจากระเหระหน
ปราศจากและเรื่องราวที่พรรณนาถึงการจากกันหรือจากที่อยู่ไปในที่ต่างๆ เป็นต้น มักแต่งเป็นกลอนหรือโคลง เช่น
นิราศนรินทร์ นิราศเมืองแกลง
นิราศเป็นวรรณกรรมที่นิยมแต่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมนิยมแต่งเป็นโคลง ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์
นิยมแต่งเป็นกลอน ลักษณะเด่นของนิราศอยู่ที่ “การพรากจากคนรัก ” ซึ่งอาจจะจากกันจริงหรือสมมุติขึ้นก็ได้
และมี “การคร่าครวญ” รวมทั้ง “การเดินทาง”
การตั้งชื่อเรื่องนิราศ มักตามผู้แต่ง เช่น นิราศนรินทร์ หรือตั้งตามสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง เช่น
“นิราศลอนดอน” นิ ร าศเมื องแกลง เป็ น ต้น หรือ เรียกตามเนื้ อ หาที่ พ รรณนา เช่ น นิ ราศอิ เหนา นิ ราศเดื อ น
(พรรณนาตามเดือนต่าง ๆ)เป็นต้น
ลักษณะคาประพันธ์
ลั ก ษณ ะค าประพั น ธ์ ใ นนิ ร าศภู เ ขาทองคื อ กลอนนิ ร าศ ซึ่ ง ก็ คื อ กลอนสุ ภ าพ หากแต่ ต่ า งกั น
ที่ ก ลอนนิ ร าศจะขึ้ น ต้ น ด้ ว ยวรรคที่ ส อง แล้ ว แต่ ง ไปเรื่ อ ยๆ จนจบบท วรรคสุ ด ท้ า ยจะลงท้ า ยด้ ว ยค าว่ า
“เอย” มัก บรรยายและพรรณนาถึงสถานที่ อารมณ์ รัก และคร่าครวญถึ งสตรีอั น เป็ น ที่ รัก โดยเอาไปผู กพั น
กับธรรมชาติหรือสถานที่ที่พบเห็น
เรื่องย่อ

นิราศภูเขาทองมีความยาว 176 คากลอน เป็นนิราศเรื่องที่สั้นที่สุดของสุนทรภู่ เริ่มเรื่องด้วยการปรารภ
ถึงสาเหตุที่ต้องออกจากวัดราชบุ รณะและการเดินทางโดยเรือพร้อมหนูพั ดซึ่งเป็ นบุตรชาย ล่องไปตามล าน้ า
เจ้าพระยาผ่ านพระบรมมหาราชวัง จนมาถึงวัดประโคนปัก ผ่ านโรงเหล้า บางจาก บางพลู บางพลั ด บางโพ
บ้านญวน วัดเขมา ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ บางธรณี เกาะเกร็ด บางพูด บางเดื่อ บางหลวงเชิงราก สามโคก บ้านงิ้ว
เกาะราชคราม จนถึงกรุงเก่าเมื่อเวลาเย็น โดยจอดเรือพักทีท่าน้าวัดพระเมรุ ครั้นรุ่งเช้าจึงไปนมัสการเจดีย์ภูเขา
ทอง ส่ วนขากลับ สุน ทรภู่กล่าวแต่เพีย งว่า เมื่อถึงกรุงเทพได้จอดเรือเทียบที่ท่าน้ าหน้าวัดอรุณ ราชวรรามร าช
วรมหาวิหาร (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ, 2554: 6)

220220
213
คุณค่าที่ปรากฏ
1) คุณค่าด้านเนื้อหา
เนื้ อ ห าที่ ป ราก ฏ ใน นิ ร าศ ภู เข าท อ ง แ ส ด งให้ เห็ น ถึ งค ว าม ร อ บ รู้ แ ล ะ ค ว าม ช่ างสั งเก ต
ของสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสุนทรภู่ได้ บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นตลอดเส้นทาง
ตั้งแต่ อ อกจากวั ดราชบุ ร ณะจนถึงจั งหวัด ซึ่ งสะท้ อ นสภาพบ้ านเมื อ งและสั งคมของวิถี ชี วิต ผู้ ค นริ ม ฝั่ งแม่ น้ า
เจ้าพระยาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อาทิ การติดต่อค้าขาย การตั้งบ้านเรือน ชุมชนชาวต่างชาติ การละเล่น
และงานมหรสพเป็นต้นทั้งยังแทรกตานานสถานที่ ความเชื่อของคนไทย และแง่คิดเกี่ยวกับความจริงของชีวิต
2) คุณค่าด้านวรรณศิลป์
สุนสทรภู
่จะใช้
ถ้อถยค้อยคำ
าธรรมดาสามั
ญในการ
นิราศภู
าศภูเขาทองมี
ขาทองมีคความดี
วามดีเด่เด่นนทางวรรณศิ
ทางวรรณศิล ลป์ป์อย่อาย่งงดงาม
างงดงามแม้แม้
ุนทรภู
่จะใช้
�ธรรมดาสามั
ญใน
การประพั
มีความลึ
้ง สะเทื
อนอารมณ์และสร้
และสร้
นตภาพได้
ดเจนทั้งทัการเล่
้งการเล่นนเสีเสียยงสังสัมมผัผัสส การใช้
ประพันธ์ นแต่ธ์ ทแต่
ว่าทก็ว่มาีคก็วามลึ
กซึ้งกซึสะเทื
อนอารมณ์
างจิางจิ
นตภาพได้
อย่อาย่งชัางชั
ดเจน
ความเปรียบกินใจ การใช้คาเพื่อสร้างจินตภาพ
แผนที่การเดินทางเรื่องนิราศภูเขาทอง
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ใบงานเรื่อง การสรุปความรู้เบื้องต้นเรื่องนิราศภูเขาทอง
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เบื้องต้นจากเรื่องนิราศภูเขาทอง
๑
ประวัติสุนทรภู่
ที่มาและจุดประสงค์ในการแต่ง
นิราศภูเขาทอง
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
…………………………………………… นิราศภูเขาทอง
………………………………………………
๓
๔
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
ความเป็นนิราศ
ลักษณะคาประพันธ์
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
………………….…..
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

๒

ขอบเขตเนื้อหา
หลักการอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมและ
วรรณคดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องนิราศภูเขาทองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่องนิราศภูเขาทองได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูซกั ถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่สุนทรภู่เดินทางผ่านเมื่อ
ครั้งเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านเรื่อง
นิราศภูเขาทอง โดยถามนักเรียนว่าเรื่องนิราศภูเขาทองมีคุณค่า
เรื่องใดบ้าง
ขั้นสอน
1. ครูเล่าเรื่องย่อนิราศภูเขาทองให้นักเรียนฟัง จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายถึงเส้นทางการเดินทางที่สุนทรภู่ใช้เดินทางไปยังเจดีย์
ภูเขาทองโดยนักเรียนใช้หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔ คน เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อหา
วรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทองจากหนังสือเรียนและทาใบงาน
เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง
๓. ครูให้ตัวแทนนักเรียน ๑ - ๒ กลุ่ม ออกมานาเสนอผลงาน
การทาใบงานเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง
จากนั้นครูให้ข้อเสนอแนะทีถ่ ูกต้อง
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่อง นิราศภูเขาทอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิราศภูเขาทองในรูปแบบ
ของแผนภาพความคิด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
๒. ใบงานเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศ
ภูเขาทอง
๓. แบบทดสอบเรื่อง นิราศภูเขาทอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับจาก
เรื่อ งนิ ราศภู เขาทอง จากนั้ น มอบหมายงานให้ นั ก เรี ย นสรุ ป
ความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งนิ ร าศภู เขาทองในรู ป แบบของแผนภาพ
ความคิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

จากนั้นครูให้ข้อเสนอแนะทีถ่ ูกต้อง
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่อง นิราศภูเขาทอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
เรื่องนิราศภูเขาทองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีเรื่องนิราศ
ภูเขาทองได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑. ตรวจใบงาน
๒. ตรวจแบบทดสอบ
๓. ประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนภาพ
ความคิด

๑. ใบงานเรื่อง วิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณค่าจากเรื่องนิราศ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ภูเขาทอง
๒. แบบทดสอบเรื่อง
นิราศภูเขาทอง
๓. แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนภาพความคิด

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
2. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ……..
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ……..
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ใบงานเรื่อง วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๓ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ที่กาหนด แล้วตอบคาถาม
๑.

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

นักเรียนเห็นด้วยกับบทประพันธ์นี้หรือไม่ อย่างไร

๒.

มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม
บ้างขึ้นล่องร้องราเล่นสาราญ
บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพ็ง

ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน
ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง
ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู

บทประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมเป็นอย่างไร

๓.

ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด
ทั้งโรคซ้ากรรมซัดวิบัติเป็น
บทประพันธ์นี้กล่าวถึงบุคคลใด อย่างไร

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น
ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
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ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง
๑.
ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด
บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน
อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา

๒.

ดูน้าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอก
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน

กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน

๓.

เห็นโศกใหญ่ใกล้น้าระกาแฝง
เหมือนโศกพี่ที่ระกาก็ช้าเจือ

ทั้งรักแซมแซงสวาทประหลาดเหลือ
เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย

๔.

ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด

พอหยุดยุงฉู่ชุมมารุมกัด
ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน

๕.

ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม
ใครทาชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย

ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ
ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง

ความรู้ที่ได้รับจากบทประพันธ์
ข้อคิดที่ได้รับ
แนวทางในการนาความรู้และข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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เฉลยใบงาน เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องนิราศภูเขาทอง
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ ๓ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์ที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถาม
๑.

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจ
นักเรียนเห็นด้วยกับบทประพันธ์นี้หรือไม่ อย่างไร .........................................................................................
เห็นด้วย เพราะการพูดสามารถให้คุณและโทษแก่ผู้พูดได้ ซึ่งถ้ารู้จักพูด พูดแต่สิ่งดีจะทาให้เกิด
มงคลแก่ตน มีแต่คนรักและปรารถนาดี แต่ถ้าหากพูดไม่ดีก็จะเป็นการสร้างศัตรูได้

๒.

มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม
ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน
บ้างขึ้นล่องร้องราเล่นสาราญ
ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง
บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ
ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพ็ง
เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู
บทประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมเป็นอย่างไร
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมแม่นา และการละเล่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานผ้าป่า ที่จัด
ขึนในท้องถิ่นที่มีการประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงาม

๓.

ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร
แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด
ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ทั้งโรคซ้ากรรมซัดวิบัติเป็น
ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
บทประพันธ์นี้กล่าวถึงบุคคลใด อย่างไร
กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อสุนทรภู่
เมื่อสินพระองค์ไปแล้ว ทาให้ชีวิตของสุนทรภู่ต้องตกยาก
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ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง
๑.
ถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด
บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน
อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา
มีความดีเด่นด้านการใช้ความเปรียบที่ลึกซึงกินใจ เข้าใจง่าย โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่มีจิตใจไม่ดี
เปรียบได้กับผลมะเดื่อที่ภายนอกมีสีสันสวยงาม แต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยแมลงหวี่ที่ชอนไชอยู่ข้างใน
๒.
ดูน้าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอก
กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน
ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน
มีความดีเด่นด้านการเล่นเสียง โดยเฉพาะการเล่นเสียงสัมผัสในวรรค เช่น วิ่ง-กลิง เชี่ยว-เกลียว
ฉอก-ฉาด-ฉัด-ฉวัด-เฉวียน
๓.
เห็นโศกใหญ่ใกล้น้าระกาแฝง
ทั้งรักแซมแซงสวาทประหลาดเหลือ
เหมือนโศกพี่ที่ระกาก็ช้าเจือ
เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย
ความดีเด่นเรื่องการ เล่นคา คือคาว่า โศก รัก และระกา ซึ่งหมายถึงต้นไม้ และความรู้สึก
๔.

ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง
พอหยุดยุงฉู่ชุมมารุมกัด
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด
ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน
ความดีเด่นด้านการเลียนเสียงธรรมชาติ (สัทพจน์) เสียงยุง ฉู่ เสียงปัดยุง แปะ

๕.

ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม
ใครทาชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย

ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ
ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง

ความรู้ที่ได้รับจากบทประพันธ์ ความเชื่อเรื่องต้นงิวในนรกภูมิ
ข้อคิดที่ได้รับ ไม่มักมากในกาม
แนวทางในการนาความรู้และข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน ให้เป็นผู้มีศีลธรรม
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แบบทดสอบเรื่อง นิราศภูเขาทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนิราศ
ก. คร่าครวญถึงพ่อแม่ที่ต้องเดินทางจากมา
ข. ใช้เห่กล่อมเจ้านายเพื่อให้ข้อคิด คติเตือนใจ
ค. มีจุดมุ่งหมายในการยอพระเกียรติของกษัตริย์
ง. นิยมแต่งเพื่อพรรณนาการเดินทางพร้อมราพึงถึงการจากหรือการพลัดพราก
๒. ข้อใดมีความหมายเหมือนกับบทประพันธ์ที่กาหนด
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
ก. พูดจนลิงหลับ
ข. พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
ค. น้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง
๓. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพประมง
ก. มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย
ข. ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย
ค. ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
ง. ทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงราย
๔. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงตั้งชื่อว่า เมืองปทุมธานี ตามบทประพันธ์
“ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี
ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว”
ก. เพราะมีดอกบัวขึ้นอยู่มาก
ข. เพราะเป็นตลาดค้าบัวขนาดใหญ่
ค. เพราะเจ้าเมืองที่ปกครองชื่อ เจ้าบัว
ง. เพราะเป็นเมืองที่แห้งแล้งมาก่อนจึงตั้งแก้เคล็ด
๕. คาในข้อใดมีความหมายว่า ดอกบัว ทุกคา
ก. บุษบา บุบผา กชกร
ข. บุษบัน บุษบา บุษกร
ค. ปทุม มาลี
กชกร
ง. อุบล บุษกร ปทุม
๖. การอธิษฐานในข้อใดให้ประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิต
ก. ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย
แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์
ข. ทั้งโลโภโทโสและโมหะ
ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง
ค. ขอฟุ้งเฟื่องเรืองวิชาปัญญายง
ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน
ง. อีกสองสิ่งหญิงร้ายและชายชั่ว
อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน
๗. ข้อความใดชี้ให้เห็นสภาพสังคมไทยสมัยก่อนได้ชัดเจนที่สุด
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ก. ไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้า
ข. ขอเดชะอานุภาพพระทศพล
ค. สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัย
ง. อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา
๘. ข้อความใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด
ก. ครรไลล่องเลยทางมากลางหน
ค. กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
๙. ข้อความใดเปรียบเทียบให้รู้จักคน
ก. โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง
ค. เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา
๑๐. “ดูน้าวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน
ลักษณะใดไม่ปรากฏในคาประพันธ์นี้
ก. เล่นสัมผัสอักษร
ค. มีการซ้าคา

แพประจาจอดรายเขาขายของ
ให้ผ่องพ้นภัยพาลสาราญกาย
มาจาไกลอารามเมื่อยามเย็น
อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง
ข. มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย
ง. แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา
ข. โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา
ง.เหมือนคนพานหวานนอกย่อมขมใน
กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน”
ข. เล่นสัมผัสสระ
ง. มีการเล่นคาพ้องเสียง
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เฉลยแบบทดสอบเรื่องนิราศภูเขาทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ นิราศภูเขาทอง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. ง

๒. ง

๓.

ข

๔. ก

๕. ง

๖. ค

๗. ก

๘.

ค

๙. ง

๑๐. ค
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
ความถูกต้องของเนื้อหา
เลขที่

ชื่อ-สกุล

4

3

2

1

การจัดระบบในการนาเสนอ

ความมีระเบียบในการทางาน

รวม

4

4

12

3

2

1

3

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1– 4 คะแนน = ปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

4
1. ความถูกต้อง
สรุปความรู้ได้ครบถ้วน
ครบถ้วนของเนื้อหา ตรงประเด็นและ
ถูกต้อง

3
2
สามารถสรุ
สรุ
ปความรูป้ได้ความรู
ครบถ้้ไวด้น สรุปความรู้ได้ตรง
ประเด็น ผิดไม่เกิน
ครบ ตรงประเด็
ตรงประเด็
น น
3 ประเด็น
ผิดไม่เกิน
๑1-2- ๒ประเด็
ประเด็น น

1
สรุปความรู้ผิด
มากกว่า 3 ประเด็น

2. การนาเสนอ
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลาดับขั้น
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
1-2 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่งขึ้นไป

3. ความมีระเบียบ
ในการทางาน

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและสะอาด

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม แต่มีร่องรอย
การแก้ไข
1-2 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิดค่อน
ข้างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
ไม่เกิน 3 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิด
ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ขาดความสวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
มากกว่า 3 ตาแหน่ง
ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายการเขียนแสดงความคิดเห็น
หลักการแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายการเขียนความคิดเห็นได้
๒. อธิบายหลักการเขียนแสดงการคิดเห็นได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตามหลัก
การเขียนและมีมารยาทในการเขียน
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูซ ัก ถา มกระตุ้น ควา มสนใจนัก เรีย นเรื่อ งกา รเขีย นแสดงความ
คิด เห็น โดยถามความหมาย หลัก การและมารยาทในการเขีย น
นักเรียนตอบคำถามครูอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. ครูแ จกใบความรู้เรื่อ ง การเขีย นแสดงความคิด เห็น นัก เรีย น
ศึกษาใบความรู้ แล้วครูอธิบายสรุปความรู้ นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๒. ครูแ บ่ง กลุ่ม นัก เรีย นออกเป็น ๔ กลุ่ม ให้น ัก เรีย นเขีย นแสดง
ควา มคิด เห็น จากหนัง สือ อ่า นนอกเวลา ชั้น มัธ ยมศึก ษา ปีท ี่ ๑
โดยให้นักเรียนทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นตามหลักการเขียนแสดง
ความคิดเห็น แล้วนำเสนอภายในกลุ่มของตนเอง ครูสังเกต แล้ววิพากษ์
ผลงานร่วมกัน
๓. ครูม อบหมา ยให้น ัก เรีย นทุก คนเขีย นแสดงควา มคิด เห็น
บทความที่นักเรียนสนใจ ส่งครูตามกำหนด
ขั้นสรุป
๑. ครูแ ละนัก เรีย นสรุป หลัก กา รเขีย นแสดงควา มคิด เห็น แล้ว
บันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
๒. หนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผลงานการเขียนแสดงความเห็นจากบทความ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒๒๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความหมายการเขียนแสดง
ความคิดเห็น
๒. หลักการแสดงความ
คิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อธิบายความหมายการ
เขียนความคิดเห็นได้
๒. อธิบายหลักการเขียน
แสดงการคิดเห็นได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

ตรวจผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แบบประเมินการเขียนแสดง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ความคิดเห็น

ประเมินจาก
คุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ………
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ………

236236
229
แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็น

เลขที่

ชื่อ-สกุล

การใช้ภาษา

การใช้เหตุผล
ความ
น่าเชื่อถือ

การแสดง
ความคิดเห็น

ความสะอาด
ในการทางาน

รวม

ร้อยละ

3

3

3

3

12

๑๐๐

2

1

2

1

2

1

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง
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ใบความรู้เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๔ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การเขียนแสดงความคิดเห็น
ความหมายการเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ผู้รับสารเรื่องเดียวกัน
ไม่จาเป็นต้องมีความเห็นเหมือนกัน เป็นการมองต่างมุมและเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การแสดงความคิดเห็น
มักปรากฏในรูปของบทความสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น
หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
๑. การเลือกเรื่อง ผู้ เขีย นควรเลื อกเรื่องที่ เป็ น ที่ ส นใจของสั งคมหรือเป็น เรื่องที่ ทัน สมัยอาจเกี่ยวกั บ
เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือข่าวเหตุการณ์ประจาวัน ทั้งนี้ผู้เขียน
ต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี เพื่อจะแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้ง
๒. การให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เลือกมานั้นจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่มาของเรื่อง ความสาคัญและ
เหตุการณ์ เป็นต้น ดังนั้นควรศึกษาเรื่องที่จะเขียนอย่างละเอียด จับใจความสาคัญของเรื่องได้ และศึกษาเรื่องที่
เกี่ ย วข้อ งจากแหล่ งความรู้ อื่ น ๆ ประกอบ จากนั้ น จึงพิ จ ารณาข้อ เด่ น ข้ อ ด้ อ ย พร้อ มทั้ งยกเหตุ ผ ลประกอบ
ข้อคิดเห็น
๓. การแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ คือ
๑) การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต เช่น การเติบโตของธุรกิจอินเตอร์เน็ต ความนิยมรับประทาน
อาหารเสริมสุขภาพ
๒) การแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง เช่น หัวข้อเรื่องการกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่น
การเปิดเสรีการค้าน้าเมาของภูมิปัญญาชาวบ้าน
๓) การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า เช่น หัวข้อเรื่องการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล วรรณกรรม
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์
๔. การเรียบเรียง
๑) การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่านและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียน เพราะชื่อเรื่อง
เป็นส่วนที่ผู้อ่านจะต้องอ่านเป็นอันดับแรก และเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย
๒) การเปิดเรื่อง ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกันกับคานาและควรเปิดเรื่องให้น่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่าน
ติดตามเรื่องต่อไป
๓) การลาดับ ควรลาดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ควรเขียนวกไปวนมา
เพราะผู้อ่านจะเกิดความสับสนจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และส่วนใดเป็นการแสดง
ความคิดเห็น
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๔) การปิดเรื่อง ใช้หลักการเช่นเดียวกับการสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ
๕ การใช้ภาษาอย่างสละสลวย ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อ มีการใช้สานวนโวหารเหมาะสมกับเรื่อง นอกจากนั้นยัง
ต้องใช้ถ้อยคาที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน ทั้งนี้ควรเขียนอย่างเป็นกลาง และ
หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาที่แสดงอารมณ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง
Wcp1.blogspot.com

ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายการเขียนแสดงความคิดเห็น
หลักการแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายการเขียนความคิดเห็นได้
๒. อธิบายหลักการเขียนแสดงการคิดเห็นได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนและมีมารยาทในการเขียน
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน
๔. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
ครูแ ละนัก เรีย นสนทนาถึง งานเขีย นการแสดงความคิด เห็น
โดยยกตัว อย่า งงานเขีย นเกี่ย วกับ คติธ รรมมาอ่า นให้น ัก เรีย นฟัง
แล้วให้นักเรียนวิพากษ์งานเขียน
ขั้นสอน
๑. ครูให้น ักเรียนสนทนาแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับ สถานการณ์
“โรคอ้ว น” “ของขวัญ วัน ปีใ หม่” จากการแสดงความคิด เห็น ให้
นักเรียนถ่ายทอดและสื่อสารเป็นภาษาเขียน
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรูเ้ รื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
แล้วซักถามอภิปราย
๓. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่อง “สมุนไพรรักษาโรค”
ลงในสมุด
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่างงานเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคติธรรม
๒. ใบความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศึกษาค้นคว้างานเขียน
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒๓๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายการ
เขียนความคิดเห็นได้
๒. อธิบายหลักการเขียน
แสดงการคิดเห็นได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นได้
ถูกต้องตามหลักการเขียน
และมีมารยาทในการเขียน
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
สังเกตจากการเรียน
และการตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรายบุคคล

ประเมินจากการเขียน
แสดงความคิดเห็น

แบบประเมินชิ้นงาน
การเขียนแสดงความคิดเห็น

ประเมินจาก
คุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
......................................................................................................................................................... ...........................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ………
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ………
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ตัวอย่างงานเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคติธรรม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ธรรมเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิต แต่เราสนใจกันเพียงปัจจัยสี่ทางวัตถุสาหรับร่างกาย ชีวิตที่ขาดปัจจัยที่ห้า
นั้นเป็นชีวิตที่ตายแล้ว และเป็นความสูญเสียยิ่งไปกว่าการตายทางร่างกายเพราะขาดปัจจัยสี่ , อย่างที่จะเปรียบกัน
ไม่ได้เลย ความมี ชีวิตที่ป ราศจากธรรมะนั้ น เป็ น ความทุก ข์ของแต่ ละคน และจะท าอัน ตรายแก่กัน และกั น
จนกระทั้งถึงระดับมิคสัญญีเป็นที่สุด
(คาปรารภการจัดพิมพ์หนังสือชุดหนุนล้อธรรมจักรของพุทธทาสภิกขุ)
ย่อหน้านี้มีลักษณะของการใช้ภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ คือ แสดงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผล
โดยท่านพุทธทาสได้สร้างศัพท์ขั้นใหม่ว่าธรรมะนั้นคือ “ปัจจัยที่ห้า” หากสังเกตจะพบว่า ข้อความที่ขีดเส้นใต้นั้น
เป็นคาสาคัญที่ท่านพุทธทาสต้องการเน้นย้า เป็นวิธีทาให้ผู้อ่านจดจาคาสอนได้ง่ายขึ้น ความหมายของข้อความ
ที่ขีดเส้นใต้คือเนื้อความในส่วนต้นของประโยค ดังนี้
ปัจจัยที่ห้า หมายถึง ธรรมะ จากประโยคว่า ธรรมะ เป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิต
ชีวิตที่ตายแล้ว หมายถึง ชีวิตที่ขาดปัจจัยที่ห้าหรือขาดธรรมะ (จากประโยคว่า ชีวิตที่ขาดปัจจัยที่ห้านั้น
เป็นชีวิตที่ตายแล้ว)
ความทุ ก ข์ ข องแต่ ล ะคน หมายถึ ง ความมี ชี วิ ต ที่ ป ราศจากธรรมะ (จากประโยคที่ ว่ า ความมี ชี วิ ต
ที่ปราศจากธรรมะนั้น เป็นความทุกข์ของแต่ละคน)
อันตรายแก่กันและกัน หมายถึง ความมีชีวิตที่ปราศจากธรรมะ (จากประโยคที่ว่ าความมีชีวิตที่ปราศจาก
ธรรมะนั้นจะทาอันตรายแก่กันและกัน)
หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย.
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๕ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การเขียนแสดงความคิดเห็น คือการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้
ผู้อ่านได้รับรู้ การเขียนแสดงความคิดเห็นนั้น จาเป็นต้องเขียนด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มีเหตุและมีผล และ
เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี เพื่อที่จะ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเข้าใจและตรงประเด็น
หลักในการเขียนแสดงความคิดเห็น
- การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตในเรื่องนั้น ๆ
- การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
- การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า
การแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยส่วนลาดับ ๓ ส่วน คือ
๑. ที่มา คือ เรื่องราวที่ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ ทาให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อไป
๒. ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ กฎเกณฑ์ ความคิด และมติที่นามาใช้ประกอบให้เป็นเหตุที่ใช้
สนับสนุนข้อสรุป
๓. ข้อสรุป คือ ส่วนที่สาคัญที่สุดของการแสดงความคิดเห็น อาจเป็นข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย หรือข้อ
สันนิษฐานเพื่อประเมินค่า เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณายอมรับหรื อนาไปปฏิบัติและแก้ไขได้ และหลักสาคัญในการเขียน
แสดงความคิดเห็นประการสุดท้ายที่สาคัญ คือ มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
* ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ถ้อยคาสุภาพ สมเหตุสมผลตรงประเด็นไปออกนอกเรื่อง
* ข้อมูลและหลักฐานที่นามาใช้ประกอบต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จ หรือมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวง
* ไม่แสดงความคิดเห็ น ส่ วนตัวในลั กษณะการใช้อารมณ์ ความรู้สึกทั้ งหมด โดยปราศจากเหตุผ ลหรือ
ข้อเท็จจริง
* ใช้คาและภาษาที่สุภาพให้เกียรติผู้เขียน ไม่ก้าวร้าว หยาบคาย หรือใช้คาที่คะนองเป็นต้น
JANTHAI Blog
Blog.janthai.com

243243
๒๔๐236
แบบประเมินชิ้นงานการเขียนแสดงความคิดเห็น
แบบประเมินชิ้นงานการเขียนแสดงความคิดเห็น
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๔. ภาษาที่ใช้
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ที่ถูกต้องชัดเจน
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ที่ถูกต้องชัดเจน
เข้าใจง่าย และใช้
เข้าใจง่าย และใช้
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และใช้ถ้อยคำสุภาพ
ยังไม่ตรงประเด็น
สมเหตุสมผลตรง
สมเหตุสมผลตรง
บางเรื่อง
ประเด็น
ประเด็นส่วนใหญ่

องปรั
บปรุ
ต้อต้งปรั
บปรุ
งง
๑๑
ไม่
ไม่มมีทีที่มี่มาของแสดง
าของเรื่องราว
ถึงความจาเป็นที่
แสดงความคิดเห็น
ไม่มีข้อสนับสนุนเป็น
ไม่มกีขการ
้อสนัและ
บสนุนเป็น
หลั
กฎเกณฑ์
หลักการ ที่เป็นเหตุ
เป็
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นผล
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ไม่มีข้อสรุป

ไม่มีข้อสรุป
การใช้ภาษายังวกวน
มีการแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวใน
ภาษายังวกวน
ลัการใช้
กษณะการใช้
มีการแสดง
อารมณ์
ความรู้สึก
ความคิดเห็นส่วนตัว
ในลักษณะการใช้
อารมณ์ความรู้สึก

ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายการพูดแสดงความคิดเห็น
หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายการพูดแสดงความ
คิดเห็น
๒. อธิบายหลักการพูดแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ได้รับได้
หลักเกณฑ์ทางภาษา มีมารยาทในการฟังการดู
ด้และการพู
านคุณลักดษณะ
ด้า๑.
นคุมีณวลัินกัยษณะ
๒.
1. ใฝ่
มีวเินรียั นรู้
2. มุใฝ่่งเมัรี่นยในการทำ
นรู้ �งาน
๓.
3. มีมุม่งมัารยาทในการพู
่นในการทางานด
๔.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูเล่านิทานเรื่อง กบหูหนวก จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาและข้อคิดที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ และสอบถาม
นักเรียนว่าวีดิทัศน์ที่ชมไปดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง จากนั้นครูเชื่อมโยง
เข้าสู่เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
ครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนศึกษาใบงานนิทานชาดก เรื่อง กกัณฏกชาดก ว่าด้วย
กิ้งก่าได้ทรัพย์ โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเนื้อหา
ของนิทานในเชิงสร้างสรรค์
๓. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน
นิทานชาดกเรื่อง กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์ ลงใน
ใบงานเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
๔. ครูสุ่มนักเรียน ๑ - ๒ คนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นจาก
นิทานชาดกเรื่อง กกัณฏกชาดก ที่ได้ดูหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้เห็นหลักและวิธีการพูดแสดงความ
คิดเห็น โดยครูเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. นิทาน เรื่อง กบหูหนวก
2. นิทานชาดก เรื่อง กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่า
ได้ทรัพย์
๓. ใบความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
๔. ใบงาน เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การพูดลักษณะต่างๆ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

244

244
237

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความ
คิดเห็น และนัดหมายนักเรียนที่เหลือพูดแสดงความคิดเห็นนอก
เวลาเรียนเพื่อเก็บเป็นคะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ตัวอย่างให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้เห็นหลักและวิธีการพูดแสดงความ
คิดเห็น โดยครูเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

245

238

246246
239
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. บอกความหมายการพูด สังเกตจากการเรียน
และการตอบคาถาม
การเรียนรายบุคคล
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
แสดงความคิดเห็น
๒. บอกหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดแสดงความคิดเห็นจาก ๑. ประเมินการพูด
๑. แบบประเมินการพูด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สื่อที่ได้รับได้หลักเกณฑ์ทาง แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ภาษา มีมารยาทในการฟัง
๒. ตรวจใบงาน
๒. ใบงานเรื่อง การพูด
การดูและการพูด
แสดงความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินจาก
แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
1. มีวินัย
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................... .....
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ……….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................. ......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ……….
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นิทาน เรื่อง กบหูหนวก
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ครั้งหนึ่ง.. มีกลุ่มของลูกกบตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ได้มาจัดการแข่งขัน เพื่อจะปีนขึ้นไปยอดเสา
ไฟฟ้าแรงสูงมีกลุ่มชนชาวกบมากมาย มารอชม และเชียร์การแข่งขันครั้งนี้
การแข่งขันเริ่มขึ้น พูดอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีชนชาวกบตัวใด จะเชื่อว่ากบตัวเล็ก ๆ เหล่านี้จะปีนขึ้น
ไปจนถึงยอดได้ มีเสียงพูดลอยมาให้ได้ยินเป็นต้นว่า “เขาไม่มีทางจะขึ้นไปถึงยอดหรอก มันยากลาบากขนาดนั้น”
หรือ “เขาไม่มีโอกาสจะประสบความสาเร็จหรอก เสามันสูงขนาดนั้น”
เจ้ากบตัวน้อยๆ เหล่านี้ ก็เริ่มที่จะร่วงหล่นลงไปทีละตัวๆ ยกเว้นเจ้าตัวหนึ่งซึ่งยังปีนอย่างมุ่งมั่น สูงขึ้น
และสูงขึ้น ฝูงกบก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกน “มันยากเกินไป ไม่มีใครทาได้หรอก”
กบส่วนใหญ่เริ่มเหนื่อย และยอมแพ้ แต่มีกบตัวหนึ่ง ที่ยังตั้งหน้าตั้งตาปีนสูงขึ้น สูงขึ้น เจ้าตัวนี้ไม่
ยอมแพ้ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน กบตัวอื่นๆ ต่างยอมแพ้ที่จะปีนสู่ยอดเสาจนหมดสิ้น ยกเว้นกบตัวเล็กๆตัวหนึ่ง
ด้วยความพยายามสุดกาลัง มันก็สามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสา ได้
กบทุกๆ ตัวอยากรู้ว่า เจ้ากบตัวเล็ก ๆ ตัวนี้ทาได้อย่างไร กบคู่แข่งขันต่างอยากรู้ว่า เจ้ากบตัวเล็ก ๆ
ตัวนี้มีพลังปีนขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นเป้าหมายจนประสบความสาเร็จได้อย่าง ไร เรื่องกลับกลายเป็นว่า…
กบผู้ชนะตัวนั้นหูหนวก!!!!
เรื่องนี้บอกให้รู้ว่า อย่าฟังคาพูดในด้านลบ หรือการมองในแง่ลบจากคนอื่น เพราะเขาเหล่านั้นจะดึง
ความฝัน ความปรารถนาในหัวใจคุณออกไป ให้ระวังในพลังของคาพูดเสมอ เพราะทุกสิ่งที่คุณได้ยิน และได้อ่านมัน
จะส่งผลต่อการกระทาของคุณ
เพราะฉะนั้น ตลอดเวลาขอให้เป็นคนคิดบวก และเหนือจากนั้น จงทาเป็นหูหนวกต่อคาพูดที่บอกว่า
คุณไม่สามารถทาความฝันของคุณให้เป็นจริงได้ ให้คิดเสมอว่า คุณสามารถทาได้ กระตุ้นเตือนตัวเองอย่างนี้
ตลอดเวลา
(นิทานน้าใจไมตรี ๐๖๙)
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นิทานชาดก เรื่อง กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความนา
พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระนครสาวัตถี ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระปัญญา
บารมีของพระองค์ในอดีตชาติ ได้ตรัสพระธรรมเทศนาคือคาถาที่ปรากฏ ณ เบื้องต้น
ปัจจุบันชาติ
มีเรื่องย่อเล่าว่า วันหนึ่ง พวกภิกษุได้นั่งคุยกันในโรงธรรมสภา เมื่อจะสรรเสริญ พระปัญญาบารมีของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้สรรเสริญพระคุณดังนี้ว่า
“ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย พระตถาคตเจ้านั้น ช่างเป็นผู้ที่ทรงมีพระปัญญาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน พระองค์
สามารถที่จะปราบวาทะของผู้อื่นได้ ทาคนเหล่านั้นให้สิ้นพยศและได้ประทานบรรพชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผล ทั้งนี้ก็
เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ลึกซึ้งนั้นเอง”
ในขณะนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาถึง เมื่อทรงทราบเรื่องจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ใน
บัดนี้เท่านั้นนะ ทีต่ ถาคตมีปญ
ั ญา แม้ในอดีตกาลเมื่อญาณยังไม่แก่กล้า ขณะที่กาลังบาเพ็ญบุรพจริยาเพื่อพระ
โพธิญาณอยู่ เราก็เป็นผู้มีปัญญามาแล้วเหมือนกัน”
ครั้นตรัสเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งอยู่ เหล่าภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลวิงวอนให้ทรง
ประกาศเรื่องราวแต่หนหลัง จึงทรงนาอดีตนิทานมาแสดงต่อไปนี้
อดีตชาติเนื้อหาชาดก
ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามว่าวิเทหะ เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลา ในแคว้นวิเทหะ พระเทวี
ของพระองค์มีพระนามว่าอุทุมพรเทวี ต่อมา พระองค์ได้มโหสถมารับราชการ เขาเป็นอามาตย์ที่ทรงโปรดปราน
มาก วันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถบัณฑิต ในขณะนั้น มีกิ่งก่าตัวหนึ่งอยู่บน
ปลายเสาค่าย มันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่ายมาหมอบที่แผ่นดินแล้วทาการผงกหัวอยู่ไปมา พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมันแล้วจึงตรัสถามว่า “แน่ะบัณฑิต กิ้งก่ากาลังทาอะไรของมัน” มโหสถจึงกราบทูลว่า
“กิ้งก่ากาลังถวายตัวแด่พระองค์อยู่ พระเจ้าข้า” พระราชาทรงพอพระทัยจึงมีรับสั่งว่า “เมื่อมันถวายตัว ก็จงให้
ทรัพย์แก่มันเถิด” มโหสถจึงกราบทูลให้ทรงทราบว่า “ขอเดชะ กิ้งก่าไม่ต้องการทรัพย์ ขอเพียงพระราชทานแค่
เนื้อก็เพียงพอแล้ว” จึงมีรับสั่งโปรดให้ราชบุรุษซื้อเนื้อให้แก่มันวันละกึ่งมาสก
ต่อมาวันหนึ่ง เป็นวันอุโบสถซึ่งในวันนี้จะไม่มีการฆ่าสัตว์ ราชบุรุษหาเนื้อไม่ได้จึงเอาเหรียญกึ่งมาสก
นั้นมาเจาะรูแล้วเอาด้ายร้อยผูกเป็นเครื่องประดับที่คอมัน
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ตั้งแต่นั้นมา มันก็เกิดมานะความถือตัวจัดเพราะอาศัยทรัพย์ที่ห้อยคอนั่นเอง
ถัดมาอีกหนึ่งวัน เมื่อมันได้พบพระราชาอีกครั้งในพระราชอุทยาน มันก็ทาตนเสมอพระราชาด้วย
เข้าใจว่าตนเองมีทรัพย์เสมอกับพระราชา จึงไม่ยอมลงมาจากเสาค่ายได้แต่หมอบยกหัวร่อนไปมาบนปลายเสาค่าย
พระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมัน ทรงแปลกพระทัยในกิริยาที่แปลกไปของมัน จึง
ตรัสถามถึงสาเหตุกะมโหสถด้วยคาถาที่ ๑ ว่า
กิ้งก่านี้ไม่ลงจากปลายเสาค่ายหมอบเหมือนในก่อน เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไร เจ้ากิ้งก่าตัวนี้จึง
กระด้างถือตัว
ลาดับนั้น มโหสถบัณฑิตเมื่อตรวจพิจารณาด้วยปัญญาจึงรู้ว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ โดยปกติในวันนี้จะ
ไม่มีการฆ่าสัตว์กัน ราชบุรุษเมื่อหาเนื้อไม่ได้จึงเอาทรัพย์กึ่งมาสกซึ่งเป็นค่าอาหารมาผูกคอให้มันแทน เพราะอาศัย
ทรัพย์นี่เองจึงทาให้กิ้งก่าเกิดความความถือตัว จึงกราบทูลให้ทราบด้วยคาถาที่สองนี้ว่า
กิ้งก่าได้ทรัพย์กึ่งมาสกซึ่งไม่เคยได้มาก่อน ตัวมันจึงทาการดูหมิ่นพระเจ้าวิเทหราช ผู้ทรงทาการ
สงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา
ความหมายของคาถา
พระราชาทรงแปลกพระทัยที่ไม่ทรงเห็นมันลงมาจากปลายเสาค่ายเหมือนอย่างแต่ก่อนจึงมีรับสั่ง
ถามมโหสถถึงเหตุปัจจัยที่ทาให้มันเกิดอาการกระด้างกระเดื่อง ไม่อ้อนน้อมถ่อมตนเหมือนอย่างแต่ก่อนด้วยคาถา
ที่ ๑ ฝ่ายมโหสถจึงกราบทูลให้ทราบถึงเหตุที่ทาให้มันยกตนข่มท่านเพราะทรัพย์ที่ราชบุรุษเจาะร้อยคอให้มันแค่
เพียงกึ่งมาสกจึงได้กราบทูลให้ทรงทราบด้วยคาถาที่ ๒ พระราชาได้ฟังคากราบทูลเช่นนั้น จึงมีรับสั่งให้เรียกราช
บุรุษมาสอบสวน จึงได้ทราบความจริงเหมือนอย่างที่มโหสถได้กราบทูลให้ทรงทราบ ทรงมีความเลื่อมใสต่อมโหสถ
ยิ่งนักที่รู้แม้กระทั่งนิสัยของสัตว์เดรัจฉานอย่างกิ้งก่าไม่ต่างอะไรกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่ทรงรู้อัธยาศัยของปวง
สัตว์โลก จึงพระราชทานส่วยที่ประตูทั้ง ๔ แก่มโหสถ ทรงมีรับสั่งให้ฆ่ากิ้งก่าตัวนั้นเสีย แต่มโหสถได้ทูลทัดทานไว้
โดยกราบทูลว่า
“ธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่มีปัญญาเป็นเรื่องธรรมดา ขอพระองค์ได้โปรดพระราชทานอภัยโทษ
แก่มันด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
คนโง่เขลา เย่อหยิ่ง เพราะทรัพย์ ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าอย่างแท้จริง
(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗)
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การพูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การพูดเพื่อแสดงความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูด ในการพูดแสดงความคิดเห็น ผู้พูดอาจแสดงความคิดเห็น
ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทางวิช าการ เศรษฐกิ จ หรื อ สั งคมก็ ได้ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ โอกาสในการพู ด เช่ น การให้ สั ม ภาษณ์
การประชุม การสัมมนา การอภิปราย การบรรยาย
ลักษณะของการพูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
๑. ผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี
๒. การแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ์
๓. ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ์เพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
๔. การแสดงความคิดเห็ น ใดๆ ก็ต าม ควรแสดงความคิด เห็ น ในเชิงสร้างสรรค์และเป็ น ประโยชน์ต่ อ
ส่วนรวม
https://my.dek-d.com
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ใบงาน เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านทานชาดกเรื่อง กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น
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....................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เลขที่

ชื่อ-สกุล

การใช้ภาษา

การใช้เหตุผล
ความ
น่าเชื่อถือ

การแสดง
ความคิดเห็น

บุคลิกท่าทาง

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

รวม

12

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินน
เกณฑ์
3 (ดี3) (ดี)
22(พอใช้
(พอใช้) )
การใช้ภาษา ใช้ภาษาได้
ใช้ภาษาได้
ภาษาได้
๑. การใช้ภ๑.าษา
ถูกต้อถง ูกต้อง ใช้ภใช้าษาได้
ถูกถตู้กอต้ง อง
สละสลวย ถูกต้อง สละสลวย
สละสลวย
สละสลวย
ผิดผิได้ดไได้
ม่เไกิม่นเกิ๒น ๒
ตาแหน่ง
ตำแหน่ง
พูดโดยมีเหตุผล หลักฐาน
๒. การใช้เหตุผล
พูดโดยมีเหตุผล
พู
ด
ล หลั
๒. การใช้เความน่
หตุผล าเชื่อถือ พูดมีเหตุ
ผ
ล
ค่มีอเหตุ
นข้ผางเชื
่อถืกอฐาน
ได้
หลักฐานชัดเจน
ค่
อ
นข้
า
งเชื
อ
่
ถื
อ
ได้
ความน่าเชื่อถือ
หลักฐานชั
ด
เจน
สามารถเชื่อถือได้
่อถือได้ ดเห็น
๓. การแสดงความสามารถเชื
แสดงความคิ
แสดงความคิดเห็นไม่
คิดเห็น
ชัดเจนดโดยแสดงเหตุ
ชัดเจนแต่สดอดคล้
แสดงความคิ
๓. การแสดงความ
แสดงความคิ
เห็น
เห็นไม่องกับ
สอดคล้องกับชัดประเด็
น
เจน โดยแสดงเหตุ
คิดเห็น
ชัดเจนและผลได้
โดยแสดงเหตุ
ประเด็
น องกับ
และผลได้สอดคล้องกับ
และผลได้
สอดคล้
๔. บุคลิกท่าทาง
บุคลิกท่าทางในการพูด บุคลิกท่าทางในการพูด
ประเด็น
ประเด็นบางส่วน
ค่อนข้างเหมาะสม มีการ
เหมาะสม มีการ
๔. บุคลิกท่าทาง
บุคลิกทัท่กาทายผู
ทางในการพู
ด
บุ
ค
ท่าทางในการพู
ด
ทัลิกกทายผู
้ฟัง กวาดสายตา
้ฟัง กวาด
เหมาะสม
มีการ ้ฟังอย่าง ค่อมองผู
นข้างเหมาะสม
้ฟังเล็กน้อยมีการ
สายตามองผู
ทั่วถึ้ฟงัง
ทักทายผู
ทักทายผู้ฟัง กวาดสายตา
กวาดสายตามองผู้ฟัง
มองผู้ฟังเล็กน้อย
อย่างทั่วถึง
ประเด็นประเด็
การประเมิ
น
นการประเมิ
น

1 (ปรั
1 (ปรั
บปรุบปรุ
ง) ง)
ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ผิด
ตัตั้ง้งแต่
าแหน่งงขึขึ้น้นไป
ไป
แต่ ๓๓ ตตำแหน่

พูดโดยมีเหตุผล หลักฐาน
พูดเมีชืเ่อหตุ
แต่
ถือผได้ล นหลั
้อยกฐาน
แต่ไม่น่าเชื่อถือ
แสดงความคิดเห็นไม่
ชัแสดงความคิ
ดเจนและไม่ดสเห็อดคล้
นไม่ อง
กัชับดประเด็
น สอดคล้อง
เจนและไม่
กับประเด็น
บุคลิกท่าทางในการพูดไม่
ค่อยเหมาะสม ไม่มีการ
ลิกท่า้ฟทางในการพู
ทับุกคทายผู
ัง สายตาไม่ดมอง
ผูไม่้ฟเังหมาะสม ไม่มีการ
ทักทายผู้ฟัง สายตาไม่มอง
ผู้ฟัง

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความหมายและชนิดของคานามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ชนิดของคานามได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ขออาสาสมั ครนั กเรียน ๑ คนเพื่ อออกมาหน้ าชั้ น เรีย น
จากนั้นให้นักเรียนใบ้คาจากบัตรคาจานวน ๓ คา ได้แก่ คาว่า ลิง
บ้าน และหม้อข้าว เมื่อเพื่อนในห้องทายคาจนครบ ครูเขียนคาทั้ง
สามค าไว้ บ นกระดานแล้ ว ถามนั ก เรี ย นว่ าทั้ งสามค ามี ลั ก ษณะ
เหมือนกันอย่างไร เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคานาม
ขั้นสอน
1. ครู ซั ก ถามนั ก เรีย นว่ า เรื่ อ งความหมายของค านาม ควรมี
ลั ก ษณะอย่ า งไร ครู ป ระมวลค าตอบแล้ ว สรุ ป ความหมายของ
คานาม นักเรียนจดบันทึก
2. นั กเรียนแบ่ งกลุ่ ม จ านวน ๕ กลุ่ ม แล้ ว จับ สลากศึ กษาใบ
ความรู้ เรื่อง ชนิดของคานามดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเรื่องคาสามานยนาม
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาเรื่องคาวิสามานยนาม
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาเรื่องคาสมุหนาม
กลุ่มที่ ๔ ศึกษาเรื่องคาลักษณะนาม
กลุ่มที่ ๕ ศึกษาเรื่องคาอาการนาม
เมื่ อ แต่ ล ะกลุ่ ม ศึ ก ษาชนิ ด ของค าแต่ ล ะชนิ ด แล้ ว ให้ น าเสนอ
ความรู้ของกลุ่มตนเองให้เพื่อนฟัง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง คานาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคา จานวน ๓ คา ได้แก่ คาว่า ลิง บ้าน
และหม้อข้าว
2. ใบความรู้เรื่อง คานาม
๓. เกม “รวบรวมคานาม”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนจัดทาสมุดรวบรวมคานามประกอบ
ภาพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๓๓ เรื
เรื่อ่องง พิพินนิจิจพิพิจจารณ์
ารณ์
กลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
ภ
้
าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.
3. นันักก เรี
เรียยนน
นน าเสนอความรู
าเสนอความรู้้ทที่ี่ตต นได้
นได้ศศึึกกษามาที
ษามาที ลล ะกลุ
ะกลุ่่ มม โดยครู
โดยครู
อธิ
บ
ายเพิ
ม
่
เติ
ม
ความรู
้
อธิบายเพิ่มเติมความรู้
4.
่มเล่นนเกม
“รวบรวมคานาม”
โดยจะเล่
นทั้งงสิสิ้้นน
4. นันันักกกเรี
เรีเรียยยนละกลุ
นละกลุ
านาม”
โดยจะเล่
    ๔.
นละกลุ่มเล่
่มเล่เกม
นเกม“รวบรวมค
“รวบรวมคำ
�นาม”
โดยเล่นนทั้เกม
๕๕ รอบ
รอบ (ค
(คานามทั
านามทั้ง้ง ๕๕ ชนิ
ชนิดด)) รอบละ
รอบละ ๓๐
๓๐ วิวินนาที
าที แต่
แต่ลละรอบนั
ะรอบนักกเรี
เรียยนน
ส่ส่งงตัตัววแทนออกมาหน้
แทนออกมาหน้าาชัชั้้นนเรี
เรียยนน เพื
เพื่่ออแข่
แข่งงขัขันนกักันนรวบรวมค
รวบรวมคานามที
านามที่่
ตนเองรู
ให้
ากที
ในเวลา
วิวิ นน าที
โดยครู
เเ ป็ป็ นน ผูผู้้
ตนเองรู้จ้ จจักั กกให้
ให้ไไได้ด้ด้มมมากที
ากที่ส่่ สสุดุุ ดดในเวลา ๓๐
ในเวลา ๓๐
๓๐
าที
โดยครู
วินาที
โดยครู
ตรวจสอบ
ตรวจสอบความถู
กต้องคาที่่นนัักกเรี
ยนเขียยนน กลุ
ยนได้มมากที
่่สสุุดด
ตรวจสอบความถู
กลุ่่มมยใดเขี
ใดเขี
ความถู ก ต้ อ งคำ � ทีกต้่ นอั กงคเรีาที
ย นเขีเรี
ย นยนเขี
กลุ ่ ม ใดเขี
นได้ มยนได้
ากที ่ สากที
ุ ด และ
และถู
กก ต้ต้ ออ งจะเป็
น กลุ่่ มม ทีที่่ ไได้ด้ คค ะแนน
เมื่ อ ครบ
งง สรุ
และถู
งจะเป็
ะแนน
ครบ ง๕๕สรุรอบจึ
รอบจึ
สรุ ปป
ถูกต้องจะเป็
นกลุ่มนทีกลุ
่ได้คะแนน เมื
่อครบเมื๕่ อรอบจึ
ปคะแนน
คะแนน
คะแนน
ขัขั้น้นสรุ
สรุปป
ครู
งความหมายและชนิดดของ
ของ
ครูแและนั
ละนักกเรี
เรียยนร่
นร่ววมกั
มกันนสรุ
สรุปปความรู
ความรู้เ้เรืรื่่อองความหมายและชนิ
คคานามและครู
านามและครูมมอบหมายภาระงานให้
อบหมายภาระงานให้นนัักกเรี
เรียยนจั
นจัดดททาสมุ
าสมุดดรวบรวม
รวบรวม
คคานามประกอบภาพ
านามประกอบภาพ

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ ๗๗
เรื
เรื่อ่องง คคานาม
านาม
รายวิ
ช
าพื
น
้
ฐานภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา
เวลา ๑๑ ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ ๑๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกความหมายและชนิด
ของคานามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์ชนิดของคานามได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตจากการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน

สังเกตพฤติกรรมการ
รรม
�งานกลุ
ทการทำ
างานกลุ
่ม ่ม

รรมการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำ
�งานกลุ
ทางานกลุ
่ม ่ม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ…….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ…….
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ใบความรู้ เรื่อง คานาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๗ เรื่อง คานาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คานาม คือ คาที่ใช้เรียกชื่อสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน สัตว์ พืช สิ่งของ
สถานที่ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ
คานามแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ
1) สามานยนาม คือ คาที่ใช้เรียกชื่อนามทั่วๆไป ไม่เจาะจง ระบุความหมายกว้างๆ เช่น คน สัตว์ พืช
หมา แมว ต้นไม้ ดอกไม้ วัด โรงเรียน กวี นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา ทหาร นักร้อง ฯลฯ
2)
่อนามที
่เฉพาะเจาะจง
ความหมายแคบและชี
้เฉพาะเช่
น นายน
๒) วิสสามานยนาม
ามานยนามคืคืออคคำาที�ที่ใช้่ใเช้รีเยรีกชื
ยกชื
่อนามที
่เฉพาะเจาะจงระบุระบุ
ความหมายแคบและชี
้เฉพาะเช่
จัน หนวดเขี
้ยว ้ยเจ้วาติเจ้นาติตินน(สุตินนัข(สุ) นมาดอนน่
า (นัากร้(นัอง)กร้อเตรี
มอุยดมอุ
มศึดกมศึ
ษาก(โรงเรี
ยน) ยสุน)นทรภู
่ บิล่ คลิ
น นบีตัโธน
นายจั
น หนวดเขี
ัข) มาดอนน่
ง) ยเตรี
ษา (โรงเรี
สุนทรภู
บิลนตัคลิ
ลีโอนาโด
ดาวินดาวิ
ซี นซีทักษิทัณกษิชิณนวัตชิรนวัตชวน
หลีกภัหลียกภัย
บีเฟน
โธ เฟน
ลีโอนาโด
ร ชวน
3) สมุหนาม คือ คาที่ใช้เรียกชื่อนามที่เป็นหมวดหมู่ บ่งบอกจานวนมาก เช่น คณะ ฝูง กอง นิกาย บริษัท
สารับ ก๊ก เหล่า ชุด กลุ่ม โขลง หมู่ ฯลฯ
4) ลักษณนาม คือ คาที่ใช้บอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานของสามานยนาม ลักษณนามเป็นเอกลักษณ์
ของภาษาไทยประการหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความละเอียดลออในการใช้ภาษา ลักษณนามแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้
4.1) บอกชนิด เช่น พระภิกษุ,สามเณร,บาทหลวง - รูป ยักษ์, ฤาษี - ตน ช้างป่า - ตัว ช้างบ้าน - เชือก
4.2) บอกอาการ เช่น บุหรี่ - มวน พลู - จีบ ไต้ - มัด ขนมจีน - จีบ,หัว ผ้า - พับ
คัมภีร์ใบลาน - ผูก
4.3) บอกรูปร่าง เช่น รถ - คัน บ้าน, เปียโน, จักร – หลัง ดินสอ - แท่ง ปากกา - ด้าม
กล้วย - เครือ,หวี,ลูก
4.4) บอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน - กอง ทหาร - หมวด พระ - นิกาย นักเรียน - คณะ ละคร - โรง
กับข้าว - สารับ
4.5) บอกจานวน มาตรา เช่น ตะเกียบ - คู่ ดินสอ – โหล เงิน, ทอง - บาท ผ้า - เมตร
ที่ดิน - ไร่, งาน, ตารางวา
4.6) ซ้าคานามข้างหน้า เช่น วัด - วัด โรงเรียน - โรง คะแนน - คะแนน คน - คน อาเภอ - อาเภอ
จังหวัด - จังหวัด
5) อาการนาม คือ คานามที่บอกกิริยาอาการ อารมณ์ความรู้สึก สภาวะในจิตใจที่เป็นนามธรรมใช้ การ
และความนาหน้าคากริยาและวิเศษณ์ เช่น การวิ่ง การเดิน การนอน การอ่านหนังสือ การออกกาลังกาย
ความดี ความชั่ว ความง่วง ความงาม ความสะอาด ความสุข
* ข้อสังเกต ถ้าการและความตามด้วยคานาม ถือว่าเป็นคาประสม ซึ่งจะจัดเป็น สามานยนาม เช่น
การบ้าน การเมือง การไฟฟ้า การรถไฟ การทางพิเศษ ความแพ่ง ความอาญา
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หน้าที่ของคานาม
1. คานามทาหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น
มนุษย์ ทุกคนต้องการความสุข โรงเรียนของฉันอยู่ในกรุงเทพ
นักการเมือง คนนี้ไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
พ่อแม่ ทางานหนักเพื่อลูกๆ
2. คานามทาหน้าที่เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทา เช่น
ครูสอนนักเรียน
แมวกินปลา ฉันดูทีวี พ่อตีน้อง
3. คานามทาหน้าที่เป็นบทขยายนามอื่น เพื่อให้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
ภราดร ศรีชาพันธุ์นักเทนนิสมือหนึ่งของไทย นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4. คานามทาหน้าที่ขยายกริยา และใช้ตามหลังคาบุพบท เพื่อบอกสถานที่ เช่น
ฉันวิ่งออกกาลังกายที่สนามหญ้า
คณะกรรมการนัดพบกันในห้องประชุม
ครูทุ่มเททางานเพื่อนักเรียน
เขากลับตัวได้เพราะคาสอนของครู
5. คานามทาหน้าที่ขยายกริยาหรือคานามอื่น โดยใช้บอกเวลา
ฉันชอบอ่านหนังสือตอนเช้าๆ
ร้านตัดผมปิดวันพุธ
ข่าวเที่ยงวันได้รับความนิยมมาก
เขาลดความอ้วนโดยอดอาหารเย็น
6. คานามใช้เป็นคาเรียกขาน เพื่อเน้นหรือบอกความรู้สึก เช่น
พระคุณเจ้า นิมนต์ทางนี้ครับ
นักเรียน เงียบๆหน่อยได้ไหม
เด็ก ๆ ทาการบ้านเสร็จแล้วหรือยัง ติ๊ก จะไปดูหนังกับเราไหม

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคานาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายหน้าที่ของคานามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคานามได้
๒. ใช้คานามในประโยคได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “บิงโกคานาม” พร้อมเฉลยคาที่เป็น
คานาม
๒. ครูสรุปอธิบายหาคาที่เป็นคานามเพิ่มเติม
ขั้นสอน
1. ครูให้ นักเรียนแบ่ งกลุ่ม กลุ่ มละ ๓ คน จากนั้น ครูกาหนด
คานามจานวน ๓ คา บนกระดาน ได้แก่ คาว่า ตารวจ โรงงาน
นายสมชาย จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งประโยค โดย
ให้ มี ค าที่ ก าหนดให้ อ ยู่ ในประโยค ประโยคละ ๑ ค า ซึ่ ง ค าที่
กาหนดจะต้องไม่อยู่ในตาแหน่งเดียวกันในประโยค
2. ครูให้นักเรียน จานวน ๒ กลุ่ม นาเสนอประโยคที่ นักเรียน
แต่งมาให้ เพื่อน ดู จากนั้นให้ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ ว่า คาที่
กาหนดให้อยู่ในตาแหน่งใดในประโยคและทาหน้าที่ใด จากนั้นครู
ให้นักเรียนให้คาจากัดความ เรื่อง หน้าที่ของคานาม
3. ครูอธิบาย เรื่อง หน้าที่ของคานาม เพิ่มเติมโดยยกตัวอย่าง
ประกอบ บันทึกความรู้ลงในสมุดบันทึก
4. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคานาม จากนั้น
ครูเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
๕. นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง คานาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง คานาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกม “บิงโกคานาม”
๒. ใบงาน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคานาม
๓. แบบทดสอบ เรื่อง คานาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สรุปความรู้เรื่องชนิดและหน้าที่ของคานามใน
รูปแบบแผนภาพความคิด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
ครู ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ เรื่อง ชนิดและหน้ าที่ของ
คานามเพื่อเป็นการสรุปความรู้ จากนั้น มอบหมายงานให้นักเรียน
แต่ละคนไปสรุปความรู้เรื่องชนิดและหน้ าที่ของคานามในรูปแบบ
แผนภาพความคิดแล้วนาส่งครู ตามที่ครูกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง คานาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหน้าที่ของคานาม

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่
คานามได้
๒. ใช้คานามในประโยคได้
ถูกต้อง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. สังเกตจากการเรียน
และการทางานกลุ่ม
๒. ประเมิน
แผนภาพความคิด

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
๒. แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผนภาพความคิด

ผ่านเกณฑ์การ
การประเมิ
ร้อยละ
ประเมินร้อนยละ
๘๐ขึ้นไป

๑. ตรวจใบงาน
๒. ตรวจแบบทดสอบ

๑. ใบงาน เรื่อง ชนิดและ
หน้าที่ของคานาม
๒. แบบทดสอบ เรื่อง
คานาม

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อนยละ
การประเมิ
ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
2. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน................พ.ศ…..……
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน................พ.ศ…..……
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ใบงาน เรื่อง ชนิดและหนาที่ของคํานาม
หนวยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู ๘ เรื่อง คํานาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ตอนที่ ๑ คําชี้แจง จงบอกคําที่เปนตัวทึบเปนคํานามชนิดใดและทําหนาที่ในประโยค
๑. จอมขวัญปลูกกล้วยไม้สีชมพู
จอมขวัญ
เป็น............................................... ทำหน้ำที่...................................................................
๒. แม่ซื้อหมากพลูมำฝำกยำย
หมำกพลู
เป็น............................................... ทำหน้ำที่...................................................................
๓. เสือไฟมีรูปร่ำงคล้ำยแมว
แมว
เป็น............................................... ทำหน้ำที่..................................................................
๔. นภำวรรณเขียนบทควำม ๑ เรื่อง
เรื่อง
เป็น............................................... ทำหน้ำที่..................................................................
๕. ความรักทำให้คนตำบอด
ควำมรัก
เป็น............................................... ทำหน้ำที่..................................................................
๖. ก้อยให้อำหำรสัตว์เลี้ยงก่อนออกจำกบ้ำน
สัตว์เลี้ยง
เป็น............................................... ทำหน้ำที่..................................................................
๗. สมควรยามรักษาการณ์เป็นคนมีวินัย
ยำมรักษำกำรณ์ เป็น............................................... ทำหน้ำที่..................................................................
๘. แม่ไปตลาด
ตลำด
เป็น............................................... ทำหน้ำที่...................................................................
๙. นายช่างครับรถผมเสีย
นำยช่ำง
เป็น............................................... ทำหน้ำที่...................................................................
๑๐. เรำอยูบ่ ้านทุกวัน
บ้ำน
เป็น................................................ ทำหน้ำที่...................................................................
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ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคานามที่กาหนดให้เติมลงประโยคให้ถูกต้อง
ตลาด
เด็กๆ

แมว
ขนม

คณะลิเก
โรงเรียน

ผักและผลไม้
คุณครู

ผู้ใหญ่บ้าน
สุนัข

๑. ..................พากันวิ่งเล่นบนสนามหญ้าหน้าหมู่บ้าน
๒. คุณพ่อไปประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านตามที่...........................นัดหมาย
๓. ในวันหยุดคุณแม่จะตื่นแต่เช้าเพื่อไปซื้อของที่.....................
๔. เด็กๆ ต้องทาการบ้านมิฉะนั้นจะถูก...................ลงโทษ
๕. คุณยายและคุณย่าชวนกันไปดู......................แสดงที่งานประจาปีของวัด
๖. ...................เป็นสัตว์ที่รักสงบ ไม่ชอบยุ่งกับคน
๗. หลังจากที่ขโมยขึ้นบ้าน คุณพ่อจึงอยากได้.................พันธุ์ดีมาเฝ้าบ้าน
๘. เนื้อสัตว์ แป้งนม ไข่ และ ............................ เป็นอาหารที่เหมาะสาหรับเด็กวัยรุ่น
๙. การเลือกรับประทาน......................ควรเลือกที่มีคุณค่าทางอาหารและให้พลังงานที่เหมาะสม
๑๐. ...................... เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และอบรมบ่มนิสัย

เฉลย

เด็กๆ
แมว

ผู้ใหญ่บ้าน
สุนัข

ตลาด
ผักและผลไม้

คุณครู
ขนม

คณะลิเก
โรงเรียน
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แบบทดสอบ เรื่อง คํานาม
หนวยที่ ๓ แผนการจัดการ เรียนรู ๘ เรื่อง คํานาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้น
๑. ขอใดอธิบายความหมายของคํานามถูกตองที่สุด
ก. ที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ
ข. คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม
ค. คำที่ใช้เรียกชื่อสถำนที่ อำคำร สภำพ และลักษณะทั้งสิ่ง มีชีวิต และไม่มีชีวิต
ง. คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ อำคำร สภำพและลักษณะ ทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม
๒. คำนำมจำแนกออกเป็นชนิดย่อย ๆ มีอะไรบ้ำง
ก. สำมำนยนำม วิสำมำนยนำม ลักษณนำม สมุหนำม และอำกำรนำม
ข. สำมำนยนำม วิสำมำนยนำม สรรพนำม สมุหนำม และอำกำรนำม
ค. สำมำนยนำม วิสำมำนยนำม สรรพนำม สมุหนำม และลักษณนำม
ง. สำมำนยนำม วิสำมำนยนำม สรรพนำม ลักษณนำม และสมุหนำม
๓. คำ "ขัน" ในข้อใดเป็นคำนำม
ก. ไก่ขันตอนเช้ำ
ค. หยิบขันตักน้ำมำล้ำงหน้ำ

ข. ขันเชือกให้แน่น
ง. เขำช่วยกันทำงำนอย่ำงแข็งขัน

๔. ข้อใดมีนำมเฉพำะ (วิลำมำนยนำม)
ก. คนครัวหุงข้ำวให้เรำ
ค. ลูกเสือต้องมีควำมซื่อสัตย์

ข. มะละกอสุกมีรสหวำน
ง. นิรำศภูเขำทองเป็นผลงำนของชิ้นเอกสุนทรภู่

๕. ข้อใดมีสมุหนำม
ก. ผักแปลงใหญ่งำมดี
ค. คณะนักแสดงพร้อมขึ้นเวที

ข. เสื้อผ้ำกองนี้ซักแล้ว
ง. ข้ำวหลำมกระบอกนี้มันมำก

๖. ประโยคใดมีทั้งกรรมตรงและกรรมรอง
ก. ฉันชอบควำมคิดของเธอ
ค. ฉันบริจำคเสื้อผ้ำให้เด็กกำพร้ำ

ข. วรรณคดีเป็นหนังสือที่แต่งดี
ง. เรำซื้อข้ำวหลำมหนองมนมำฝำกเพื่อน
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๗. คำนำมที่พิมพ์ตัวหนำในข้อใดทำหน้ำที่ขยำยคำนำมอื่น
ก. เรำคือคนไทยทั้งแท่ง
ข. พระสงฆ์ทำวัตรเวลาเย็น
ค. เด็กๆ ควรมีความประพฤติเรียบร้อย
ง. ประเทศไทยผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จ
๘. ข้อใดคำนำมทำหน้ำที่เป็นประธำนของประโยค
ก. ผู้ร้ำยถูกตำรวจจับ
ค. วิชำเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

ข. เธอคือครูของฉัน
ง. ฉันซื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งมำฝำกเธอ

๙. “ฉันไปทำบุญที่วัดในวันเข้าพรรษา” คำที่พิมพ์ตัวหนำทำหน้ำที่ตรงกับข้อใด
ก. กรรมตรง
ข. กรรมรอง
ค. ขยำยกริยำ (บอกเวลำ)
ง. ขยำยกริยำ (บอกสถำนที่)
๑๐. “อนงค์สวยเหมือนแม่” คำที่พิมพ์ตัวหนำทำหน้ำที่ตรงกับข้อใด
ก. กรรมตรง
ข. กรรมรอง
ค. ส่วนเติมเต็ม
ง. ขยำยคำนำม

เฉลย
๑. ง

๒. ก

๓. ค

๔. ง

๕. ค

๖. ง

๗. ง

๘. ค

๙. ค

๑๐. ก
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
ความถูกต้องของเนื้อหา
เลขที่

ชื่อ-สกุล

4

3

2

1

การจัดระบบในการนาเสนอ

ความมีระเบียบในการทางาน

รวม

4

4

12

3

2

1

3

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นการประเมิน

4
3
1. ความถูกต้อง
สรุปความรู้ได้ครบถ้วน สามารถสรุปความรู้ได้
ครบถ้วนของเนื้อหา ตรงประเด็นและ
ครบ ตรงประเด็น
ถูกต้อง
ผิดไม่เกิน
1-2 ประเด็น

2
สรุปความรู้ได้ตรง
ประเด็น ผิดไม่เกิน
3 ประเด็น

1
สรุปความรู้ผิด
มากกว่า 3 ประเด็น

2. การนาเสนอ
ความรู้ได้ถูกต้อง
ตามลาดับขั้น
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามลาดับ
ความสัมพันธ์

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
1-2 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่ง

นาเสนอเนื้อหาโดย
แสดงตามลาดับของ
ความคิดหลักและ
ความคิดย่อยผิด
3 ตาแหน่งขึ้นไป

3. ความมีระเบียบ
ในการทางาน

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและสะอาด

แผนภาพความคิดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม แต่มีร่องรอย
การแก้ไข
1-2 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิดค่อน
ข้างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
ไม่เกิน 3 ตาแหน่ง

แผนภาพความคิด
ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ขาดความสวยงาม
มีร่องรอยการแก้ไข
มากกว่า 3 ตาแหน่ง
ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคาสรรพนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายของคาสรรพนามได้
๒. อธิบายชนิดของคาสรรพนามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาสรรพนามได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูซักถามนักเรียนว่าในชีวิตประจาวันนักเรียนสนทนากับเพื่อน
และคนในครอบครั ว นั ก เรี ย นใช้ ค าแทนตนเองว่ า อย่ า งไรบ้ า ง
และใช้คาแทนบุคคลอื่น ๆ อย่างไรเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ เรื่อง
คาสรรพนาม
ขั้นสอน
1. ครูซักถามเกี่ยวกับความหมายของคาสรรพนาม นักเรียน
ตอบคาถามครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าคาที่ใช้แทนตัวบุคคลใน
การสนทนา เรียกว่า คาสรรพนาม
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนช่วยกันรวบรวมคาที่ใช้เรียกแทนตัว
บุคคลให้ ได้ มากที่ สุ ด โดยเขียนลงบนกระดาน ครูและนั กเรีย น
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคา
3. นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคาแทนตัวบุคคลที่ปรากฏ
บนกระดาน โดยแบ่ ง เป็ น ค าที่ ใช้ แ ทนผู้ พู ด ผู้ ฟั ง และผู้ ที่ ถู ก
กล่าวถึง (สรรพนามบุรุษที่ ๑ ๒ และ ๓)
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและชนิดของ
คาสรรพนาม ว่านอกจากคาที่ใช้แทนตัวผู้พูด ผู้ฟัง ผู้ถูกกล่าวถึง
แล้ว นอกจากนี้ยังมีคาสรรพนามชนิดอื่นอีก โดยให้นักเรียนศึกษา
เนื้อหาเพิ่มเติมรวมถึงตัวอย่างประกอบจากใบความรู้ เรื่อง
คาสรรพนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง คาสรรพนาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง คาสรรพนาม
๒. ใบงาน เรื่อง คาสรรพนาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนรวบรวม
คำ�สรรพนามลงสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คาสรรพนาม และนัดหมายนามาใช้
ในคาบต่อไป
ขัน้ สรุป
ครูสรุปความรู้ด้วยการสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
ความหมายของคาสรรพนามและชนิดของคาสรรพนาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง คาสรรพนาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

คาสรรพนาม ว่านอกจากคาที่ใช้แทนตัวผู้พูด ผู้ฟัง ผู้ถูกกล่าวถึง
แล้ว นอกจากนี้ยังมีคาสรรพนามชนิดอื่นอีก โดยให้นักเรียนศึกษา
เนื้อหาเพิ่มเติมรวมถึงตัวอย่างประกอบจากใบความรู้ เรื่อง
คาสรรพนาม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

269

262

270 270
263
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของคา
สรรพนามได้
๒. บอกชนิดของคาสรรพนามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาสรรพนามได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน

ตรวจใบงาน

ใบงานเรื่อง คาสรรพนาม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ……..
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน......................พ.ศ……..
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ใบความรู้ เรื่อง คาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๙ เรื่อง คาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาสรรพนาม คือ คาที่ใช้เรียกแทนคานามในประโยคสื่อสาร เราใช้ค้าสรรพนามเพื่อไม่ต้องกล่าวค้านามซ้า ๆ
คาสรรพนามแบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ
1) บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนบุคคล ซึ่งเป็นผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ถูกกล่าวถึง แบ่งออกเป็น
บุรุษที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เช่น
บุรุษที่ 1 เช่น กู ตู ฉัน ผม กระผม ดิฉัน เรา ข้าพเจ้า อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า กระหม่อม
บุรุษที่ 2 เช่น มึง สู เธอ คุณ ท่าน ใต้เท้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท เจ้า
บุรุษที่ 3 เช่น เขา ท่าน พวกเขา มัน พระองค์
2) ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคย่อย ทาหน้าที่แทนคานามหรือสรรพนามที่
อยู่ข้างหน้า ได้แก่คาว่า ที่ ซึ่ง อัน ผู้ เช่น
คนที่เป็นครูต้องมีความอดทน
นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
3) วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แยกส่วนคานามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า
นักเรียนต่างก็ทาการบ้านของตน
เด็กๆบ้างก็หลับ บ้างก็คุยขณะครูสอน
ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน เห็นรถชนกัน
4) นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจง หรือชี้บอกระยะ เช่น นี่ นี้ นั่น นั้น
โน่น โน้น อย่างนี้ อย่างนั้น เช่นนั้น เช่น
นี่ คือความสาเร็จของพวกเราทุกคน
นี้ เป็นข้อคิดที่ดีมาก
นัน่ เป็นเรื่องของคุณ ไม่เกี่ยวกับผม
นั้น เป็นมติของคณะกรรมการ
ทุกคนจงไปรวมตัวที่นั่น
5) อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามทั่วๆไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น ใคร อะไร ไหน
ผู้ใด ใครๆ อะไรๆ ไหนๆ ใดๆ เช่น
ใคร จะไปเที่ยวก็ไปได้
ฉันไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว
ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
อะไรๆ ฉันก็กินได้
ผู้ใด พากเพียรวันนี้ ผู้นั้น สบายวันหลัง
ไหนๆ ฉันนอนได้
6) ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามที่มีเนื้อความเป็นคาถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน
ใคร จะไปเที่ยวเชียงใหม่บ้าง
อะไร อยู่ในห้อง
ผู้ใด บังอาจมากระตุกหนวดเสือ
ไหน แมวตัวใหม่ของเธอ
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ใบงาน เรื่อง คาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง คาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง จงเติมสรรพนามลงในช่องในประโยคต่อไปนี้ให้เหมาะแก่ความ
๑) แม่อย่าโกรธ....................เลยนะจ๊ะ ...............................ส้านึกผิดแล้ว
๒) ....................................ขอขอบคุณ........................ทังหลายที่มาแสดงน้าใจในวันนี
๓) คน .....................เป็นครูตอ้ งมีความอดทน
๔) เขาบูชาความรัก ................ท้าให้ตาบอด
๕) แปรงสีฟัน ...............ซือเมื่อวานนีเป็นของโรงเรียน
๖) สมเด็จพระศรีสุริโยทัย.................ทรงเสียสละเพื่อชาติทรงควรได้รับการยกย่อง
๗) ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่..................ก็มีงานทังสิน
๘) นักมวยชก................
๙) ...................ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยเป็นคนแรก
๑๐) ไม่มี ....................ที่เราท้าไม่ได้
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เฉลยใบงานเรื่อง คาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง คาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง จงเติมสรรพนามลงในช่องในประโยคต่อไปนี้ให้เหมาะแก่ความ
๑) แม่อย่าโกรธ หนู เลยนะจ๊ะ หนู่ ส้านึกผิดแล้ว
๒) ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ ท่าน ทังหลายที่มาแสดงน้าใจในวันนี
๓) คน ที่ เป็นครูต้องมีความอดทน
๔) เขาบูชาความรัก ซึ่ง ท้าให้ตาบอด
๕) แปรงสีฟัน อัน ซือเมื่อวานนีเป็นของโรงเรียน
๖) สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ผู้ ทรงเสียสละเพื่อชาติทรงควรได้รับการยกย่อง
๗) ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่าง ก็มีงานทังสิน
๘) นักมวยชก กัน
๙) ใคร ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยเป็นคนแรก
๑๐) ไม่มี อะไร ที่เราท้าไม่ได้

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายหน้าที่ของคาสรรพนามได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
คาสรรพนามได้
๒. ใช้คาสรรพนามได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องคาที่แทนตัวบุคคล นักเรียนตอบคาถาม
เป็นรายบุคคล
ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของคาสรรพนาม
จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าที่ของคาสรรพนาม
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของคาสรรพนาม ครูอธิบาย
ความรู้เพิ่มเติม
3. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง หน้าที่คาสรรพนาม
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง คาสรรพนาม
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง คาสรรพนาม โดยการสรุปลงแผนภาพ
ความคิดให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับคานาม นาส่งในชั่วโมง
ต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๐
เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง คาสรรพนาม
๒. ใบงาน เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
๓. แบบทดสอบ เรื่อง คาสรรพนาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สรุปความรู้เรื่องคาสรรพนามในรูปแบบ
แผนภาพความคิด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หน้าที่ของคาสรรพนาม

วิธีการ
๑. สังเกตจากการเรียน
และการตอบคาถาม
๒. ประเมินแผนภาพ
ความคิด

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ ๑. ตรวจใบงาน
ของคาสรรพนามได้
๒. ตรวจแบบทดสอบ
๒. ใช้คาสรรพนามได้
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินจากคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถการ
แผนภาพความคิด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑. ใบงาน เรื่อง หน้าที่ของ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คาสรรพนาม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. แบบทดสอบ เรื่อง คา
สรรพนาม
แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ……….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ……….
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ใบความรู้ เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หน้าที่ของสรรพนาม
1) ใช้เป็นประธานของประโยค เช่น
เขา เตรียมตัวสอบไล่
ใคร ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์
ท่านทั้งหลาย จงก้าวเดินไปพร้อมกับเรา
ไหน เป็นบ้านของเธอ
2) ใช้เป็นกรรมของประโยค เช่น
ชัว่ โมงนี้นักเรียนอยากทาอะไรๆก็ทาไปเถิด
คุณครูดุพวกเรา
ฉันไม่โทษเธอหรอก ฉันผิดเอง
นั่นฉันทาเอง
3) ใช้เป็นผู้รับใช้ของประธาน เช่น
พ่อให้ฉันล้างรถ
แม่ให้เราไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
4) ใช้เป็นส่วนเติมเต็ม เช่น
คุณเป็นใคร
หัวหน้าห้องคนใหม่คือใคร
5) ใช้เชื่อมประโยค เช่น
ฉันอยากไปสถานที่ทยี่ ิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
เขาเสนอโครงการซึ่งไม่มีทางทาสาเร็จ
6) ใช้ขยายนามที่ทาหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค เพื่อเน้นความรู้สึก เช่น
คุณครู ท่าน ตักเตือนเราให้พากเพียรอยู่เสมอ
เจ้าตินติน มัน ชอบกระโดดเข้าใส่ผมตอนผมกลับบ้าน
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ใบงาน เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคาสรรพนามของประโยคต่อไปนี้
๑) นี่ คือหนังสือที่ฉันชอบ
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๒) ฉันรับประทานอะไรก็ได้
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๓) ฉันจะตีแกทุกวัน
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๔) ฉันชอบรถคันสีแดงทีโ่ ชว์ไว้หน้าร้าน ชนิด....................................... หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๕) อะไรอยู่ในกระเป๋า
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๖) เธอหยิบนั่นซิ
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๗) ผู้ใดอยู่ในห้อง
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๘) ของซึ่งวางอยู่ในห้องหายไปไหน ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๙) เธอจะกลับบ้านหรือยัง
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
๑๐) หลวงตาท่านไม่อยู่
ชนิด.............................................. หน้าที่เป็ น .......................ของประโยค
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เฉลยใบงาน เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ เรื่อง หน้าที่ของคาสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคาสรรพนามของประโยคต่อไปนี้
๑) นี่ คือหนังสือที่ฉันชอบ ชนิดสรรพนามชี้เฉพาะ หรือชี้ระยะ(นิยมสรรพนาม) หน้าที่เป็ น กรรม ของประโยค
๒) ฉันรับประทานอะไรก็ได้ ชนิด อนิยมสรรพนาม
หน้าทีเ่ ป็ น กรรม ของประโยค
๓) ฉันจะตีแกทุกวัน
ชนิด บุรุษสรรพนาม
หน้าทีเ่ ป็นประธานของประโยค
๔) ฉันชอบรถคันสีแดงทีโ่ ชว์ไว้หน้าร้าน ชนิด ประพันธสรรพนาม หน้าที่เชื่อมประโยค
๕) อะไรอยู่ในกระเป๋า
ชนิด ปฤจฉาสรรพนาม
หน้าที่เป็นประธานของประโยค
๖) เธอหยิบนั่นซิ
ชนิด นิยมสรรพนาม
หน้าทีเ่ ป็ น กรรม ของประโยค
๗) ผู้ใดอยู่ในห้อง
ชนิด ปฤจฉาสรรพนาม
หน้าที่เป็นประธานของประโยค
๘) ของซึ่งวางอยู่ในห้องหายไปไหน ชนิด ประพันธสรรพนาม
หน้าที่เชื่อมประโยค
๙) เธอจะกลับบ้านหรือยัง
ชนิด บุรุษสรรพนาม
หน้าที่เป็นประธานของประโยค
๑๐) หลวงตาท่านไม่อยู่
ชนิด คาสรรพนามที่ใช้เน้นนามข้างหน้า
หน้าที่ บอกความรู้สึก
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แบบทดสอบ เรื่อง คาสรรพนาม
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. “เขา” ข้อใดเป็นคาสรรพนาม
ก. ลุงทานาที่หลังเขา
ข. เขามันแหลมมาก
ค. เขานี้สูงมาก
ง. เขาไม่แข็งแรง
๒. “หนูมาหาใครจ้ะ” คาว่า “หนู” เป็นสรรพนามชนิดใด
ก. อนิยมสรรพนาม
ข.นิยมสรรพนาม
ค. วิภาคสรรพนาม
ง. บุรุษสรรพนาม
๓. “แก” ในข้อใดไม่ใช่สรรพนามบุรุษที่ ๒
ก. ฉันว่าแกทาอย่างนี้ไม่ถูก
ข. ตามีแกขี้บ่นเหลือเกิน
ค. แกจะไปดูผลสอบกับฉันไหม
ง. เพราะแกทีเดียว เรื่องถึงเป็นแบบนี้
๔. ข้อใดใช้วิภาคสรรพนาม “ต่าง”ไม่ถูกต้อง
ก. คนเราต่างจิตต่างใจ
ข. มดดาต่างก็ขนไข่หนีฝน
ค. นักเรียนต่างขะมักเขม้นอ่านหนังสือเตรียมสอบ
ง. ชาวสวนต่างก็ดายหญ้าในสวนเป็นการใหญ่
๕. “เมื่อวานนี้ เขา(๑)เจอคุ
งบอกเลยว่
าอยากรู
้จัก ้จัก
เขา (๑) เจอคุณณกมลที
กมลที่บ่บ้านพี
้านพี่ท่ทัศนา
ัศนา เขา(๒)พู
เขา (๒)ดถึพูงดตัถึวงด้ตัววยด้วเขา(๒)ยั
ย เขา (๒)
ยังบอกเลยว่
าอยากรู
มานานแล้ว” คาว่า“เขา” ในข้อใดจัดเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑
ก.เขา (๑)
ข. เขา(๒)
ค. เขา(๓)
ง. เขา(๒)และเขา(๓)
เขา (๓)
เขา (๒) และ เขา (๓)
เขา (๒)
๖. “ใคร” ในข้อใดเป็นอนิยมสรรพนาม
ก. ใครจะเป็นคนช่วยแม่ทาอาหารจ๊ะ
ข. ใคร ๆก็อยากรวยด้วยกันทั้งนั้น
ค. เพื่อนสนิทของเธอเป็นใคร
ง. ใครอยู่ในห้องน้า
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๗. สรรพนามในข้อใดจัดเป็นปฤจฉาสรรพนาม
ก. นั่นคือบ้านหลังใหม่ของฉัน
ข. อะไร ๆก็ดูรกหูรกตาไปหมด
ค. ทาอะไรก็สู้ทาบุญไม่ได้
ง. เธอเรียนอยู่โรงเรียนอะไร
๘. ข้อใดไม่ใช่สรรพนามบุรุษที่ ๑
ก. ฉันจะไปเที่ยวภูหินร่องกล้า
ข. ดิฉันต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้
ค. เธอจะไปด้วยกันไหม
ง. เราต้องรีบไป
๙. “ที”่ ในข้อใดจัดเป็นประพันธสรรพนาม
ก. ฉันสอบได้ที่หนึ่ง
ข. สุวนันท์เรียนที่โรงเรียนนี้
ค. ฉันทนาสนิทกับราตรีมากที่สุด
ง. คนที่เดินอยู่นั้นพักข้างบ้านฉันเอง
๑๐. “ครูถามนักเรียนที่นั่งหลังห้อง”ข้อใดคือสรรพนามใช้เชื่อมประโยค
ก. ที่
ข. ถาม
ค. นั่ง
ง.หลัง
๑๑. ข้อใดมีสรรพนามมากที่สุด
ก. นี่เธอ อะไรเป็นคนที่ทาให้เรื่องมันยุ่งใครก็ได้มาช่วยกัน
ข. นักเรียนทุกคนต่างก็ตั้งใจเรียน ไม่มีใครเหลวไหลบ้างเลย
ค. เพื่อน ๆ ใครจะไปเที่ยวกับเราบ้าง วันพรุ่งนี้รถออกเจ็ดโมง
ง. คุณแม่ห่อข้าวมาให้พวกเราที่มาทางาน มากินกันนะ
๑๒. “อะไร” ในข้อใดเป็นคาสรรพนามใช้ถาม และทาหน้าที่เป็นประธานในประโยค
ก. อะไรอยู่บนโต๊ะ
ข. ขนมอะไรอร่อยดี
ค. ใครทาอะไรที่ห้องน้า
ง. อะไร ๆ ฉันก็กินได้
๑๓. ประโยคในข้อใช้สรรพนามเชื่อมประโยคให้รวมกัน
ก. ที่นี่เป็นบ้านของฉัน
ข. ที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่
ค. งูที่ตายกัดสุนัข
ง. แดงไปหาเขาที่บ้าน
๑๔. “ต่าง” ในข้อใดเป็นสรรพนาม (วิภาคสรรพนาม)
ก. แมวต่างจากสุนัข
ข. ลูกเสือต่างบาเพ็ญประโยค
ค. ต่างไม่พูดจากัน
ง. คนเราย่อมแตกต่างกัน
๑๕. ข้อใดมีสรรพนามใช้ชี้ระยะ(นิยมสรรพนาม)ทาหน้าที่เป็นประธานในประโยค
ก. เสื้อสีนี้สวยมาก
ข. ไหนเสื้อเธอล่ะ
ค. นั่นคือบ้านของสมชาย
ง. เวลานั้นเกิดพายุพัดอื้ออึง
เฉลย
๑. ง
๒. ง
๓. ข
๔. ก
๕. ก
๖. ข
๗. ง
๘. ค
๙. ง
๑๐. ก
๑๑. ก ๑๒. ก ๑๓. ค ๑๔. ข
๑๕. ค
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนภาพความคิด
ความถูกต้องของเนื้อหา
เลขที่

ชื่อ-สกุล

4

3

2

1

การจัดระบบในการนาเสนอ

ความมีระเบียบในการทางาน

รวม

4

4

12

3

2

1

3

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
9 – 12 คะแนน = ดี
5 – 8 คะแนน = พอใช้
1 – 4 คะแนน = ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าทีข่ องคากริยา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายคากริยาได้
๒. อธิบายชนิดของคากริยาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคากริยาได้
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จานวน ๔ กลุ่ม จากนั้นศึกษาใบความรู้
เรื่อง คากริยา
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันรวบรวมคากริยาให้ได้มาก
ที่สุดในเวลา ๒ นาที โดยเขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ เมื่อหมด
เวลาให้ นั ก เรีย นแต่ล ะกลุ่ ม ส่ งตั ว แทนออกมาเขี ยนค ากริยาบน
กระดาน
3. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคากริยา
ที่ช่วยกันรวบรวมมาทีละกลุ่ม กลุ่มที่รวบรวมคากริยาได้มากและ
ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูให้นักเรียนดูภาพสติ กเกอร์ใบหน้าในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ
ได้แก่ ใบหน้ายิ้ม ร้องไห้ หัวเราะ แล้วให้นักเรียนฝึกสังเกตสีหน้า
ซึ่ ง แสดงถึ ง อารมณ์ ความรู้ สึ ก จากนั้ น เชื่ อ มโยงเข้ า สู่ เรื่ อ ง
คากริยา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑
เรื่อง คากริยา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพสติกเกอร์
๒. ใบความรู้ เรื่อง คากริยา
๓. ใบงาน เรื่อง คากริยา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนทำ�หนังสือเล่มเล็ก
รวบรวมคำ�กริยา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

282

282
275

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๔. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คากริยา เมื่อเสร็จแล้วครูเฉลยและ
อธิบายคาตอบ
ขั้นสรุป
ครูซซักั กถามนั
ถามนักเรีก เรี
ย นเป็
น รายบุ
ค คลเกี
บ ความรู
ี ่ ไ ด้ ร ั บ
ครู
ยนเป็
นรายบุ
คคลเกี
่ยวกั่ ยบวกั
ความรู
้ที่ได้ร้ ทับในการ
ในการเรี
่อง ยคำา�กริ
กเรียนตอบคำ
อธิบายเพิ
เติ่อม
เรียนเรื่อยงนเรื
คากริ
นักยเรีา นั
ยนตอบค
าถาม�ถาม
ครูอธิครูบายเพิ
่มเติม่มเพื
เพื
นการสรุ
ปความรู
้อีก้งครันั้งกเรีนักยเรีนจดบั
ยนจดบั
กลงสมุ
เป็่อนเป็
การสรุ
ปความรู
้อีกครั
นทึนกทึลงสมุ
ดด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑
เรื่อง คากริยา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ที่ช่วยกันรวบรวมมาทีละกลุ่ม กลุ่มที่รวบรวมคากริยาได้มากและ
ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความหมายคากริยา
๒. ชนิดของคากริยา

สังเกตพฤติกรรม
การเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคากริยา

ตรวจใบงาน

ใบงาน เรื่อง คากริยา

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินจาก
คุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................... ..............................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ…….…
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน....................พ.ศ…….…
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ใบความรู้ เรื่อง คากริยา
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๑ เรื่อง คำกริยำ
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
คากริยา คือ คาที่แสดงกิริยาอาการหรือสภาพของคานามและสรรพนาม
คากริยาแบ่งเป็น 5 ชนิด คือ
1) สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น
ม้ากินหญ้า หมูกินรา แม่ตีน้อง น้องเตะฟุตบอล แมวจับหนู
แม่ถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์ (ภัตตาหาร-กรรมตรง,ภิกษุสงฆ์-กรรมรอง)
ผู้สมัครส.ส.แจกเงินแก่ชาวบ้าน (เงิน-กรรมตรง,ชาวบ้าน-กรรมรอง)
2) อกรรมกริยา คือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ ก็สามารถทาให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ เช่น
กบร้อง ฝนตก น้าท่วม ฟ้าร้อง รถติด ฉันยิ้ม ครูหัวเราะ ไก่ขัน
3) วิกตรรถกริยา คือ กริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม เพื่อประกอบประโยคให้มีใจความสมบูรณ์
เนื่องจากเป็นกริยาที่ไม่ได้แสดงความเป็นผู้กระทา ดังนั้นจึงไม่ ต้องอาศัยกรรม คือ ผู้ถูกกระทา แต่อาศัยส่วนเติม
เต็มมาช่วยให้ประโยคสมบูรณ์แทน เช่น
เธอคือแม่พระของเด็กๆแห่งขุนเขา เขาเป็นกาลังสาคัญของครอบครัว
ผมเหมือนพ่อมาก
น้องคล้ายแม่มากกว่าพ่อ
น้าหนักของเธอเท่าน้าหนักของพี่
ไถงแปลว่าพระอาทิตย์
4) กริยานุเคราะห์ คือ กริยาที่ทาหน้าที่ช่วยกริยาอื่นที่ตามมา ทาหน้าที่ช่วยบอกกาลหรือการกระทา
เพื่อทาให้ประโยคมีใจความที่สมบูรณ์ เช่น
ฉันย่อมทาในสิ่งที่ฉันพอใจ
นักเรียนถูกครูดุเป็นเวลานาน
เขากาลังสร้างต้นแบบหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ตัวแรกของเมืองไทย
ผมคงจะอธิบายให้เธอฟังถ้าเธอเข้าประชุม
พี่ของฉันจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเดือนหน้า
ประชาชนต้องคอยจับตาดูการทางานของรัฐบาล
เขาได้ตกลงใจอุทิศตนแก่พระศาสนาโดยจะบวชไม่สึก
คุณอาจจะเข้าใจเขาผิดก็ได้
5) กริยาสภาวมาลา คือ กริยาที่ทาหน้าที่เป็นคานาม อาจเป็นประธานหรือกรรม หรือบทขยาย
ของประโยคก็ได้ เช่น
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีประโยชน์ต่อร่างกาย เขาชอบว่ายน้า
อ่านในใจทาให้จาแม่น
เธอฝึกร้องเพลงทุกวัน
เขาวิ่งทุกเช้าเพื่อออกกาลังกาย
เขาสร้างคอกสาหรับขังหมู
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ใบงำน เรื่อง คำกริยำ
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๑ เรื่อง คำกริยำ
รำยวิชำภำษำไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภำคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนชนิดของคำกริยำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องตำมคำกริยำที่ขีดเส้นใต้ (๑๐คะแนน)
๑. คุณพ่อไปโรงงำนช่วงบ่ำย
๒. เธอสวยรำวกับนำงฟ้ำ
๓. คุณตำชอบไม้ดอกไม้ประดับ
๔. เด็กนักเรียนร้องไห้
๕. โปรดอย่ำเดินลัดสนำม
๖. นภพเป็นเด็กเกเร
๗. เมื่อคืนฉันเห็นดำวตก
๘. เด็กๆ ก่อกองทรำย
๙. นกเกำะอยู่บนต้นไม้
๑๐. เธอควรตั้งอ่ำนหนังสือสอบ
เฉลย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

สกรรมกริยา
วิกตรรถกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
กริยานุเคราะห์
วิกตรรถกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
อกรรมกริยา
กริยานุเคราะห์

ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคากริยา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายหน้าที่ของคากริยาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
คากริยาได้
๒. ใช้คากริยาได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พินิจพิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง คากริยา นอกจากที่นักเรียนค้นคว้า
มามี ค าที่ เกิ ด ขึ้น ใหม่ อีก หรือ ไม่ นั ก เรียนตอบค าถามครูอธิบ าย
เพิ่มเติม จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องหน้าที่ของคากริยา
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา โดยมีครู
เป็นผู้อธิบายเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม
2. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง หน้าที่ของคากริยา จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบพร้อมกัน นักเรียนฝึกสังเกตหน้าที่
ของคากริยากับ คาที่ได้เรียนมาแล้ วศึกษาความแตกต่างครูและ
นักเรียนสรุปเป็นความรู้ นักเรียนบันทึกลงสมุด
๓. นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง คากริยา
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา โดยการสรุป
ลงแผนภาพความคิดให้ ค รอบคลุ ม ชนิ ดและหน้าที่ของคากริยา
นาส่งตามที่ครูกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๒
เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
๒. ใบงาน เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
๓. แบบทดสอบ เรื่อง คากริยา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนภาพความคิดเรื่องหน้าที่ของคำ�กริยา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหน้าที่ของคากริยาได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. สังเกตจากการเรียน
และการตอบคาถาม
๒. ประเมินแผนภาพ
ความคิด

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน
๒. แบบประเมิน
ความสามารถการทา
แผนภาพความคิด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ ๑. ตรวจใบงาน
ของคากริยาได้
๒. ตรวจแบบทดสอบ
๒. ใช้คากริยาได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน

๑. ใบงานเรื่อง หน้าที่ของ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คากริยา
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. แบบทดสอบ เรื่อง
คากริยา

ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.................พ.ศ………….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.................พ.ศ………….
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ใบความรู้ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๑ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หน้าที่ของคากริยา
1) ทาหน้าที่เป็นตัวแสดงของประโยค เช่น
เด็กกาลังเล่นอย่างสนุกสนาน
ครูสอนวิชาภาษาไทยมาหลายปีแล้ว
เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย (แผ่นดินไหวเกิดที่จังหวัดเชียงราย)
มีขนมอยู่ในตู้ (ขนมมีอยู่ในตู้)
2) ทาหน้าที่เป็นส่วนขยายนาม เช่น
เด็กเร่ร่อน ถูกตารวจจับ
ตารวจยิงมือปืนปล้นแบงก์ตาย
ที่นี่รับสมัครเด็กล้างจานสองคน
คนเก็บขยะไปตั้งแต่เช้า
พนักงานขายของหายไปไหนหมด
คนทาสวนกาลังจัดสวนใหม่
3) ทาหน้าที่เป็นกริยาสภาวมาลา เป็นประธาน กรรม หรือ บทขยาย เช่น
อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ไม่เท่าเดินทางพันลี้
กินมากทาให้อ้วน
เขาชอบตกปลา
4) ทาหน้าที่ช่วยประกอบกริยาให้มีความหมายชัดเจนขึ้น เช่น
อิรักถูกสหรัฐอเมริกายึดครอง
คุณจะไปด้วยก็ได้
เธอต้องตั้งใจมากกว่านี้
เขาทาการบ้านเสร็จแล้ว
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ใบงาน เรื่อง หน้าทีข่ องคากริยา
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๒ เรื่อง หน้าที่ของคากริยา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาสั่ง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคากริยาตามคากริยาที่ขีดเส้นใต้ในประโยค (๑๐ คะแนน)
๑. คุณพ่อปลูกต้นไม้

................................................................................

๒. น้องชายออมเงินเพื่อซื้อรถบังคับ

................................................................................

๓. ท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้

................................................................................

๔. คุณยายไปวัด

................................................................................

๕. ฉันมีปฉีดน้า

................................................................................

๖. คุณตาอ่านหนังสือพิมพ์

................................................................................

๗. วันนี้ไม่ใช่วันหยุด

................................................................................

๘. นอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดี

................................................................................

๙. สมชายขับรถเร็ว

................................................................................

๑๐. คุณครูชอบเลี้ยงนกแก้ว

................................................................................

เฉลย
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคากริยาตามคากริยาที่ขีดเส้นใต้ในประโยค (๑๐ คะแนน)
๑.
ภาคแสดง (สกรรมกริยา)
๒.
กริยาสภาวมาลา
๓.
กริยาสภาวมาลา
๔.
ภาคแสดง (อกรรมกริยา)
๕.
ขยายคานาม
๖.
ภาคแสดง (สกรรมกริยา)
๗.
ขยายนาม
๘.
กริยาสภาวมาลา
๙.
ภาคแสดง (สกรรมกริยา)
๑๐.
ขยายคานาม
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แบบทดสอบ เรื่อง คากริยา
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๒ เรื่อง คากริยา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด
๑. ข้อใดคือลักษณะของคำกริยำ
ก. คำแสดงอำกำรของนำม
ข. คำแสดงอำกำรของนำมและสรรพนำม
ค. คำแสดงอำกำรของลักษณะนำม
ง. คำแสดงอำกำรและสภำพของนำมและสรรพนำม
๒. "ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ คำว่ำ คือ เป็นคำกริยำ
ชนิดใด
ก. อกรรมกริยำ
ข. สกรรมกริยำ
ค. กริยำนุเครำะห์
ง. วิกตรรถกริยำ
๓. ประโยคใดมีคำกริยำที่ไม่ต้องกำรกรรม
ก. คนรุมซื้อดอกกุหลำบ
ข. กุหลำบแดงบำนแล้ว
ค. มำลีปักกุหลำบลงในแจกัน
ง. หนอนกัดดอกกุหลำบ
๔. ข้อใดมีสกรรมกริยำ
ก. อะไรอยู่บนโต๊ะ
ข. ฉันเสียใจที่เข้ำใจผิด
ค. เด็ก ๆ ชอบวิ่งเล่นแถวนี้
ง. ตำรวจจับผู้ร้ำยได้แล้ว
๕. ข้อใดเป็นคำกริยำ
ก. เหงื่อไหลไคลย้อย
ข. ได้หน้ำลืมหลัง
ค. ลูกผีลูกคน
ง. กล้ำหำญชำญชัย
เฉลย
๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ก ๕. ก

๖. ข้อใดเป็นกริยำนุเครำะห์ หรือกริยำช่วย
ก. ของรำคำถูก
ข. เสื้อถูกน้ำหมึก
ค. คนร้ำยถูกจับ
ง. เขำทำถูกแล้ว
๗. คำว่ำ "ปิด" ในข้อใดเป็นกริยำไม่มีกรรม
ก. ประตูปิดแล้ว
ข. เขำปิดประกำศ
ค. อย่ำปิดประตูเล่น
ง. พนักงำนปิดโรงงำน
๘. ประโยคใดมีคำกริยำที่ทำหน้ำที่ขยำยคำนำม
ก. สมทรงเขียนจดหมำย
ข. วันเดินทำงของเขำคือวันพรุ่งนี้
ค. ธีระอ่ำนหนังสือ
ง. บันลือชอบเรียนภำษำไทย
๙. “เจ้ำเก่งถูกนักเรียนรังแก”คำใดเป็นคำช่วยกริยำ
ก. เก่ง
ข. ถูก
ค. นักเรียน
ง. รังแก
๑๐. ข้อใดมีกริยำทำหน้ำที่เหมือนคำนำม
ก. เขำกินเร็วมำก
ข. เขำกินไอศกรีม
ค. ที่บ้ำนมีกินเลี้ยงกัน
ง. ออกกำลังกำยทุกวันทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง
๖. ค

๗. ก

๘. ข

๙. ข

๑๐. ค
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิทานสารพัน
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
...........................................................................................................................................................................
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ม.๑/๓ ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ม.๑/๕ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ม.๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ม.๑/๕ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและ
การสนทนา
ท ๓.๑ ม.๑/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู การพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม.๑/๓ ชนิดและหน้าที่ของคา
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ท ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
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๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจับใจความสาคัญ จากเรื่องที่อ่าน ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน เขี ยนย่อ
ความจากเรื่อ่องที
งที่อ่อ่า่านนมีมีมมารยาทในการเขี
ารยาทในการเขียนยนพูดพูรายงานเรื
ดรายงานเรื
่องประเด็
ึกษาค้
าจากการฟั
ง การดู
และ
ความจากเรื
่องประเด็
นทีน่ศทีึก่ศษาค้
นคว้นาคว้
จากการฟั
ง การดู
และการ
การสนทนา
มีมารยาทในการฟั
ง การดู
การพู
ความรู
้ความเข้
าใจชนิด ดและหน้
และหน้าาทีที่ข่ของค
องคำา�และสรุ
และสรุปปเนืเนื้อ้อหาวรรณคดี
หาวรรณคดี
สนทนา
มีมารยาทในการฟั
ง การดู
การพู
ด มีดคมีวามรู
้ความเข้
าใจชนิ
และวรรณกรรมที่อ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. คาวิเศษณ์
๒. คาบุพบท
๓. คาสันธาน
๔. คาอุทาน
๕. วรรณคดีและวรรณกรรมไทยหรือวรรณกรรมท้องถิ่น
๖. การเขียนย่อความ
ทักษะ/กระบวนการ
1. ทักษะการคิด
2. ทักษะการอ่าน
3. ทักษะการสื่อสาร
๔. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
เจตคติ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีมารยาทในการเขียน การฟัง การดูและการพูด
๖. มีนิสัยรักการอ่าน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ชื่อ-สกุลนักเรียน.................................................................ชั้น/ห้อง...................... เลขที่.............................
คาชี้แจง:ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน

คุณลักษณะ

รายการประเมิน

อันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

๑.๑มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
๑.๒ปฏิบัตติ นตามหลักของศาสนา
๑.๓แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑ปฏิบัตติ ามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต

๒.๒ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
๒.๓ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
๓.๑เข้าเรียนตรงเวลา

๓. มีวินัย

๓.๒แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
๓.๓ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่วางไว้

๔. ใฝ่หาความรู้

๔.๑แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
๔.๓สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล

๕. อยู่อย่างพอเพียง

๕.๑ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๕.๒ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณ
ุ ค่า
๕.๓ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

๖. มุ่งมั่นในการ
ทางาน

๖.๑มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๖.๒มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

๓

๒

๑

๐
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๗. รักความเป็นไทย

๗.๑มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๗.๒เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทย
๘.๑รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น

๘. มีจิตสาธารณะ

๘.๒แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๘.๓เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพือ่ ส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

หมายเหตุ ……………………………………………………………..........................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………........................................................

เกณฑ์
ารให้คะแนน
คะแนน
เกณฑ์กการให้
พฤติ
รรมที่ปฏิ่ปบฏิัตบิชัตัดิชเจนและสม่
ัดเจนและสม�
พฤติกกรรมที
าเสมอ่ำเสมอให้ ๓ คะแนน

- ๖๖ ระดั
ดีเยีบ่ยคุมณภาพ ดีเยี่ยม
คะแนน ๕๐คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
๕๐บ-คุณ๖๖ภาพระดั

- ๔๙ ระดั
ดี บคุณภาพ ดี
คะแนน ๔๐คะแนน
พฤติ•ก•••••
รรมที• ••
่ป•ฏิ•บ•ัต•ิช••••••••
ัดเจนและสม�
เสมอและบ่
อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
๔๐บ-คุณ๔๙ภาพระดั
•••••
• •••••่ำ••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๑ คะแนน

พฤติ
รรมที่ไม่ปไดฏิปบฏิัตบิบัตางครั
พฤติกกรรมที
ิ ้ง

ให้ ๐ คะแนน

คะแนน ๒๐

-

๓๙ ระดับคุณภาพ พอใช้

ให้ ๑ คะแนน
๒๐บ-คุณ๓๙ภาพระดั
คะแนน ๐คะแนน
- ๑๙ ระดั
ปรับบคุปรุณงภาพ พอใช้
ให้ ๐ คะแนน สรุปผลการประเมิน
พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ระดั
บ  ดีเยี่ยม น
สรุ
ปผลการประเมิ
ระดับ  ดีดีเยี่ยม
 ดีพอใช้
 พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน
ปรับปรุง
ลงชื(.....................................................................)
่อ......................................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/.....................
........... /................................/.....................
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
คะแนน
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

๑

เนื้อหาละเอียดชัดเจน

๒

ความถูกต้องของเนื้อหา

๓

ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย

๔

ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ

๕

วิธีการนาเสนอผลงาน

ที่ตรงกับระดับ

๔

๓

๒

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน

ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
ให้
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘ – ๒๐

ดีมาก

๑๔ – ๑๗

ดี

๑๐ – ๑๓

พอใช้

ต่ากว่า ๑๐

ปรับปรุง

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑
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แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

ชื่อ-สกุลนักเรียน....................................................................................ชั้น/ห้อง................... เลขที่.............................
คาชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้าน

ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รายการประเมิน

๑.๑ มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ความสามารถ

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

ในการคิด

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

ความสามารถ

๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

ในการแก้ปัญหา

๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา

๓

๒

๑

๐
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ความสามารถ

๔.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

ในการใช้ทักษะ
ชีวิต

๔.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
๔.๓ ให้ความร่วมมือในการทางาน
๔.๔ ร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๕.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ
ดีมาก

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ

ให้ ๓ คะแนน คะแนน ๕๐ –๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ดี

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง

ให้ ๒ คะแนน คะแนน ๔๐- ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี

พอใช้

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๑ คะแนน คะแนน ๒๐- ๓๙ ระดับคุณภาพ พอใช้

ต้องปรับปรุง

- ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม

ให้ ๐ คะแนน

ลงชื่อ......................................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................................)

คะแนน ๐ – ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
 ปรับปรุง
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293
แบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา
3

2

1

การมี
ส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม
3

2

1

ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การนาเสนอ
3

2

1

รวม

การตรงต่อ
เวลา
3

2

1

12

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

หมายถึง

ดี

9 – 12 คะแนน = ดี

2

หมายถึง

พอใช้

5–8

คะแนน = พอใช้

1

หมายถึง

ปรับปรุง

1– 4

คะแนน

= ปรับปรุง
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รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
3

2

1

เนื้อหาที่นาเสนอมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ในทุก
ประเด็นมีรายละเอียด
ครบถ้วน

เนื้อหาที่นาเสนอมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน แต่มี
ข้อผิดพลาดบ้าง 1-2
ประเด็น

เนื้อหาที่นาเสนอขาดความ
ถูกต้อง ชัดเจน และมี
ข้อผิดพลาด 3 ประเด็นขึ้น
ไป

การมีส่วนร่วม
สร้างสรรค์
งานกลุ่ม

สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์งานกลุ่ม โดย
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและแสดงความ
คิดเห็นทุกครั้ง

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์งานกลุ่ม
แต่มีสมาชิกในกลุ่มที่ไม่มี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์งานบ้าง
1–2 คน

สมาชิกส่วนใหญ่ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์งานกลุ่ม
แต่มีสมาชิกในกลุ่มที่ไม่มี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์งาน 3
คนขึ้นไป

ความคิดสร้างสรรค์
ในการนาเสนอ

มีความคิดสร้างสรรค์ใน ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน ขาดความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาเสนอผลงานที่
การนาเสนอผลงาน แต่เป็น การนาเสนอผลงาน และ
แปลกใหม่ น่าสนใจ และ ผลงานที่มีคณ
ุ ค่า
ผลงานไม่มีคณ
ุ ค่า
มีคุณค่า

การตรงต่อเวลา

งานของกลุ่มเสร็จตาม
กาหนดเวลาและงานมี
คุณภาพดี

ความถูกต้อง ชัดเจน
ของเนื้อหาที่นาเสนอ

งานของกลุ่มเสร็จตาม
กาหนดเวลาแต่งานไม่มี
คุณภาพ

งานของกลุ่มเสร็จไม่
ทันเวลาที่กาหนดและงาน
ไม่มีคณ
ุ ภาพ
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ
กระตือรือร้นในการ
เรียน
3

2

1

การมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรม เช่น
ตอบคาถาม
3

2

1

ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
3

2

1

คุณธรรมใน
การเรียน เช่น
ความขยัน ซื่อสัตย์
มีจิตสาธารณะ

รวม

3

12

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

หมายถึง

ดี

9 – 12

คะแนน

= ดี

2

หมายถึง

พอใช้

5–8

คะแนน

= พอใช้

1

หมายถึง

ปรับปรุง

1– 4

คะแนน

= ปรับปรุง

303
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

ประเด็นการประเมิน

ความสนใจกระตือรือร้นใน
การเรียน

การมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม เช่น ตอบ
คาถาม

ความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณธรรมในการเรียน เช่น
ความขยัน ซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ

เกณฑ์การให้คะแนน
3

2

1

มีความสนใจและกระตือรือร้น มีมีคความสนใจและ
วามสนใจและ
ในการเรียนตลอดเวลา
กระตืออรืรืออร้ร้นนในบางเวลา
ในบางเวลา
กระตื
นอกเรื่อ่องบ้งบ้างาง1–2
๑-๒
พูพูดดคุคุยยนอกเรื
ครั้ง้งในคาบ
ในคาบ
ครั

ขาดความสนใจและ
ขาดความสนใจและ
ความกระตืออรืรืออร้ร้นน พูดคุยนอก
ความกระตื
คุยนอกเรืา ่อ3งครั้งขึ้นไป
เรืพูด่องมากกว่
มากกว่า ๓ ครั้งขึ้นไป

มีมีสส่วว่ นร่
นร่ววมในการท
มในการทำากิ
�กิจจกรรม
กรรม
สม่
าเสมอตลอดคาบ
ตอบ
่
สม�ำ เสมอตลอดคาบ
คตอบคำ
าถามทุ
กครั้งกทีครั
่ครูง้ ถทีามค่ รูถาม
�ถามทุ

มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สม่าเสมอตลอดคาบ ตอบ
คาถามที่ครูถาม 1–2 ครั้ง

ขาดการมี
นร่วมในการท
ไม่มสี ว่ นร่สว่วมในการทำ
� า
กิกิจจกรรม
กรรม ไม่
ไม่ตตอบค
อบคำาถามที
�ถาม ่ครู
ถาม
ทีค่ รูถาม

มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายอย่างดี
ทางานเสร็จและส่งตามเวลา
ทุกครั้ง

มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายแต่ทางานไม่
เสร็จและส่งไม่ทันเวลา 1–2
ครั้ง

ขาดความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทางานไม่เสร็จ
และส่งไม่ทันเวลา มากกว่า 3
ครั้งขึ้นไป

มีคุณ ธรรมในการเรียน โดยมี
ความขยัน ซื่อสัตย์ และมีจิต
สาธารณะต่อครูและเพื่อนทุก
ครั้งที่มีโอกาส

มีคุณธรรมในการเรียน โดยมี ขาดคุ
ขาดคุณณธรรมในการเรี
ธรรมในการเรียยนโดย
น
ความขยัน ซื่อสัตย์ และมีจิต ไม่ไม่ขขยัยันนเรีเรียยนน
สาธารณะต่อครูและเพื่อนบ้าง ไม่ซื่อสัตย์และไม่มีจิต
ไ ม่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ ไ ม่ มี จิ ต
1–2 ครั้ง
สาธารณะต่อครูและเพื่อน
สาธารณะต่อครูและเพื่อน
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304
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
นิทานสารพัน
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
ชื่อ...............................................นามสกุล.......................................ชั้น................................เลขที่..................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๑. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๒. เรื่องที่นักเรียนชอบและมีความเข้าใจ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๓. เรื่องที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๔. เรื่องที่นักเรียนสามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้..............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายคาวิเศษณ์
๒. อธิบายชนิดของคาวิเศษณ์
ด้านทักษะกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาวิเศษณ์ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมันในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้
เรื่อง คาวิเศษณ์ แล้วร่วมกันสรุปความรู้เรื่องความหมาย
และชนิดของคาวิเศษณ์
๒. นักเรียนเล่นเกม “วิเศษณ์แบบไหน...ลองทาย”
แข่งขันระบุชนิดของคาวิเศษณ์ ต่อไปนี้ แล้วร่วมกันสรุป
ชนิดคาวิเศษณ์
๓. นักเรียนทาแบบฝึก “เลือกวิเศษณ์ใช้สื่อสาร”
และเขียนแสดงความคิดเห็น ในประเด็น

๑) เก่งเป็นคนอ้วน
๒) ไก่วิ่งเร็ว
๓) ก้อยตื่นสาย
๔) แก้มนั่งใกล้โต๊ะ
๕) กิ๊กใส่เสื้อแดง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูติดแถบประโยคบนกระดานดา แล้วให้นักเรียน
สังเกตคาจากแถบประโยคที่กาหนดให้แล้วตั้งคาถาม
เช่น คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาชนิดใด คาที่ขีดเส้นใต้ทา
หน้าที่อะไร คาที่ขีดเส้นใต้ทุกข้อมีความคล้ายคลึงกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทาแผนภาพ
ความคิดสรุปลักษณะชนิดของคาวิเศษณ์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. ใบความรู้ เรื่อง คาวิเศษณ์ (ลักษณะและ
ชนิดของคาวิเศษณ์)
๓. เกม “วิเศษณ์แบบไหน...ลองทายซิ”
๔. แบบฝึก “เลือกวิเศษณ์ใช้สื่อสาร”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
“วิเศษณ์นั้นสาคัญอย่างไร”
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและชนิดคา
วิเศษณ์ พร้อมทั้งข้อสังเกตของคาวิเศษณ์แล้วให้
นักเรียนบันทึกลงสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความหมายของคาวิเศษณ์
๒. ชนิดของคาวิเศษณ์
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาวิเศษณ์ได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

ตรวจใบงาน

ใบงานเรื่อง วิเศษณ์
ใช้ให้ถูกต้อง

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
ระดับ ๒
๒. ใฝ่เรียนรู้
คุณลักษณะ
๓. มุ่งมั่ นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ……….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ……….
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ใบความรู้เรื่อง คาวิเศษณ์
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ประกอบหรือขยายคานาม สรรพนาม คากริยา หรือคาวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความ
ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น (ดวงพร หลิมรัตน์, ๒๕๕๑, หน้า ๙๔)
เช่น
คนอ้วนกินจุ
("อ้วน" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคานาม "คน" "จุ" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคากริยา "กิน"
เขาร้องเพลงได้ไพเราะ
("ไพเราะ" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคากริยา "ร้องเพลง")
เขาร้องเพลงได้ไพเราะมาก ("มาก" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคาวิเศษณ์ "ไพเราะ")
ชนิดของคาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้
๑. คาวิเศษณ์บอกลักษณะ (ลักษณะวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่างๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด
สัณฐาน กลิ่น รส บอกความรู้สึก เช่น ดี ชั่ว ใหญ่ ขาว ร้อน เย็น หอม หวาน กลม แบน เป็นต้น เช่น
น้าร้อนอยูในกระติกสีขาว
จานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็ก
๒. คาวิเศษณ์ บอกเวลา (กาลวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต อนาคต
เป็นต้น เช่น
วันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่
เขามาโรงเรียนสาย
๓. คาวิเศษณ์บอกสถานที่ (สถานวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้
ซ้าย ขวา เป็นต้น เช่น
บ้านฉันอยู่ไกลมาก
เขาอาศัยอยู่ชั้นบน
๔. คาวิเศษณ์บอกจานวน หรือปริมาณ (ประมาณวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกจานวน หรือปริมาณ เช่น
หนึ่ง สอง สาม มาก น้อย บ่อย หลาย บรรดา ต่าง บ้าง เป็นต้น เช่น
เขามีเงินห้าบาท
เขามาหาฉันบ่อยๆ
๕. คาวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ (ประติเษธวิเศษณ์ ) คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ
เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิ มิใช่ ไม่ได้ หามิได้ เป็นต้น เช่น
เขามิได้มาคนเดียว
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ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไว้ไม่ได้
๖. คาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ (ประติชญาวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับ
หรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ เป็นต้น เช่น
คุณครับมีคนมาหาขอรับ
คุณครูขา สวัสดีค่ะ
๗. คาวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ (นิยมวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ เช่น นี้ นั่น โน่น
ทั้งนี้ ทั้งนั้น แน่นอน เป็นต้น เช่น
บ้านนั้นไม่มีใครมาอยู่
เขาเป็นคนขยันแน่ๆ
๘. คาวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ (อนิยมวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใด อื่น
ไหน อะไร ใคร ฉันใด เป็นต้น เช่น
เธอจะมาเวลาใดก็ได้
คุณจะนั่งเก้าอื้ตัวไหนก็ได้
๙. ค าวิเศษณ์ แสดงค าถาม (ปฤจฉาวิเศษณ์ ) คือ คาวิเศษณ์แสดงคาถาม หรือแสดงความสงสั ย เช่น
ใด ไร ไหน อะไร สิ่งใด ทาไม เป็นต้น เช่น
เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร
เขาจะมาเมื่อไร
๑๐. คาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมคาหรือประโยค (ประพันธวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมคา
หรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นคาว่า ที่ ซึ่ง อัน อย่าง ที่ว่า เพื่อว่า ให้ เป็นต้น เช่น
เขาทางานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมาก
เขาทาความดี อัน หาที่สุดมิได้
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หน้าที่ของคาวิเศษณ์
หน้าที่ของคาวิเศษณ์ มีดังนี้คือ
๑. ทาหน้าที่ขยายคานาม เช่น
คนอ้วนกินจุ ("อ้วน" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคานาม "คน")
ตารวจหลายคนจับโจรผู้ร้าย ("หลาย" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคานาม "ตารวจ")
๒. ทาหน้าที่ขยายคาสรรพนาม เช่น
เราทั้งหมดช่วยกันทางานให้เรียบร้อย ("ทั้งหมด" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคาสรรพนาม "เรา")
ฉันเองเป็นคนพูด ("เอง" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคาสรรพนาม "ฉัน")
๓. ทาหน้าที่ขยายกริยา เช่น
ป้าซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดหน้าอาเภอทุกวัน ("ทุกวัน" เป็นคาวิเศษณ์ที่ไปขยายคากริยา "ซื้อ")
๔. ทาหน้าที่ขยายคาวิเศษณ์ เช่น
คืน นี้ พ ระจั น ทร์ ส่ องแสงสวยงามมาก ("มาก" เป็ น ค าวิเศษณ์ ท าหน้ าที่ ขยายคา “สวยงาม”
ซึ่งเป็นคาวิเศษณ์)
ญาญ่าชอบดื่มน้าส้มเย็น จัดเวลาเหนื่อย ("จัด" เป็นคากริยา ทาหน้าที่ขยายคา “เย็น” ซึ่งเป็น
คาวิเศษณ์)
๕. ทาหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง เช่น
เธอสูงกว่าคนอื่น
ขนมนีอ้ ร่อยดี
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เกม “วิเศษณ์แบบไหน....ลองทายซิ”
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิธีการเล่น

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม สมาชิกเลือกประธานกลุ่ม
๒. ประธานกลุ่มมารับ แผ่นเกม
๓. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ว่าคาวิเศษณ์แต่ละข้อเป็นคาวิเศษณ์ชนิดใด
๔. กลุ่มที่ส่งอันดับที่ ๑ ได้คะแนนบวก ๓ อันดับ ๒ บวก ๒ อันดับ ๓ บวก ๑

๑. บัวขาวขอผ้าเย็น ๑ ผืน

.......................................

๒. หมาก ปริญญ์ เป็นคนเหนือ

.......................................

๓. นักเรียนคนไหนเป็นติ่งเกาหลี

.......................................

๔. คุณครูตาหนินักเรียนที่มาสาย

.......................................

๕. น้องมะลิสอบได้เกรดสี่ทุกวิชา

.......................................................

๖. รถเบนซ์คันนั้นเป็นของครูเอง

.......................................

๗. พี่ตูนวิ่งไปถึงไหนก็มีแต่คนต้อนรับ

............................................................

๘. พี่มากขาน้องรออยู่ที่ท่าน้าทุกวัน

..................................................

กลุ่มที่ ..........................................ม.๑/........
ลงชื่อ....................................................ประธานกลุ่ม
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เกม “วิเศษณ์แบบไหน....ลองทายซิ”
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิธีการเล่น

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ กลุ่ม สมาชิกเลือกประธานกลุ่ม
๒. ประธานกลุ่มมารับ แผ่นเกม
๓. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ว่าคาวิเศษณ์แต่ละข้อเป็นคาวิเศษณ์ชนิดใด
๔. กลุ่มที่ส่งอันดับที่ ๑ ได้คะแนนบวก ๓ อันดับ ๒ บวก ๒ อันดับ ๓ บวก ๑

๑. บัวขาวขอผ้าเย็น ๑ ผืน

คาวิเศษณ์บอกลักษณะ

๒. หมาก ปริญญ์ เป็นคนเหนือ

คาวิเศษณ์บอกสถานที่

๓. นักเรียนคนไหนเป็นติ่งเกาหลี

คาวิเศษณ์แสดงคาถาม

๔. คุณครูตาหนินักเรียนที่มาสาย

คาวิเศษณ์บอกเวลา

๕. น้องมะลิสอบได้เกรดสี่ทุกวิชา

คาวิเศษณ์บอกปริมาณหรือจานวน

๖. รถเบนซ์คันนั้นเป็นของครูเอง

คาวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ

๗. พี่ตูนวิ่งไปถึงไหนก็มีแต่คนต้อนรับ

คาวิเศษณ์บอกความไม่เฉพาะเจาะจง

๘. พี่มากขาน้องรออยู่ที่ท่าน้าทุกวัน

คาวิเศษณ์แสดงการขานรับ

313 313
306
313 313

ใบงานเรื่อง วิเศษณ์ใช้ให้ถูกต้อง
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ใบงานเรื่อง วิเศษณ์ใช้ให้ถูกต้อง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่หน่
านนิวทยทีานอี
ส
ป
เรื
่อง สุนดัขการเรี
จิ้งจอกกั
เติมคคาวิวรศึ
เศษณ์
่ ๔ แผนการจั
ยนรูบ้ทสิี่ ง๑โตในกรงแล้
เรื่อง คาวิวเศษณ์
กษาที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรง
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรงแล้วเติมคาวิเศษณ์ที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับสิงโตในกรง

สุนัขจิ้งจอกตัว(๑)............. ออกหาอาหารในป่า(๒)............. มันบังเอิญไปเจอสิงโตตัวหนึ่งถูกนายพรานจับ
ขังไว้ในกรง(๓)............... สุนัขจิ้งจอกพูดจาเยาะเย้ยสิงโตอย่าง(๔)............เกรงกลัวว่า "สมน้าหน้าเจ้าจริง ๆ เป็นถึง
เจ้าแห่งสัตว์ป่าผู้(๕)...................... แต่กลับต้องมาพลาดท่าให้มนุษย์ตัว(๖).................เสียนี่" สิงโตตอบไปว่า "ไม่ใช่
นัขจิ้งจอกตัว(๑).............
ออกหาอาหารในป่า(๒).............
ญไปเจอสิ
งโตตั
ว่าข้าไม่(สุ๗).....................แต่
ข้าโชค(๘).......................ต่
างหากที่มนุมันษบัย์งจเอิับได้
เจ้าเองก็
ระวัวหนึ
งตัว่งถูไว้กในายพรานจั
ห้ ดีเถอะ วั บน
ขังไว้ในกรง(๓)...............
สุนนัขจิตั้งวจอกพู
ดจาเยาะเย้
สิง่ใโตอย่
ง(๔)............เกรงกลั
วว่า "สมน้าหน้าเจ้าจริง ๆ เป็นถึง
(๙)..................ที
่เผลออาจเป็
เจ้าเองที
่ต้องถูกขังยอยู
นนี่แาบบข้
า"
เจ้าแห่งสัตว์ป่าผู้(๕)...................... แต่กลับ::ต้อนิงมาพลาดท่
มนุษรย์ู้วต่าัว::(๖).................เสียนี่" สิงโตตอบไปว่า "ไม่ใช่
ทานเรื่องนีา้สให้
อนให้
ว่าข้าไม่(๗).....................แต่คน(๑๐)......................ย่
ข้าโชค(๘).......................ต่
ย์จงับเดืได้อดร้เจ้อานเองก็ระวังตัวไว้ให้ ดีเถอะ วั น
อมไม่างหากที
ซ้าเติมผู่ม้ทนุี่กษาลั
(๙)..................ที่เผลออาจเป็นตัวเจ้าเองที่ต้องถูกขังอยู่ในนี่แบบข้า"
:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::
เฉลย ๑. หนึ่ง
๒.คน(๑๐)......................ย่
ลึก/ใหญ่
๓.อมไม่
ใหญ่ซ้าเติมผู้ที่ก๔.าลัไม่งเดือดร้อน ๕. ยิ่งใหญ่
๖. เล็กๆ
๗. แข็งแรง/เก่ง
๘. ร้าย
๙. ไหน
๑๐. ดี
เฉลย ๑. หนึ่ง
๖. เล็กๆ

๒. ลึก/ใหญ่
๗. แข็งแรง/เก่ง

๓. ใหญ่
๘. ร้าย

๔. ไม่
๙. ไหน

๕. ยิ่งใหญ่
๑๐. ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่ องคาวิเศษณ์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. จาแนกชนิดและหน้าที่ของ
คาวิเศษณ์ได้
๒. ใช้คาวิเศษณ์ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมันในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูติดแถบประโยคบนกระดานดา
นกบิน
นกเล็กบินเร็ว
นกเล็กหลายตัวบินเร็ว
นกเล็กหลายตัวบินเร็วมาก
แล้วให้นักเรียนสังเกตคาจากแถบประโยคที่กาหนดให้ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร
ขั้นสอน
๑. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ศึกษาใบความรู้
เรื่อง คาวิเศษณ์ แล้วร่วมกันสรุปความรู้เรื่องหน้าทีข่ อง
คาวิเศษณ์
๒. นักเรียนเรียนวิเคราะห์คาวิเศษณ์จากนิทาน
เรื่อง หน้าที่ของฉัน และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. นั ก เรีย นท าใบงาน เรื่ อ ง ค าวิ เศษณ์ และ และ
เขียนแสดงความคิดเห็น ในประเด็น “วิเศษณ์นั้นสาคัญ
อย่างไร”
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานเรื่อง คาวิเศษณ์
๕. นักเรีย นทาแบบทดสอบ เรื่อง คาวิเศษณ์ พร้อม
เฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. ใบความรู้ เรื่อง คาวิเศษณ์
๓. นิทาน เรื่อง หน้าที่ของฉัน
๔. ใบงาน เรื่อง คาวิเศษณ์
๕. แบบทดสอบ เรื่อง คาวิเศษณ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ศึกษาค้นคว้าบทความที่ใช้คำ�วิเศษณ์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคาวิเศษณ์เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจตรงกันและบันทึกลงสมุดเพื่อนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายคาวิเศษณ์ได้ ๑. นาเสนอผลงาน
๒. ชนิดและหน้าที่ของคา
๒. ทาแบบทดสอบ
วิเศษณ์ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
ตรวจใบงาน
คาวิเศษณ์ได้
๒. ใช้คาวิเศษณ์ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. แบบนาเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
๒. แบบทดสอบ
ใบงานเรื่อง คาวิเศษณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ……….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...................พ.ศ………
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ใบความรู้ เรื่อง คาวิเศษณ์
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ประกอบหรือขยายคานาม สรรพนาม คากริยา หรือคาวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความ
ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น (ดวงพร หลิมรัตน์, ๒๕๕๑, หน้า ๙๔)
เช่น
คนอ้วนกินจุ ("อ้วน" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคานาม "คน" "จุ" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคากริยา "กิน")
เขาร้องเพลงได้ไพเราะ ("ไพเราะ" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคากริยา "ร้องเพลง")
เขาร้องเพลงได้ไพเราะมาก ("มาก" เป็นคาวิเศษณ์ที่ขยายคาวิเศษณ์ "ไพเราะ")
ชนิดของคาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดังนี้
๑. คาวิเศษณ์บอกลักษณะ (ลักษณะวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่าง ๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด
สัณฐาน กลิ่น รส บอกความรู้สึก เช่น ดี ชั่ว ใหญ่ ขาว ร้อน เย็น หอม หวาน กลม แบน เป็นต้น เช่น
น้าร้อนอยูในกระติกสีขาว
จานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็ก
๒. คาวิเศษณ์ บอกเวลา (กาลวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต อนาคต
เป็นต้น เช่น
วันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่
เขามาโรงเรียนสาย
๓. คาวิเศษณ์บอกสถานที่ (สถานวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้
ซ้าย ขวา เป็นต้น เช่น
บ้านฉันอยู่ไกลตลาด
นกอยู่บนต้นไม้
๔. คาวิเศษณ์บอกจานวน หรือปริมาณ (ประมาณวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์บอกจานวน หรือปริมาณ เช่น
หนึ่ง สอง สาม มาก น้อย บ่อย หลาย บรรดา ต่าง บ้าง เป็นต้น เช่น
เขามีเงินห้าบาท
เขามาหาฉันบ่อยๆ
๕. คาวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ (ประติเษธวิเศษณ์ ) คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ
เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิ มิใช่ ไม่ได้ หามิได้ เป็นต้น เช่น
เขามิได้มาคนเดียว
ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไว้ไม่ได้
๖. คาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ (ประติชญาวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับ
หรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ค่ะ เป็นต้น เช่น
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คุณครับมีคนมาหาขอรับ
คุณครูขา สวัสดีค่ะ
๗. คาวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ (นิยมวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ เช่น นี้ นั่น โน่น
ทั้งนี้ ทั้งนั้น แน่นอน เป็นต้น เช่น
บ้านนั้นไม่มีใครมาอยู่
เขาเป็นคนขยันแน่ๆ
๘. คาวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ (อนิยมวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใด อื่น
ไหน อะไร ใคร ฉันใด เป็นต้น เช่น
เธอจะมาเวลาใดก็ได้
คุณจะนั่งเก้าอื้ตัวไหนก็ได้
๙. ค าวิเศษณ์ แสดงค าถาม (ปฤจฉาวิเศษณ์ ) คือ คาวิเศษณ์แสดงคาถาม หรือแสดงความสงสั ย เช่น
ใด ไร ไหน อะไร สิ่งใด ทาไม เป็นต้น เช่น
เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร
เขาจะมาเมื่อไร
๑๐. คาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมคาหรือประโยค (ประพันธวิเศษณ์) คือ คาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมคา
หรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นคาว่า ที่ ซึ่ง อัน อย่าง ที่ว่า เพื่อว่า ให้ เป็นต้น เช่น
เขาทางานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมาก
เขาทาความดี อัน หาที่สุดมิได้
หน้าที่ของคาวิเศษณ์
หน้าที่ของคาวิเศษณ์ มีดังนี้คือ
๑. ทาหน้าที่ขยายคานาม เช่น
คนอ้วนกินจุ ("อ้วน" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคานาม "คน")
ตารวจหลายคนจับโจรผู้ร้าย ("หลาย" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคานาม "ตารวจ")
๒. ทาหน้าที่ขยายคาสรรพนาม เช่น
เราทั้งหมดช่วยกันทางานให้เรียบร้อย ("ทั้งหมด" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคาสรรพนาม "เรา")
ฉันเองเป็นคนพูด ("เอง" เป็นคาวิเศษณ์ขยายคาสรรพนาม "ฉัน")
๓. ทาหน้าที่ขยายกริยา เช่น
ป้าซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดหน้าอาเภอทุกวัน ("ทุกวัน" เป็นคาวิเศษณ์ที่ไปขยายคากริยา "ซื้อ")
๔. ทาหน้าที่ขยายคาวิเศษณ์ เช่น
คืน นี้ พระจัน ทร์ส่ องแสงสวยงามมาก ("มาก" เป็นคาวิเศษณ์ ทาหน้าที่ขยายคา “สวยงาม”
ซึ่งเป็นคาวิเศษณ์)
ญาญ่าชอบดื่มน้าส้มเย็น จัดเวลาเหนื่อย ("จัด" เป็นคากริยา ทาหน้าที่ขยายคา “เย็น” ซึ่งเป็น
คาวิเศษณ์)
๕. ทาหน้าที่เป็นตัวแสดงในภาคแสดง เช่น
เธอสูงกว่าคนอื่น
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นิทานเรื่อง หน้าที่ของฉัน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
ขนมนี
อ้ ร่อยดี
รายวิชาภาษาไทย
รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นิทานเรื่องหน้าที่ของฉัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานแล้ววิเคราะห์ว่าคาวิเศษณ์ที่ขีดเส้นใต้ทาหน้าที่อะไร
ณ หมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่ง มีชายอ้วนศีรษะล้านผู้เป็นเจ้าของกิจการปลาเค็มแสนอร่อยของหมู่บ้าน
เขาเลี้ยงสุนัขแสนรู้ไว้ ๓ ตัว มีสุนัขสึดา สุนัขสีขาว และสุนัขแก่ พวกมันทุกตัวมีหน้าที่เฝ้าปลาเค็มที่เขาตากไว้
สุนัขทุกตัวทาหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตลอดระยะเวลาที่ชายอ้วนมอบหมายหน้าที่ให้ พวกมันจะนั่งเฝ้า นอนเฝ้าหรือ
เดินไปมาบริเวณที่ตากปลาตลอดเวลา เจ้าดาเก่งกว่าเพื่อน มันจะวิ่งไล่เห่าคนและสัตว์ทุกชนิดไม่ให้มาป้วนเปี้ยน
แถวที่ตากปลาเด็ดขาด
วั น หนึ่ ง มี สุ นั ข ต่ า งถิ่ น พลั ด หลงเข้ า มา เจ้ า สุ นั ข ถู ก หมาหมู่ วิ่ ง ไล่ ม าอย่ า งรวดเร็ ว เจ้ า แก่ เห็ น ดั ง นั้ น
อดช่วยเหลือไม่ได้วิ่งเข้าขวางทันที สุนัขนักเลง ๔ – ๕ ตัวเปลี่ยนเป้าหมายมาเล็งเจ้าแก่ทันที
เจ้าขาววิ่งตามไปเพื่อช่ว ยเหลื อเจ้ าแก่ แต่เจ้าดายังหมอบนิ่ งไม่ เคลื่ อนไหว เจ้าขาวและเจ้าแก่ทั้ งเห่ า
และคารามเสียงดัง หมาหมู่ตัวหนึ่งกระโดดกัดเจ้าแก่ที่ขา เจ้าขาวกระโดดเข้าช่วยกัดที่คอหมาหมู่ตัวนั้นอย่างแรง
หมาหมู่เจ็บหนักร้องเอ๋ง ๆ ไม่หยุด หัวโจกเห็นท่าไม่ดีรีบพาพรรคพวกล่าถอยโดยเร็ว เจ้าแก่ครางหงิง ๆ เพราะเจ็บขา
เจ้าขาวมองเจ้าดาตาขวางพร้อมพูดว่า “ทาไมนายไม่ไปช่วย” เจ้าดาเชิดหน้า “ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ฉันมีหน้าที่
เฝ้าปลาเท่านั้น” เจ้าแก่ได้ฟังพูดขึ้น เบา ๆ ว่า “นอกจากหน้าที่เฝ้าปลาแล้ว เจ้าไม่มีหน้าที่ของเพื่อนเลยหรือไง”
เจ้าดารู้สึกผิดมันมองรอยแผลที่ขาเจ้าแก่ซึ่งมีเลือดไหลซึมเล็กน้อย ถ้าเจ้าแก่เป็นอะไรไปมากกว่านี้มันคงรู้สึกผิดไป
ตลอดชีวิต
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ในขณะที่เราทาหน้าที่หนึ่งอย่าลืมว่าอาจมีหน้าที่อื่นด้วยจงอย่าละเลย
วิเคราะห์หน้าที่
๑. ชายอ้วนศีรษะล้าน
๒. ปลาเค็มแสนอร่อย
๓. สุนัขสีดา สุนัขสีขาว และสุนัขแก่
๔. พวกมันทุกตัว
๕. สุนัขทุกตัวทาหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
๖. เจ้าดาเก่งกว่าเพื่อน
๗. สุนัขนักเลง ๔ – ๕ ตัว
๘. คารามเสียงดัง
๙. พูดขึ้นเบาๆ
๑๐. เลือดไหลซึมเล็กน้อย

หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่

............................................... (ขยายนาม)
............................................... (ขยายวิเศษณ์)
............................................... (ขยายนาม)
............................................... (ขยายสรรนาม)
............................................... (ขยายกริยา)
............................................... (เป็นตัวแสดง)
............................................... (ขยายนาม)
............................................... (ขยายกริยา)
............................................... (ขยายกริยา)
............................................... (ขยายกริยา)
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ใบงานเรื่อง คาวิเศษณ์
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่าคาวิเศษณ์ที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ ทาหน้าที่ใดในประโยค
๑. ขยายคานาม
๒. ขยายคาสรรพนาม
๓. ขยายคากริยา
๔. ขยายคาวิเศษณ์
๕. เป็นตัวแสดง
๑. คนผอมที่เดินอยู่ข้างคนอ้วน คือ พ่อ ของน้าขิง
.......................................
๒. น้าตาลเดินเร็วมากเพราะรีบไปจองตั๋วคอนเสิร์ต
.......................................
๓. น้านิ่งกินก๋วยเตี๋ยวของผมเอง
.......................................
๔. นักแสดงทุกคนร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว
.......................................
๕. ชุดประจาชาติของน้องน้าฝนสวยงามจริง ๆ
.......................................
๖. เขาทั้งหลายสวดมนต์ข้ามปีที่วัดในช่วงส่งท้ายปีเก่า
.......................................
๗. แมวตัวใหญ่กินขนมแมวจนหมดถุง
.......................................
๘. น้าฟ้าใส่แว่นดาใหญ่เบ้อเริ่มจนคนเหลียวมองทั้งงาน
.......................................
๙. คุณยายของน้ามนต์มีรูปร่างสวยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ
.......................................
๑๐. น้องน้าค้างซื้อกระเป๋าใหม่จากห้างสรรพสินค้า
.......................................
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเลือกคาวิเศษณ์ที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
นั้น

บน

ใคร

ทั้งหมด ที่

เช้า

๑. หมูพวกนี้กินอาหารมากจึง…………
๒. ทุก ๆ วัน ในตอน…………..เราต้องรีบตื่นนอนไปโรงเรียน
๓. มีหนังสือนวนิยายสนุก ๆ วางอยู่……….โต๊ะ หลายเล่ม
๔. ขณะนี้เสื้อผ้า………..ที่จะใช้อยู่ในกระเป๋าแล้ว
๕. เรือลา………..วิ่งเร็วมากที่สุด
๖. แบบฝึกหัดภาษาไทยง่ายอย่างนี้….....….ก็ทาได้
๗. คุณแม่อายุ…………….
๘. ………..แม่ ผมจะไปเดี๋ยวนี้
๙. สมชาย…………คนขโมยดินสอของเพื่อน
๑๐. เขาพูดอย่าง…….....….ใคร ๆ ไม่คาดคิด

ครับ

อ้วน

เท่าไร ไม่ใช่
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เฉลยใบงานเรื่อง คาวิเศษณ์
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาว่าคาวิเศษณ์ที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ ทาหน้าที่ใดในประโยค
๑. ขยายคานาม
๒. ขยายคาสรรพนาม
๓. ขยายคากริยา
๔. ขยายคาวิเศษณ์
๕. เป็นตัวแสดง
๑. คนผอมที่เดินอยู่ข้างคนอ้วน คือ พ่อ ของน้าขิง
ขยายคานาม
๒. น้าตาลเดินเร็วมากเพราะรีบไปจองตั๋วคอนเสิร์ต
ขยายคาวิเศษณ์
๓. น้านิ่งกินก๋วยเตี๋ยวของผมเอง
ขยายคาสรรพนาม
๔. นักแสดงทุกคนร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว
ขยายคานาม
๕. ชุดประจาชาติของน้องน้าฝนสวยงามจริง ๆ
เป็นตัวแสดง
๖. เขาทั้งหลายสวดมนต์ข้ามปีที่วัดในช่วงส่งท้ายปีเก่า
ขยายคาสรรพนาม
๗. แมวตัวใหญ่กินขนมแมวจนหมดถุง
ขยายคานาม
๘. น้าฟ้าใส่แว่นดาใหญ่เบ้อเริ่มจนคนเหลียวมองทั้งงาน
ขยายคาวิเศษณ์
๙. คุณยายของน้ามนต์มีรูปร่างสวยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ
ขยายคาวิเศษณ์
๑๐. น้องน้าค้างซื้อกระเป๋าใหม่จากห้างสรรพสินค้า
ขยายคากริยา
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนเลือกคาวิเศษณ์ที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
นั้น
บน ใคร ทั้งหมด ที่
เช้า
๑. หมูพวกนี้กินอาหารมากจึง…อ้วน…
๒. ทุก ๆ วัน ในตอน…เช้า..เราต้องรีบตื่นนอนไปโรงเรียน
๓. มีหนังสือนวนิยายสนุก ๆ วางอยู่…บน….โต๊ะ หลายเล่ม
๔. ขณะนี้เสื้อผ้า…ทั้งหมด..ที่จะใช้อยู่ในกระเป๋าแล้ว
๕. เรือลา…นี้..วิ่งเร็วมากที่สุด
๖. แบบฝึกหัดภาษาไทยง่ายอย่างนี้….ใคร ๆ….ก็ทาได้
๗. คุณแม่อายุ…เท่าไหร่….
๘. …ครับ..แม่ ผมจะไปเดี๋ยวนี้
๙. สมชาย…ไม่ใช่…คนขโมยดินสอของเพื่อน
๑๐. เขาพูดอย่าง……นั้น….ใคร ๆ ไม่คาดคิด

ครับ

อ้วน

เท่าไร ไม่ใช่
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แบบทดสอบเรื่อง คาวิเศษณ์
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาวิเศษณ์ควรศึกษา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียน ทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดคือความหมายของคาวิเศษณ์
ก. คาที่ใช้ขยายคานามและกริยา
ข. คาที่ใช้แทนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
ค. คาที่ใช้เติมชื่อ คน สัตว์ สิ่งของให้เกิดความชัดเจน
ง. คาที่ใช้ขยายคานาม สรรพนาม คากริยาและคาวิเศษณ์ด้วยกัน
๒. ข้อใดไม่มีวิเศษณ์บอกลักษณะ
ก. นักกีฬาคนนั้นวิ่งเร็วมาก
ข. เขามองเครื่องบินที่อยู่เหนือเมฆ
ค. พี่ชอบกินไอศกรีมและขนมหวาน
ง. รถบรรทุกคนงานต่างด้าวกาลังแล่นมา
๓. “ปลาบู่ไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน” คาใดเป็นคาวิเศษณ์บอกเวลา (กาลวิเศษณ์)
ก. ไป
ข. เช้า
ค. ทุกวัน
ง. โรงเรียน
๔. หนังสือเล่มนี้เป็นของพี่สาวคนโต เธอซื้อมาราคา ๓๐๐ บาท ข้อความนี้มีคาวิเศษณ์กี่คา
ก. ๑ คา
ข. ๒ คา
ค. ๓ คา
ง. ๔ คา
๕. “ดี” ในข้อใดเป็นคาวิเศษณ์
ก. เขาดีต่อฉันมาก
ข. เขาประพฤติตนไม่ดี
ค. ถุงน้าดีเกิดอักเสบ
ง. คนดีมีแต่คนรักใคร่
๖. ข้อใดมีคาวิเศษณ์แสดงการขานรับ
ก. หญิงคนนี้เป็นลูกสาวกานัน
ข. ขนมหวานยกมาได้แล้ว
ค. คุณแม่ บอกว่าให้มาพบหรือครับ
ง. เดี๋ยวเธอไปพบกับครูที่ห้องพักนะ
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๗. ข้อใดมีคาวิเศษณ์มากที่สุด
ก. แมวสีสวาทกินหนูสีขาว
ข. ก้อนเมฆลอยบนท้องฟ้ามากมาย
ค. นักเรียนชายใส่กางเกงสีดาเสื้อสีขาว
ง. คนหนุ่ม คนสาว เด็กๆ และคนแก่เดินเล่น
๘. ข้อใดไม่มีคาวิเศษณ์เลย
ก. เมื่อก้อนหินตกลงน้า น้าก็เป็นวงกระเพื่อม
ข. การอ่านหนังสือทาให้เรามีความรู้กว้างขวาง
ค. เราควรระลึกถึงความดีทั้งหลายที่ได้ทาไว้
ง. ผู้ที่ทาคุณความดีแก่ประเทศชาติมีใครบ้าง
๙. ข้อใดมีวิเศษณ์ขยายประธาน
ก. ฉันชอบดอกไม้ขาว
ข. ครูให้การบ้านมาก
ค. ธงสะบัดบนยอดเสา
ง. เราทั้งหมดเป็นนักเรียน
๑๐. ข้อใดมีวิเศษณ์ขยายกริยา
ก. ต้นไม้ใหญ่ล้ม
ข. คนอ้วนเดินช้า
ค. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ง. นกค้อนหอยกินปลาใหญ่
*************************
เฉลย ข้อ ๑ ง.
ข้อ ๖ ค.

ข้อ ๒ ข.
ข้อ ๗ ง.

ข้อ ๓ ข.
ข้อ ๘ ก.

ข้อ ๔ ง.
ข้อ ๙ ง.

ข้อ ๕ ง.
ข้อ ๑๐ ข.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ความหมายและหน้าที่ของคาบุพบท
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายของคาบุพบทได้
๒. อธิบายชนิดและหน้าทีข่ องคาบุพบทได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์คาบุพบทได้
๒. ใช้คาบุพบทได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมันในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง สารพันบุพบท
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูนาสานวนไทย มาให้นักเรียนอ่าน
กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
ลูกไก่ในกามือ
กินบนเรือนขี้บนหลังคา
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า
ปลาหมอตายเพราะปาก
จากนั้นให้นักเรียนฝึกสังเกตคาบุพบทในสานวน
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาศึกษาใบความรู้
เรื่อง คาบุพบทแล้วอภิปรายเนื้อหาของคาบุพบท
ในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑) คาบุพบท คืออะไร
๒) คาบุพบทมีหน้าที่อย่างไร
๓) คาบุพบทมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาบุพบท แล้ว
ช่วยกันยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างน้อยคนละ ๑ คา
๓. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คาบุพบท และ
ร่วมกันเฉลยใบงาน
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบ คาบุพบท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนจัดทาสมุดคาบุพบท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. สานวนไทย
๒. ใบความรู้ เรื่อง คาบุพบท
๓. ใบงาน เรื่อง คาบุพบท
๕. แบบทดสอบ เรื่อง คาบุพบท

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง สารพันบุพบท
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
    ๕.
อบหมายงานให้
ดทำ�ดสมุ
๕. ครูครูมมอบหมายงานให้
นักนเรีักยเรีนจัยดนจัทาสมุ
คาบุด พ
บท
ตามเวลาที
่กาหนด่กำ�หนด
คำ�บุส่พงบท
ส่งตามเวลาที
ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องคาบุพบท
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกันและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง

ช่วยกันยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างน้อยคนละ ๑ คา
๓. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คาบุพบท และ
ร่วมกันเฉลยใบงาน
๔. นักเรียนทาแบบทดสอบ คาบุพบท

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของคา
บุพบทได้
๒. ชนิดและหน้าทีข่ องคา
บุพบทได้

วิธีการ
สังเกต

ด้านทักษะและกระบวนการ ๑. ตรวจใบงาน
๑. วิเคราะห์คาบุพบทได้
๒. ทาแบบทดสอบ
๒. ใช้คาบุพบทได้อย่าง
ถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑. ใบงานเรื่อง คาบุพบท
๒. แบบทดสอบเรื่อง
คาบุพบท

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ประเมินจากคุณลักษณะ แบบประเมินคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ระดับ ๒
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ……………
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ……………
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ใบความรู้เรื่อง คาบุพบท
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาบุพบท
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คาบุพบท คือ คาที่ปรากฏหน้าคานาม หรือคาสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคานั้น กับคาอื่น
ในประโยคเดียวกัน ให้นักเรียนสังเกตประโยคต่อไปนี้ (นาวินี หลาประเสริฐ และคณะ, ๒๕๔๘, หน้า ๓๘ – ๓๙)
๑. แมวนอนบนโซฟา
๒. นักสารวจค้นพบลาธารใต้หุบเขา
๓. การ์ตูนของเธอมีสีสันสวยงาม
๔. ครูกาลังอ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๕. ลูกมอบพวงมาลัยแด่แม่
๖. พ่อทุ่มเททางานเพื่อครอบครัว
๗. ชาวบ้านบางระจันรวมพลังกันต่อสู้กับข้าศึก
๘. พี่ไปเข้าค่ายจริยธรรมเมื่อวันศุกร์
๙. ศิษย์ดีเพราะครู

ประโยคที่ ๑ และ ๒
มีคาว่า บน ใต้ บอกตาแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่
ประโยคที่ ๓ และ ๔
มีคาว่า ของ แห่ง บอกความเป็นเจ้าของ
ประโยคที่ ๕
มีคาว่า แด่ บอกผู้รับผล
ประโยคที่ ๖
มีคาว่า เพื่อ บอกความมุ่งหมาย
ประโยคที่ ๗
มีคาว่า กับ บอกความเกี่ยวข้อง
ประโยคที่ ๘
มีคาว่า เมื่อ บอกเวลา
ประโยคที่ ๙
มีคาว่า เพราะ บอกเหตุผล
สรุปได้ว่าคาบุพบทบอกความหมายหลายประการ ดังปรากฏในเรื่องชนิดของคาบุพบท ดังนี้
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ชนิดของคาของคาบุพบท
คาบุพบทแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
๑. คาบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคานามกับคานาม คาสรรพนาม
กั บ ค านาม ค านามกั บ ค ากริ ย า ค าสรรพนามกั บ ค าสรรพนาม ค าสรรพนามกั บ ค ากริย า ค ากริย ากั บ ค านาม
คากริยากับคาสรรพนาม คากริยากับคากริยา เพื่อบอกสถานการให้ชัดเจน ดังนี้
๑.๑ บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ เช่น แห่ง ของ
พ่อซื้อสวนของนายทองคา (นามกับนาม)
๑.๒ บอกความเกี่ยวข้อง เช่น กับ แก่ แด่ แต่ ต่อ เพื่อ สา หรับ โดย ทั้ง เฉพาะ ตาม
เขาเห็นแก่กิน
(กริยากับกริยา)
คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน
(นามกับสรรพนาม)
๑.๓ บอกเวลา เช่น ตั้งแต่ จน จนกระทั่ง เมื่อ
เขามาตั้งแต่เช้า
(กริยากับนาม)
๑.๔ บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล ใน บน นอก
เขามาจากต่างจังหวัด
(กริยากับนาม)
๑.๕ บอกความเปรียบเทียบ เช่น
พี่หนักกว่าฉัน
(กริยากับสรรพนาม)
๒. ค าบุพ บทที่ ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับค าอื่น ส่ ว นมากจะอยู่ต้น ประโยค ใช้เป็นการทักทาย มักใช้ใน
คาประพันธ์ เช่นคาว่า ดูก่อน ข้าแต่ ดูกร คาเหล่านี้ใช้นาหน้าคาสรรพนามหรือคานาม เช่น
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย
ข้าแต่ท่านทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้า
หน้าที่ของคาบุพบท
หน้าที่ของคาบุพบท มีดังนี้คือ
๑. ทาหน้าที่นาหน้านาม เช่น
หนังสือของพ่อหาย
๒. ทาหน้าที่นาหน้าสรรพนาม เช่น
ปากกาของฉันอยู่ที่เขา
๓. ทาหน้าที่นาหน้ากริยา เช่น
เขากินเพื่ออยู่
๔. ทาหน้าที่นาหน้าประโยค เช่น
เขามาตั้งแต่ฉันตื่นนอน
๕. ทาหน้าที่นาหน้าคาวิเศษณ์ เช่น
เขาต้องมาหาฉันโดยเร็ว

เขาไปกับเพื่อน
ฉันชอบอยู่ใกล้เธอ
เขาทางานกระทั่งตาย
เขาพูดเสียงดังกับคนไข้
เขาเลวสิน้ ดี
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ใบงานเรื่อง คาบุพบท
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาบุพบท
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาบุพบทจากประโยคต่อไปนี้
๑. สมชายเห็นกับตาว่าสมบัติเจาะยางรถสมพงษ์
๒. สมศักดิ์วาดภาพลายเส้นด้วยดินสอสองบี
๓. วันนี้ลูก ๆ ของสมศรียอมไปโรงเรียนโดยดี
๔. สมประสงค์ถือคติกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
๕. ถ้าสมโชคจะไปเที่ยวสมุทรสงครามทางเรือต้องออกจากบ้านแต่เช้า
๖. เจ้ากาโน่สุนัขของสมปรารถนาแสนรู้มาก
๗. ท่านสุนทรภู่ เป็นยอดกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๘. บ้านสมควรอยู่ในหมู่บ้านป้อมปราการวิลล่า
๙. ไข่ปลาคาร์เวียร์จานนี้สาหรับท่านอธิบดีเท่านั้น
๑๐. คุณสมศิริเขียนบทละครเวทีใกล้เสร็จแล้ว
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาบุพบทที่เหมาะสมมาเขียนลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
๑. มนุษย์ต้องคบหาสมาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น_______กันและกัน
๒. คนดีย่อมมีความกตัญญู______พ่อแม่
๓. ข้าพเจ้ายังหาทางออกไม่ได้_____ปัญญาจริงๆ
๔. หนังสือเล่มนี้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยว_________จิตด้วย
๕. รัฐบาลสร้างอนุสาวรีย์ที่เมืองแกลง_______เป็นเกียรติ_______ท่านสุนทรภู่
๖. ที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินดีเหมาะ________การทาไร่นา
๗. ยาเสพติดให้โทษ_________ร่างกาย
๘. คนส่วนมากเมื่อ________ตัวเข้าก็หันเข้าหาที่พึงทางใจ
๙. เขามีนิสัยเช่นนี้________ไหน________ไรนา
๑๐. กรรมการเสนอเรื่อง________ที่ประชุม
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เฉลยใบงานเรื่อง คาบุพบท
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาบุพบท
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาบุพบทจากประโยคต่อไปนี้
๑. สมชายเห็นกับตาว่าสมบัติเจาะยางรถสมพงษ์
๒. สมศักดิ์วาดภาพลายเส้นด้วยดินสอสองบี
๓. วันนี้ลูก ๆ ของสมศรียอมไปโรงเรียนโดยดี
๔. สมประสงค์ถือคติกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
๕. ถ้าสมโชคจะไปเที่ยวสมุทรสงครามทางเรือต้องออกจากบ้านแต่เช้า
๖. เจ้ากาโน่สุนัขของสมปรารถนาแสนรู้มาก
๗. ท่านสุนทรภู่ เป็นยอดกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๘. บ้านสมควรอยู่ในหมู่บ้านป้อมปราการวิลล่า
๙. ไข่ปลาคาร์เวียร์จานนี้สาหรับท่านอธิบดีเท่านั้น
๑๐. คุณสมศิริเขียนบทละครเวทีใกล้เสร็จแล้ว
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาบุพบทที่เหมาะสมมาเขียนลงในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
๑. มนุษย์ต้องคบหาสมาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น_______กันและกัน
๒. คนดีย่อมมีความกตัญญู______พ่อแม่
๓. ข้าพเจ้ายังหาทางออกไม่ได้_____ปัญญาจริงๆ
๔. หนังสือเล่มนี้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยว_________จิตด้วย
๕. รัฐบาลสร้างอนุสาวรีย์ที่เมืองแกลง_______เป็นเกียรติ_______ท่านสุนทรภู่
๖. ที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินดีเหมาะ________การทาไร่นา
๗. ยาเสพติดให้โทษ_________ร่างกาย
๘. คนส่วนมากเมื่อ________ตัวเข้าก็หันเข้าหาที่พึงทางใจ
๙. เขามีนิสัยเช่นนี้________ไหน________ไรนา
๑๐. กรรมการเสนอเรื่อง________ที่ประชุม
เฉลย
๑. ซึง่
๒. ต่อ
๓. จน
๔. กับ
๕. เพื่อ........แก่
๖. แก่
๗. ต่อ
๘. แก่
๙. แต่....แต่ ๑๐. ต่อ
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แบบทดสอบเรื่อง คาบุพบท
แบบทดสอบเรื
คาบุ
หน่วยที่ ๔ แผนการจั
ดการเรี่อยง นรู
้ที่ พ๓บท
เรื่อง คาบุพบท
หน่
ว
ยที
่
๔
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๓
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑เรื่อง คาบุพบท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แบบทดสอบ เรื่อง คาบุพบท
แบบทดสอบ เรื่อง คาบุพบท
แบบทดสอบ เรื่อง คำ�บุพบท
คาชี้แจง ให้นักเรียน ทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
ค๑.าชีประโยคในข้
้แจง ให้นักอเรีใดมี
ยนคาบุ
ทาเครื
่องหมาย
X เศษณ์
ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
พบทน
าหน้าคาวิ
๑. ประโยคในข้
อใดมีคาบุ
พบทน
ก. ดวงดาวอยู
่บนฟ้
า าหน้าคาวิเศษณ์
ก.
่บนฟ้า ว
ข. น้ดวงดาวอยู
องอาบน้าโดยเร็
ข.
องอาบน้
ค. น้เขาเห็
นเหตุาโดยเร็
การณ์วกับตาตนเอง
ค.
เขาเห็
นเหตุ
การณ์กษาแก่
กับตาตนเอง
ง. ครู
มอบทุ
นการศึ
เด็กยากจน
ง.
ครู
ม
อบทุ
น
การศึ
ก
ษาแก่
เ
ด็กมยากจน
๒. “เขายื่นคาร้อง............ศาล” ควรเติ
คาบุพบทใด
๒. “เขายืก.่นคกัาร้
อ
ง............ศาล”
ควรเติ
ม
ค
าบุพบทใด
บ
ข. แก่
ก.
ข.
ค. กัแด่บ
ง. ต่แก่อ
ค. คแด่
ง. ต่อ
๓. ข้อใดใช้
าบุพบทถูกต้อง
๓. ข้อใดใช้
พบทถูกต้ยอนด้
ง วยพี่
ก. คน้าบุ
องไปโรงเรี
ก.
วยพี่
ข. มืน้ออสงไปโรงเรี
าหรับหรัยบนด้
เขาสวยงาม
ข.
อสาหรับหรัอบงด้
เขาสวยงาม
ค. มืเขาไปนอกเมื
วยรถประจาทาง
ค.
วยรถประจาทาง
ง. เด็เขาไปนอกเมื
กไร้บ้านคนนัองด้
้นขออาหารไปเผื
่อเพื่อนของเขา
ง.
เด็
ก
ไร้
บ
า
้
นคนนั
น
้
ขออาหารไปเผื
อ
่
เพือ่องสมุ
นของเขา
๔. ประโยค “หนังสือของแก้วตาอยู่บนโต๊ะในห้
ดที่โรงเรียน” มีคาบุพบทกี่คา
๔. ประโยค
“หนั
ง
สื
อ
ของแก้
ว
ตาอยู
บ
่
นโต๊
ะ
ในห้
อ
งสมุ
ด
ที่โรงเรียข.น”๔ มีคคาาบุพบทกี่คา
ก. ๓ คา
ก.
ข.
ค. ๓๕ คคาา
ง. ๖๔ คคาา
๕ คา ในข้อใดเป็นคาบุพบท
ง. ๖ คา
๕. คาว่า ค.“เพราะ”
๕. คาว่า ก.“เพราะ”
ในข้อใดเป็นคาบุพบท
ชูชกตายเพราะเขาโลภ
ก.
กตายเพราะเขาโลภ
ข. ชูชูชชกตายเพราะความโลภ
ข.
ชกตายเพราะความโลภ
ค. ชูเขาร้
องเพลงเพราะมาก ๆ
ค.
เขาร้
อ
งเพลงเพราะมาก
ง. เพลงเพราะมากน่
าฟังจริงๆ ๆ
ฟังจริง ๆ ่อสารได้เข้าใจ
๖. ข้อใดตัง.ดเพลงเพราะมากน่
คาบุพบทออกก็ยังาสามารถสื
๖. ข้อใดตัก.ดคพ่าบุ
อกลัพบทออกก็
บบ้านแต่วยันังสามารถสื่อสารได้เข้าใจ
ก.
พ่ออกลัยู่ทบี่บบ้้าานทุ
นแต่กวัวนัน
ข. แม่
ข. แม่
ยู่ที่บ้า่ใต้นทุ
กวัน
ค.
ทุกอคนอยู
กฎหมาย
ค.
กคนอยู่ใต้กฎหมาย
ง. น้ทุาตกไหลมาจากยอดเขา
ง. น้าตกไหลมาจากยอดเขา
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๗. คาบุพบทในข้อใดใช้แตกต่างจากข้ออื่น
ก. คนแคระนอนอยู่ใต้โต๊ะ
ข. ไอโฟน ๑๒ เครื่องนั้นเป็นของครู
ค. ดอกไม้สวยงามอ่อนหวานช่อนี้เพื่อเธอ
ง. แม่ทาอาหารเช้าสาหรับลูกน้อยทุก ๆ วัน
๘. ข้อใดใช้คาบุพบทได้เหมาะที่สุด
ก. คนจีนกินอาหารโดยตะเกียบ
ข. ฉันตีเขากับมือของฉันเอง
ค. นักเรียนมอบพวงมาลัยแก่คุณครู
ง. นักฟุตบอลแข่งขันด้วยน้าใจนักกีฬา
๙. ข้อใดมีบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของ
ก. ทหารสละชีวิตเพื่อชาติ
ค. พ่อของฉันเป็นคนใจดี
๑๐. คาที่พิมพ์ตัวหนาข้อใดเป็นคาบุพบท
ก. เขาซื้อทีข่ องพ่อค้าเพชร
ค. เขาทางานทีไ่ ด้เงินเดือนสูง

เฉลย ข้อ ๑ ข.
ข้อ ๖ ข.

ข้อ ๒ ง.
ข้อ ๗ ค.

ข. ทิ้งขยะลงในถัง
ง. เขาเดินทางโดยเครื่องบิน
ข. พ่อทางานทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี
ง. คนทีฉ่ ลาดย่อมขวนขวายหาความรู้

ข้อ ๓ ง.
ข้อ ๘ ง.

ข้อ ๔ ข.
ข้อ ๙ ค.

ข้อ ๕ ข.
ข้อ ๑๐ ข.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคาสันธาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของคาสันธานได้
๒. บอกชนิดของคาสันธานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาสันธานในประโยคได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สันธานเร่งจดจา
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แถบประโยค
นักเรียนอ่านข้อความจากแถบประโยคที่กาหนดให้
๒. ใบความรู้ เรื่อง คาสันธาน
ต่อไปนี้
๓. เกม “แยกให้ออก”
พ่อ...............แม่ของผมเป็นคนใต้
๔. นิทาน เรื่อง ก้อนหินวิเศษ
สงกรานต์กินปลาดิบ...............สมชายกินปลาร้า
๕. ใบงาน เรื่อง ชนิดของคาสันธาน
นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์.......วิชาภาษาไทย ภาระงาน/ชิ้นงาน
แล้วให้นักเรียนช่วยกันสังเกตและหาคาเชื่อมประโยคให้
ครูให้นักเรียนรวบรวมคำ�สันธาน
สมบูรณ์ (และ, แต่/ส่วน, หรือ)
จากบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง คาสันธาน ครูอธิบาย
เพิ่มเติม แล้วจากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายถึงลักษณะ
ของคาสันธานพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันเกม “แยกให้ออก”
โดยจาแนกสันธาน ดังนี้
กับ
ไม่เช่นนั้น พอ...ก็
หรือ
แต่
ก็
เหตุเพราะ แม้...ก็
เมื่อ...ก็
และ
เพราะฉะนั้น แต่ทว่า
เพราะ...จึง มิฉะนั้น
ครั้น...ก็
ดังนั้น...จึง ถึง...ก็
ฉะนั้น
ว่าเป็นคาสันธานประเภทใด
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. นักเรียนทุกกลุ่มอ่านนิทาน เรื่อง ก้อนหินวิเศษ
แล้วแข่งขันกันหาคาสันธานที่ปรากฏ
๔. นักเรียนทาใบงานเรื่อง ชนิดของคาสันธาน ครูตรวจ
ใบงานให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง คาสันธานบันทึกลงใน
สมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของ
สังเกตการทางานกลุ่ม
คาสันธานได้
๒. บอกชนิดของคาสันธานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกชนิดของคาสันธานใน ตรวจใบงาน
ประโยคได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

ประเมินคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตการ
ทางานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ใบงานเรื่องชนิดของ
คาสันธาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
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ใบความรู้เรื่อง คาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของคาสันธาน
คาสันธาน หมายถึง คาที่ใช้เชื่อมคาหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ประโยคจะมีความกระชับ
และสละสลวยขึ้น
ชนิดของคาสันธาน
คาสันธานแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้
๑. คาสันธานที่เชื่อมใจความคล้อยตามกัน ได้แก่คาว่า กับ และ ก็ ครั้ง...ก็ เมื่อ...ก็ พอ...ก็ เช่น
พอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องส่งเสียงระงม
น้องกับพี่ไปโรงเรียน
๒. คาสันธานที่เชื่อมใจความขัดแย้งกัน ได้แก่คาว่า แต่ แต่ทว่า ถึง...ก็ แม้...ก็ เช่น
ถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความสุข
เขาวิ่งเร็วมากแต่ว่าไม่เหนื่อยเลย
๓. คาสันธานที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่คาว่า ดังนั้น เพราะฉะนั้น เพราะ...จึง ดังนั้น...จึง
จึง ด้วย เหตุเพราะ ฉะนั้น เช่น
เพราะเขาขยันอ่านหนังสือ เขาจึงสอบผ่าน
เขาเกียจคร้านจึงสอบตก
๔. คาสันธานที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คาว่า หรือ มิฉะนั้น ไม่...ก็ ไม่เช่นนั้น เช่น
เธอจะไปกับผมหรือเธอจะไปกับเขา
คุณต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา ๙.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
หน้าที่ของคาสันธาน
๑. เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น ฉันอยากได้กระเป๋าที่ราคาถูกและใช้งานได้นาน
๒. เชื่อมคากับคาหรือกลุ่มคา เช่น พ่อของฉันลาบากเมื่อแก่
๓. เชื่อมความให้สละสลวย เช่น คนเราก็ย่อมเกิดความผิดพลาดกันบ้าง
๔. เชื่อมข้อความกับข้อความ เช่น คนเราต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
ด้วยเหตุนี้ เราจึงจาเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจาเป็นเหล่านี้
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นิทานเรื่อง ก้อนหินวิเศษ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
นิทาน เรื่อง ก้อนหิ
นวิเยศษนที่ ๑
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทาน แล้วหาคาสันธานที่ปรากฏ
นานมาแล้ว ได้ยินมาว่ามีหินวิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง ถ้าผู้ใดที่ได้ครอบครอง จะสามารถนาไปแตะกับสิ่งของ
อะไรก็ได้ สิ่งนั้นจะกลายเป็นทองคา ทาให้ชายผู้หนึ่งเกิดความสนใจ อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นคนร่ารวย
ขึ้นมา จึงตามหาหินก้อนนั้นเป็นการใหญ่
เมื่อตามหาจนถึงชายหาดแห่งหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหิน เขาตัดสินใจเก็บหินขึ้นมาดูทีละก้อน ถ้าก้อน
ไหนไม่ใช่ก็จะขว้างมันลงทะเลไป เขาใช้ความพยายามอยู่นาน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ก้อนแล้วก้อนเล่า
ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาค้นหาอยู่ดี
และในที่สุด ความพยายามของเขาก็ประสบความสาเร็จจนได้ เขาได้พบกับหินวิเศษจริงๆ แต่ไม่ทันที่เขา
จะได้คิดอะไร เขาก็ขว้างมันลงทะเลไปเหมือนหินก้อนที่ผ่านๆ มา เขาตกใจมาก ถึงกับราพันออกมาว่า "ต้องเริ่มต้น
ใหม่อีกแล้วหรือเนี่ย"
ในชายหาดนั้น จะมีหินวิเศษชนิดนี้สักกี่ก้อนกันเชียว เหตุผลที่ทาให้ชายคนนี้ละทิ้งสิ่งที่เขาค้นหามานาน
ก็คือ 'ความเคยชิน' นั่นเอง
บ่อยครั้ง ที่เราพยายามค้นหาสิ่งที่ต้องการมาตลอดชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่งที่เรามี “โอกาส” พบมันแล้ว
แต่ด้วย “ความเคยชิน” ในชีวิตประจาวัน เราก็มองข้าม 'โอกาส' นั้นไป 'โอกาส' ที่อาจจะไม่ปรากฏบ่อยนัก เราจึง
ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ร่าไป
อย่ าคิ ด แต่ จ ะเริ่ ม ต้ น ใหม่ เพราะสิ่ งที่ มี อยู่ คื อ โอกาส สิ่ งใหม่ คื อ ความหวัง ทิ้ งเก่ าไปหาใหม่ ก็ เท่ ากั บ
ทิ้งโอกาสที่มีอยู่ แล้วไปรอความหวังที่ยังมาไม่ถึง
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ใบงานเรื่อง ชนิดของคาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
เรื่อง ชนิดของคภาคเรี
าสันธาน
รายวิชาภาษาไทย รหัใบงาน
ส ท๒๑๑๐๑
ยนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกประโยคต่อไปนี้ และบอกคำสันธำนที่ใช้เชื่อมประโยค ว่ำเป็นสันธำนชนิดใด
ตัวอย่าง
เมื่อแม่ไปวัดพ่อก็เข้ำมำบ้ำน
แม่ไปวัด พ่อเข้ำบ้ำน
เมื่อ.......ก็ เป็นคำสันธำนชนิด เชื่อมใจควำมเนื้อควำมคล้อยตำมกัน
๑. แม้เขำเรียนไม่เก่งแต่มีควำมพยำยำม
....................................................................................................................................................................................
........................................... เป็นคำสันธำนชนิด .......................................................................................................
๒. ผมตั้งใจทำงำนเพรำะฉะนั้นผลงำนจึงออกมำดี
...................................................................................................................................................................................
........................................... เป็นคำสันธำนชนิด .....................................................................................................
๓. ครูอยู่สีฟ้ำหรือสีแดง
..................................................................................................................................................................................
........................................... เป็นคำสันธำนชนิด .....................................................................................................
๔. นักเรียนมำเรียน.................มำเล่น
..................................................................................................................................................................................
........................................... เป็นคำสันธำนชนิด .....................................................................................................
๕. ...........เขำมำถึงเขำ.............หมดกำลัง
....................................................................................................................................................................................
.......................................... เป็นคำสันธำนชนิด .......................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง ชนิดของคาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกประโยคต่อไปนี้ และบอกคำสันธำนที่ใช้เชื่อมประโยค ว่ำเป็นสันธำนชนิดใด
ตัวอย่าง
เมื่อแม่ไปวัดพ่อก็เข้ำมำบ้ำน
แม่ไปวัด พ่อเข้ำบ้ำน
เมื่อ.......ก็ เป็นคำสันธำนชนิดทีเ่ ชื่อมใจควำมเนื้อควำมคล้อยตำมกัน
๑. แม้เขำเรียนไม่เก่งแต่มีควำมพยำยำม
เขำเรียนไม่เก่ง
เขำมีควำมพยำยำม
แม้........แต่ เป็นคำสันธำนชนิดที่เชื่อมใจความขัดแย้งกัน
๒. ผมตั้งใจทำงำนเพรำะฉะนั้นผลงำนจึงออกมำดี
ผมตั้งใจทำงำน
ผลงำนออกมำดี
เพรำะฉะนั้น ..... จึง เป็นคำสันธำนชนิดที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน
๓. ครูอยู่สีฟ้ำหรือสีแดง
ครูอยู่สีฟ้ำ
ครูอยู่สีแดง
หรือ เป็นคำสันธำนชนิดที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. นักเรียนมำเรียน.......หรือ..........มำเล่น
นักเรียนมำเรียน นักเรียนมำเล่น
หรือ เป็นคำสันธำนชนิดที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
๕. พอ เขำมำถึงเขำ ก็ หมดกำลัง
เขำมำถึงเขำ เขำหมดกำลัง
พอ...ก็ เป็นคำสันธำนชนิดที่เชื่อมใจควำมเนื้อควำมคล้อยตำมกัน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าทีข่ องคาสันธาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. อธิบายความหมายคาสันธานได้
๒. อธิบายชนิดและหน้าทีข่ องคาสันธานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของ
คาสันธานได้
๒. ใช้คาสันธานได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง คาสันธาน และให้
นักเรียนยกตัวอย่างคาสันธาน จากนั้นครูเชื่อมโยง
เข้าสู่เรื่อง หน้าที่ของคาสันธาน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสันธาน
และร่วมกันวิเคราะห์ประโยคที่มีสันธานในประโยค
แต่ละชนิดมีเนื้อความแตกต่างกันอย่างไร
๒. นักเรียนวิเคราะห์คาสันธานในประโยค
๓. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง เลือกสรรสันธาน
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบพร้อม
กัน นักเรียนฝึกสังเกตคาสันธานที่ได้เรียนมาแล้ว
ศึกษาความแตกต่างครูและนักเรียนสรุปเป็นความรู้
นักเรียนบันทึกลงสมุด
๔. นักเรียนทาแบบสดสอบ เรื่อง สันธาน ครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ
ขั้นสรุป
ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ เรื่อง คาสันธานโดย
การสรุปลงแผนภาพความคิดให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับคาสันธาน นาส่งตามที่ครู
กาหนด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง คาสันธาน
๒. ใบงานเรื่อง เลือกสรรสันธาน
๓. แบบทดสอบเรื่อง คาสันธาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

340

340
333

341
341
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของ
คาสันธานได้
๒. บอกชนิดและหน้าที่ของ
คาสันธานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคาสันธานได้
๒. ใช้คาสันธานได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. สังเกตจากการตอบ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
คาถามและการยกตัวอย่าง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑. ตรวจใบงาน
๒. ทาแบบทดสอบ เรื่อง
คาสันธาน

๑. ใบงาน เรื่อง เลือกสรร
คาสันธาน
๒. แบบทดสอบ เรื่อง
คาสันธาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ……………
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ……………
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ใบความรู้เรื่อง คาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ใบความรู้ เรื่อง คาสันธาน
ความหมายของคาสันธาน
คาสันธาน หมายถึง คาที่ใช้เชื่อมคาหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ประโยคจะมีความกระชับ
และสละสลวยขึ้น
ชนิดของคาสันธาน
คาสันธานแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดังนี้
๑. คาสันธานที่เชื่อมใจความคล้อยตามกัน ได้แก่คาว่า กับ และ ก็ ครั้ง...ก็ เมื่อ...ก็ พอ...ก็ เช่น
พอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องส่งเสียงระงม
น้องกับพี่ไปโรงเรียน
๒. คาสันธานที่เชื่อมใจความขัดแย้งกัน ได้แก่คาว่า แต่ แต่ทว่า ถึง...ก็ แม้...ก็ เช่น
ถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความสุข
เขาวิ่งเร็วมากแต่ว่าไม่เหนื่อยเลย
๓. คาสันธานที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่คาว่า ดังนั้น เพราะฉะนั้น เพราะ...จึง ดังนั้น...จึง
จึง ด้วย เหตุเพราะ ฉะนั้น เช่น
เพราะเขาขยันอ่านหนังสือ เขาจึงสอบผ่าน
เขาเกียจคร้านจึงสอบตก
๔. คาสันธานที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คาว่า หรือ มิฉะนั้น ไม่...ก็ ไม่เช่นนั้น เช่น
เธอจะไปกับผมหรือเธอจะไปกับเขา
คุณต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา ๙.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
หน้าที่ของคาสันธาน
๑. เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น ฉันอยากได้กระเป๋าที่ราคาถูกและใช้งานได้นาน
๒. เชื่อมคากับคาหรือกลุ่มคา เช่น พ่อของฉันลาบากเมื่อแก่
๓. เชื่อมความให้สละสลวย เช่น คนเราก็ย่อมเกิดความผิดพลาดกันบ้าง
๔. เชื่อมข้อความกับข้อความ เช่น คนเราต้องการอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
ด้วยเหตุนี้ เราจึงจาเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจาเป็นเหล่านี้
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ใบงานเรื่อง เลือกสรรคาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คาชี้แจง จงเติมคาสันธานที่เหมาะสมในช่องว่าง
๑. ฉันชวนเขาแล้ว ..................เขาไม่ไป
๒. ...........สุภา ......สุรภี เป็นไข้หวัดใหญ่
๓. ..............เขาจะยากจน เขา ........ ไม่โกงใคร
๔. ........เขาประมาท เขา ......... ขับรถชนเด็ก
๕. เขาไว้ใจให้เราทาเรื่องนี้ให้เสร็จ ............ เราจะเหลวไหลไม่ได้
๖. เธอจะไปรับเงินเอง .............เธอจะมอบฉันทะให้ใครไปแทน
๗. ...........รถของเราไปถึงบางแสน ฝน .......ตก
๘. สุดาต้องทางานหนัก...........................เธอจะไม่มีเงินพอใช้
๙. ทุกคนยืนทาความเคารพท่านประธาน................คุณสิริพรรณเธอนั่งเฉย
๑๐. .....................เธอ..................เขาต่างก็ขยันเรียน
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนใช้สันธานเชื่อมประโยตต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสม และบอกชนิดของสันธาน
๑. ฉันชอบกินขนมครกที่สุด แหววกินขนมครกที่สุด................................................................................................
..................................... ชนิดของสันธาน ..........................................................................................................
๒. เขาเรียนเก่ง เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้......................................................................................................
..................................... ชนิดของสันธาน ..........................................................................................................
๓. พ่อพาลูกไปเดินเล่นริมทะเล แม่พาลูกไปเดินเล่นริมทะเล ..............................................................................
..................................... ชนิดของสันธาน ..........................................................................................................
๔. เธอจะกินแกงเผ็ด เธอจะกินแกงจืด .................................................................................................................
..................................... ชนิดของสันธาน ..........................................................................................................
๕. คุณพ่อไปทางาน คุณแม่อยู่บ้าน...........................................................................................................................
..................................... ชนิดของสันธาน ..........................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง เลือกสรรคาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตอนที่ ๑ คาชี้แจง จงเติมคาสันธานที่เหมาะสมในช่องว่าง
๑. ฉันชวนเขาแล้ว แต่ เขาไม่ไป
๒. ทั้งสุภา และ สุรภี เป็นไข้หวัดใหญ่
๓. แม้ เขาจะยากจน เขา ก็ ไม่โกงใคร
๔. เพราะ เขาประมาท เขา จึง ขับรถชนเด็ก
๕. เขาไว้ใจให้เราทาเรื่องนี้ให้เสร็จ ดังนั้น เราจะเหลวไหลไม่ได้
๖. เธอจะไปรับเงินเอง หรือ เธอจะมอบฉันทะให้ใครไปแทน
๗. พอ รถของเราไปถึงบางแสน ฝน ก็ ตก
๘. สุดาต้องทางานหนัก มิฉะนั้น เธอจะไม่มีเงินพอใช้
๙. ทุกคนยืนทาความเคารพท่านประธาน แต่ คุณสิริพรรณเธอนั่งเฉย
๑๐. ทั้ง เธอ และ เขาต่างก็ขยันเรียน
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนใช้สันธานเชื่อมประโยตต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสม และบอกชนิดของสันธาน
๑. ฉันชอบกินขนมครกที่สุด แหววกินขนมครกที่สุด ฉันกับแหววชอบกินขนมครกที่สุด
กับ ชนิดของสันธาน ที่เชื่อมใจความคล้อยตามกัน
๒. เขาเรียนเก่ง เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพราะเขาเรียนเก่ง เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
เพราะ .... จึง ชนิดของสันธาน ที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน
๓. พ่อพาลูกไปเดินเล่นริมทะเล แม่พาลูกไปเดินเล่นริมทะเล พ่อและพาลูกไปเดินเล่นริมทะเล
และ ชนิดของสันธาน ที่เชื่อมใจความคล้อยตามกัน
๔. เธอจะกินแกงเผ็ด เธอจะกินแกงจืด เธอจะกินแกงเผ็ดหรือแกงจืด
หรือ ชนิดของสันธาน ที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
๕. คุณพ่อไปทางาน คุณแม่อยู่บ้าน คุณพ่อไปทางาน ส่วน คุณแม่อยู่บ้านชนิดของสันธาน
ส่วน ชนิดของสันธานที่เชื่อมใจความขัดแย้งกัน
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แบบทดสอบเรื่อง เลือกสรรคาสันธาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สันธานเร่งจดจา
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียน ทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดใช้คาสันธานเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันได้ถูกต้อง
ก. ถึงเขาจะเป็นนักมวยฉันก็ไม่กลัวเขา
ข. เพราะเขาอยากมีเงินแต่เขาก็ต้องทางาน
ค. ใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นสนามจึงสกปรก
ง. ถ้าเขามีความสุขฉันก็ยินดีกับเขาด้วย
๒. ข้อใดมีคาสันธานแสดงความขัดแย้ง
ก. เขามาโรงเรียนแต่เช้า
ข. แต่ช้าแต่เขาแห่ยายมา
ค. แต่ก่อนแต่ไรเธอไม่สนใจ
ง. หมากบาดเจ็บแต่ณเดชณ์ปลอดภัย
๓. คาสันธานในข้อใดวางอยู่หน้าประโยค
ก. เขาทางานหนักจึงสร้างตัวขึ้นได้
ข. ทั้ง ๆ ที่ฉันรู้ว่าเขาร้ายกาจก็ยังรักเขา
ค. โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครและฉันรักใคร
ง. เขาจะเป็นคนดีก็ตาม คนร้ายก็ตาม ลูกอย่าไปคบหาเขา
๔. ควรใช้สันธานในข้อใดเชื่อมประโยคต่อไปนี้ให้มีความคล้อยตามกัน
“……………..ทาการบ้านเสร็จ ฉัน……………..รู้สึกโล่งใจ”
ก. เมื่อ……………..จึง
ข. พอ……………..ก็
ค. เพราะ……………..จึง
ง. แล้ว……………..ก็
๕. ประโยคในข้อใดมีคาสันธาน
ก. อ้ายเสริมเอ็งกะข้ามาสู้กันด้วยเกียรติยศของผู้ชายสู้กันด้วยหมัด
ข. เสือแกว่นจะสู้เสือด้วยมือเปล่า
ค. ยืนขึ้นมาอ้ายเสริม
ง. ถ้าเอ็งเป็นลูกผู้ชาย เอ็งต้องยืนขึ้นสู้กับข้า
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๕. “เธอจะซื้อตั๋วชั้นที่หนึ่งหรือชั้นที่สอง” ประโยคนี้มีคาใดเป็นสันธาน
ก. จะ
ข. ที่
ค. ชั้นที่
ง. หรือ
๖. .ข้อใดใช้คาสันธานไม่ถูกต้อง
ก. ดาเป็นตอตะโก
ข. เสียงดังราวกับเสียงระฆัง
ค. บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้าค้าง ง. แห้งแล้งเหมือนทะเลทราย
๗. จงเติมคาเชื่อมลงในช่องว่างประโยคที่กาหนดให้ ข้อใดมีใจความขัดแย้งกัน
ก. ปอไปห้องสมุด...........ต้อยไปร้านอาหาร
ข. ............เคนกลับถึงบ้านฝน............ตกทันที
ค. .........ไฟฟ้าดับ ก้อย..........ไม่ได้ทาการบ้าน
ง. นภาขยันเรียนมาก .........สอบเข้าเรียนชั้น ม.๑ ได้
๘. ข้อใดไม่ใช่คาสันธาน
ก. เขาร้องไห้เพราะเธอทอดทิ้ง
ข. นาท่วมเพราะฝนตกหนัก
ค. เพราะอยากได้คะแนนดิฉันจึงขยัน
ง. นกตัวนั้นร้องเพลงเพราะเสียนี่กระไร
๙. ข้อใดมีสันธานมีหน้าที่เชื่อมคากับคา
ก. ฝนตกแต่แดดออก
ข. เขาพบครูและนักเรียน
ค. เธอจะอยู่บ้านหรือจะไปเที่ยว
ง. เพราะเขาขยันเขาจึงสอบไล่ได้
๑๐. ข้อใดมีสันธานมีหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค
ก. ฉันเห็นนายดาและนายแดง
ข. นายดากับนายแดงเป็นเพื่อนกัน
ค. แม่ครัวไปตลาดซื้อผักกับเนื้อหมู
ง. นักเรียนมาหาครูและผู้ปกครองก็มาด้วย

เฉลย ข้อ ๑ ก.
ข้อ ๖ ง.

ข้อ ๒ ง.
ข้อ ๗ ข.

ข้อ ๓ ข.
ข้อ ๘ ง.

ข้อ ๔ ข.
ข้อ ๙ ข.

ข้อ ๕ ง.
ข้อ ๑๐ ง.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ชนิดและหน้าที่ของคา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของคาอุทานได้
๒. บอกชนิดและหน้าทีข่ องคาอุทานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าทีข่ องคาอุทานได้
๒. เลือกใช้คาอุทานในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

อ๋อ! สูตรลับคิดเลขเร็วเป็นอย่างนี้นี่เอง

ประหลาดใจ
ประหลาดใจ
กิจกรรมการเรียนรู้

เอ๊ะ! แถวนี้มีคนหน้าตาดีกว่าครูอีกเหรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง คาอุทานควรทราบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แถบประโยค
นักเรียนอ่านออกเสียงแถบประโยคที่มีและไม่มี
๒. ใบความรู้ เรื่อง คาอุทาน
คาอุทานโดยใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหา จากนั้นร่วมกัน ๓. ใบงาน เรือ่ ง คาอุทาน
อภิปรายถึงลักษณะการสื่อความของประโยค
๔. แบบทดสอบ เรื่องคาอุทาน
ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
มีดบาด
โอ๊ย! มีดบาด
ครูมอบหมายให้นักเรียนรวบรวมคาอุทานแล้ว
ผู้ชายคนนั้นหล่อจัง
อุ๊ย! ผู้ชายคนนั้น
วาดภาพประกอบคาอุทาน ส่งครูตามเวลาที่
หล่อจัง
กาหนด
น่าสงสารหมาตัวนั้นจัง โถ! น่าสงสารหมาตัว
นั้นจัง
๑.นักเรียนสังเกตคาอุทานจากแถบประโยคต่อไปนี้
แล้วช่วยกันบอกลักษณะพร้อมทั้งจัดหมวดหมู่
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ร้องเรียก

เฮ้! ญาญ่า พวกเราอยู่นี่

เจ็บปวด

อุ๊ย! เข็มตามือจนได้

สงสาร เห็นใจ

อนิจจา! จงฮยอนกาลังโด่งดังไม่น่าคิดสั้นเลย

ตกใจ

ว้าย! นึกว่าผีหลอก

รับรู้ เข้าใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง คาอุทานควรทราบ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคาอุทานแต่ละหมวดหมู่
เพิ่มเติม
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาอุทานแล้ว
ร่วมกันอภิปรายเรื่องชนิดและหน้าที่ของคาอุทาน
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ เล่นเกม
“อุทานกันหน่อย” โดยผลัดกันคิดข้อความแล้ว
ให้อีกฝ่ายเติมคาอุทานในเวลาจากัด
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คาอุทาน ครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยใบงาน
๖. นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง คาอุทาน และ
ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียด
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คาอุทาน
และให้นักเรียนบันทึกลงสมุด

โกรธเคือง

แหม! กินพิซซ่าไม่เรียกกันเลยนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง คาอุทานควรทราบ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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350
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. ตรวจใบงาน
๑. บอกความหมายของคา
๒. ตรวจแบบทดสอบ
อุทานได้
๒. บอกชนิดและหน้าที่ของคา
อุทานได้

เครื่องมือที่ใช้
๑. ใบงาน
๒. แบบทดสอบ

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. ใบงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ ๑. ตรวจใบงาน
๒. ตรวจแบบทดสอบ ๒. แบบทดสอบ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของคาอุทานได้
๒. เลือกใช้คาอุทาน
ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๒. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
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351
ใบความรู้ เรื่อง คาอุทาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นิทานสารพัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของคาอุทาน
คาอุทาน หมายถึง คาที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ ดีใจ เสียใจ ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็น
คาที่ใช้เสริมคาพูด เช่นคาว่า อุ๊ย เอ๊ะ ว้าย โธ่ อนิจจา อ๋อ เป็นต้น เช่น
เฮ้อ ! ค่อยยังชั่วที่เขาปลอดภัย
เมื่อไรเธอจะตัดผมตัดเผ้าเสียทีจะได้ดูเรียบร้อย
ชนิดของคาอุทาน
คาอุทานแบ่งเป็น ๒ ชนิด ดังนี้
๑. คาอุทานบอกอาการ เป็นคาอุทานที่แสดงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้พูด เวลาเขียนมัก
นิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กากับไว้หลังคานั้น เช่น
ตกใจ
ใช้คาว่า
วุ้ย ว้าย แหม ตายจริง
ประหลาดใจ
ใช้คาว่า
เอ๊ะ หือ หา
รับรู้ เข้าใจ
ใช้คาว่า
เออ อ้อ อ๋อ
เจ็บปวด
ใช้คาว่า
โอ๊ย โอย อุ๊ย
สงสาร เห็นใจ
ใช้คาว่า
โธ๋ โถ พุทโธ่ อนิจจา
ร้องเรียก
ใช้คาว่า
เฮ้ย เฮ้ นี่
โล่งใจ
ใช้คาว่า
เฮอ เฮ้อ
โกรธเคือง
ใช้คาว่า
ชิชะ แหม
๒ คำอุทำนเสริมบท ไม่ใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กากับข้างท้าย ใช้เสริมคาอื่นเพื่อให้คล้องจอง
กัน ถ่วงเสียงของคา หรือใช้เป็นคาสร้อยในคาประพันธ์บางชนิด
๒.๑ คาที่กล่าวเสริมขึ้นเพื่อให้คล้องจอง หรือมีความหมายในการพูดดีขึ้น คาเสริมอาจอยู่
ข้างหน้า ข้างหลัง หรือกลางคาก็ได้ เช่น หนังสือหนังหำ,ลืมหูลืมตา ,กำงกุ้งกางเกง วัดวำ รถรำ
ผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหลักหัวตอ สับประดี้สปี ระดนฯลฯ
ทาเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดรำวกันไป
เมื่อไรเธอจะหำงงหางานทาเสียที
เธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไร
๒.๒ คาที่แทรกลงในระหว่างคาประพันธ์ เพื่อให้เกิดความสละสลวยและให้มีคาครบถ้วนตาม
ต้องการในคาประพันธ์นั้น ๆ คาอุทานชนิดนี้ใช้ เฉพาะในคาประพันธ์ ไม่นามาใช้ในการพูด
สนทนา เช่น แล, นา , ฤา , แฮ, เอย ,เฮย ฯลฯ
เสียงเพลงไพเราะครื้น
คลอซอ พ่อฮำ
รักศักดิ์สงวนสัจธรรม
เทิดเกียรติ พ่อเฮย
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หน้าที่ของคาอุทาน มีดังนี้คือ
๑. ทาหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูด เช่น
- ตายจริง ! ฉันลืมเอากระเป๋าสตางค์มา
- โธ่ ! เธอคงจะหนาวมากละซิ
- เอ๊ะ ! ใครกันที่นาดอกไม้มาวางไว้ที่โต๊ะของฉัน
๒. ทาหน้าที่เพิ่มน้าหนักของคา ซึ่งได้แก่คาอุทานเสริมบท เช่น
- ทาเสร็จเสียทีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไป
- เมื่อไรเธอจะหางงหางานทาเสียที
- เธอเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรืออย่างไร
๓. ทาหน้าที่ประกอบข้อความในคาประพันธ์ เช่น
- แมวเอ๋ยแมวเหมียว
- มดเอ๋ยมดแดง
- กอ เอ๋ย กอไก่
*************************
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ใบงาน เรื่อง คาอุทาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นิทานสารพัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้ำข้อควำมทำงขวำมือใส่ลงในช่องว่ำงทำงซ้ำยมือที่บอกอำกำร
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

โอ๊ย ! มีดบาดมือ
อนิจจา ! ไม่น่าเลย
นี่แนะ ! พวกเราฟังทางนี้
โอ้โฮ ! ทาไมใหญ่โตขนาดนี้
ฮึ ! ทาไมมาช้าอย่างนี้
ดูซิ ! ทาไมเป็นเด็กดื้ออย่างนี้
อุ๊ย ! มดกัด
เฮ้อ ! เหมือนยกภูเขาออกจากอก
อ้าว ! ไม่ใช่อย่างนั้นหรือ
ไชโย ! ฉันสอบผ่านแล้ว

๑. ตกใจ
๒. สงสัย
๓. สงสาร
๔. โล่งใจ
๕. บอกให้รู้ตัว
๖. ประหลาดใจ
๗. หงุดหงิด
๘. เจ็บปวด
๙. ไม่พอใจ
๑๐. ดีใจ

ตอนที่ ๒ คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาอุทานเสริมบทในประโยคต่อไปนี้
๑. ของมันใช้ไม่ได้แล้ว อย่าไปเสียดมเสียดายมันเลย
๒. อย่าใช้จ่ายมากนัก สตุ้งสตางค์ยิ่งหายากอยู่
๓. เอะอะมะเทิ่งไปได้ ประเดี๋ยวคุณครูดุเอาหรอก
๔. อย่าเสียอกเสียใจไปเลย ถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
๕. เรียนอะไรกัน หนังสือหนังหาไม่รู้จักเอามา
๖. นี่! เธอเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
๗. เธออาบน้าอาบท่าหรือยัง
๘. งานใหญ่โตอาหงอาหารมีพอกินกันหรือเปล่า
๙. เป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่
๑๐. สองเขือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฤาพี่
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เฉลยใบงาน เรื่อง คาอุทาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นิทานสารพัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตอนที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนนาตัวเลขหน้าข้อความทางขวามือใส่ลงในช่องว่างทางซ้ายมือที่บอกอาการ
๘. เจ็บปวด โอ๊ย! มีดบาดมือ
๓. สงสำร
อนิจจา ! ไม่น่าเลย
๕. บอกให้รู้ตัว นี่แนะ ! พวกเราฟังทางนี้
๖. ประหลำดใจ โอ้โฮ ! ทาไมใหญ่โตขนาดนี้
๙. ไม่พอใจ ฮึ ! ทาไมมาช้าอย่างนี้
๗. หงุดหงิด ดูซิ ! ทาไมเป็นเด็กดื้ออย่างนี้
๑. ตกใจ
อุ๊ย ! มดกัด
๔. โล่งใจ
เฮ้อ ! เหมือนยกภูเขาออกจากอก
๒. สงสัย
อ้าว ! ไม่ใช่อย่างนั้นหรือ
๑๐. ดีใจ
ไชโย ! ฉันสอบผ่านแล้ว

๑. ตกใจ
๒. สงสัย
๓. สงสาร
๔. โล่งใจ
๕. บอกให้รู้ตัว
๖. ประหลาดใจ
๗. หงุดหงิด
๘. เจ็บปวด
๙. ไม่พอใจ
๑๐. ดีใจ

ตอนที่ ๒ คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำอุทำนเสริมบทในประโยคต่อไปนี้
๑. ของมันใช้ไม่ได้แล้ว อย่าไปเสียดมเสียดายมันเลย
๒. อย่าใช้จ่ายมากนัก สตุ้งสตางค์ยิ่งหายากอยู่
๓. เอะอะมะเทิ่งไปได้ ประเดี๋ยวคุณครูดุเอาหรอก
๔. อย่าเสียอกเสียใจไปเลย ถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
๕. เรียนอะไรกัน หนังสือหนังหาไม่รู้จักเอามา
๖. นี่! เธอเป็นลูกเต้าเหล่าใคร
๗. เธออาบน้าอาบท่าหรือยัง
๘. งานใหญ่โตอาหงอาหารมีพอกินกันหรือเปล่า
๙. เป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่
๑๐. สองเขือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฤาพี่
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ใบทดสอบ เรื่อง คาอุทาน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ นิทานสารพัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดใช้คาอุทานได้ถูกต้อง
ก. อนิจจัง ! ทาไมสวยเหลือเกิน
ข. หื้อหือ ! เธอรีบมาทางนี้เร็วๆด้วยนะ
ค. ไชโย ! ทีมฟุตบอลไทยทาไมไปไม่ถึงดวงดาว
ง. โอ๊ย ! ทาไมเขาจึงได้รับความเจ็บปวดมากขนาดนั้น
๒. ข้อใดใช้คาอุทานเพื่อแสดงความราพึง ราพัน ได้ถูกต้อง
ก. โอ้ว่า ! รักหนอรักนี้หนักจิต บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี
ข. เฮ้ย ! รักหนอรักนี้หนักจิต บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี
ค. เอ๊ะ ! รักหนอรักนี้หนักจิต บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี
ง. แหม ! รักหนอรักนี้หนักจิต บางคราวคิดว่าสนุกเป็นสุขี
๓. ข้อใดใช้คาอุทานบอกอาการได้ถูกต้อง
ก. กบ เอย ทาไมจึงร้อง
ข. อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี
ค. ฉันไม่รู้ ฉันไม่ชี้ อะไรเลย
ง. พุทโธ่ ! เขาตายเสียแล้วหรือ ?
๔. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ดูแลบ้านช่องให้ดี
ข. ฟ้าผ่าเสียงดังเปรี้ยง !
ค. เอ๊ะ ! ใครทาพื้นเลอะเทอะ
ง. อุเหม่ ! น่าสงสารลูกนกตัวนั้น
๕. ข้อใดถูกต้อง
ก. โอ๊ย ! ฟ้าร้อง
ข. ว้าย ! ก้อยหกล้ม
ค. อ๋อ ! น่าอิจฉาเหลือเกิน
ง. คุณพระช่วย ! ไม่รอกันเลยนะ
๖. ข้อใดเป็นกลุ่มคาที่ทาหน้าที่เหมือนคาอุทานทั้งหมด
ก. โอ๊ยตายแล้ว น่าเกลียดน่ากลัว
ข. พุทโธเอ๋ย ! ใหญ่โตมโหฬาร
ค. คุณพระช่วย อุ๊ยตาเถร
ง. โถเวรกรรม โถส้วมแตก
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๗. แก้มบุ๋มรู้ว่าหนูดีไม่พอใจ เมื่อหนูดีอุทานคาใดออกมา
ก. เอ๊ะ !
ข. ตายจริง !
ค. อ้าว !
ง. ว้าย !
๘. ข้อใดใช้คาอุทานสอดคล้องกับอาการของผู้พูด
ก. เสียงกลองตีดังเพล้ง !
ข. เออ ! ไม่น่าอายุสั้นเลย
ค. คุณพระ ! หันมานี่หน่อย
ง. หา ! มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร
๙. คาประพันธ์ในข้อใดมีคาอุทานเสริมบท
ก. ใดใดในโลกล้วน
อนิจจัง
ข. จากมามาลิ่วล้า
ลาบาง
ค. ถึงกรรมจักอยู่ได้
ฉันใด พระเอย
ง. เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียมเหลียว
๑๐. ข้อใดไม่มีคาอุทานเสริมบท
ก. ทาไมลาบากลาบนอย่างนี้
ข. ทายากทาเย็นเหลือเกิน
ค. เรื่องหยุมหยิมอย่างนี้หรือ
ง. เป็นพระเป็นเจ้าย่อมสารวม
*************************
เฉลย ข้อ ๑ ง.
ข้อ ๖ ค.

ข้อ ๒ ก.
ข้อ ๗ ง.

ข้อ ๓ ง.
ข้อ ๘ ก.

ข้อ ๔ ง.
ข้อ ๙ ง.

ข้อ ๕ ข.
ข้อ ๑๐ ค.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความเป็นมา ประเภทและ
องค์ประกอบของนิทานชาดก
ด้านทักษะและกระบวนการ
ปเนื้อหานิ
านชาดกได้
วิสรุเคราะห์
เนื้อทหานิ
ทานชาดกได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง คติอุดมนิทานไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์การ์ตูนนิทานชาดก
ขั้นนา
ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์การ์ตูนนิทานชาดก ประมาณ ๒. ใบความรู้ เรื่อง นิทานชาดก
๓ - ๕ นาที แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทานชาดกที่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนเคยได้ฟังมา
นักเรียนทารายงาน เรื่อง นิทานชาดก
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้
เรื่อง นิทานชาดก
๒. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปให้เพื่อนฟัง
เกีย่ วกับบ ความเป็
ความเป็นนมา
มาประเภท
ประเภทองค์
องค์ปประกอบของนิ
ระกอบของนิททานาน
ชาดกและยกตั
ชาดกและยกตัววอย่
อย่าางนิ
งนิททานชาดก
านชาดก“พร้อมทัง้ ฝึกวิเคราะห์
นิท๓.านชาดก”
ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมจากการที่นักเรียนศึกษา
๓.
ครู
เ้ พิม่ เติมจากการทีน่ กั เรียนศึกษา
ใบความรูอ้ธิเรืบ่อายความรู
ง นิทานชาดก
ใบความรู
ง นินทคว้านชาดก
๔. นักเรี้ เรืยอ่ นค้
าเพิ่มเติมเพื่อทารายงาน เรื่อง
นักเรียนค้นคว้าเพิม่ เติมเพือ่ ทำ�รายงาน เรือ่ ง
นิท๔.านชาดก
นิขัท้นานชาดก
สรุป
ขัน้ ครู
สรุแปละนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทานชาดก
ครู
กเรียนนสรุ
ความรู
นักแเรีละนั
ยนจดบั
ทึกปลงสมุ
ด เ้ กีย่ วกับนิทานชาดก
นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ประเมินจากพฤติกรรม
๑. อธิบายความเป็นมา
ประเภท และองค์ประกอบ การทางานกลุ่ม
ของนิทานชาดกได้
ด้านทักษะและ
กระบวนการ
ประเมินการนาเสนอ
สรุปเนื้อหานิทานชาดก ผลงาน
ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประเมินคุณลักษณะ
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมินการนาเสนอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลงาน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
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ใบความรู้ เรื่อง นิทานชาดก
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ คติอุดมนิทานไทย
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชาดก เป็นเรื่องที่มีมาก่อนพุทธกาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ หรือ เป็นชีวประวัติในชาติก่อนของ
พระพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บาเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้นั้นเอง
นิทานชาดก
ชาดก เป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่
เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ชาดกที่ทรงเล่านั้นมีนับพันเรื่อง หมายถึง พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ โดยทรง
เกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ บ้ าง เป็ น สั ต ว์ บ้ า ง แต่ ที่ รู้ จั ก กั น โดยทั่ ว ไป คื อ ๑๐ ชาติ สุ ด ท้ ายที่ เรี ย กว่า ทศชาติ ช าดก และ
ชาติสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกเรื่องพระเวสสันดรนี้ว่า เวสสันดรชาดก
ประเภทของชาดก
ชาดกมี ๒ ประเภท คือ
๑. นิบาตชาดก เป็นชาดกในพระไตรปิฎกมี ๕๐๐ เรื่อง แบ่งออกเป็นหมวด ๆ ตามจานวนคาถา นับตั้งแต่
๑ คาถาถึง ๘๐ คาถา ชาดกที่มี ๑ คาถาเรียกว่า เอกนิบาตชาดก ๒ คาถาเรียกว่า ทุกนิบาตชาดก ๓ คาถาเรียกว่า
ตักนิบาตชาดก ๔ คาถาเรียกว่า จตุคนิบาตชาดก ๕ คาถาเรียกว่า ปัญจกนิบาตชาดก ชาดกที่มีเกิน ๘๐ คาถา
ขึ้นไปเรียกว่า มหานิบาตชาดก ซึ่งมี ๑๐ เรื่อง เรียก ทศชาติ หรือ พระเจ้าสิบชาติ
๒. ปัญญาสชาติชาดก เป็นชาดกที่แต่งขึ้นจากนิทานพื้นเมืองไม่มีในพระไตรปิฎก หรือเรียกว่า ชาดกนิบาต
มี ๕๐ เรื่อง พระภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐ เป็นภาษามคธ โดยเลียนแบบนิบาต
ชาดก ครั้นเมื่ อ พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๔๘ พระบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพั นธ์ ดารงตาแหน่ งองค์ส ภานายก
หอพระสมุดสาหรับพระนคร ได้ทรงแปลเป็นภาษาไทย เรื่องปัญญสชาดกจึงแพร่หลาย
องค์ประกอบของชาดก
ชาดกทุกเรื่องจะมีองค์ประกอบ ๓ ประเภท คือ
๑. ปรารภเรื่ อ ง คื อ บทน าเรื่ อ งหรื อ อุ บั ติ เหตุ จะกล่ า วถึ ง มู ล เหตุ ห รื อ ที่ ม าของชาดกเรื่ อ งนั้ น เช่ น
มหาเวสสันดกชาดก
๒. อดีตนิทาน หรือ ชาดก หมายถึงเรื่องราวนิทานที่พระพุทธองค์ตรัสเล่า
๓. ประชุมชาดก ประมวลชาดก เป็นเนื้อความสุดท้ายของชาดกกล่าวถึงบุคคลในชาดก คือผู้ใดที่กลับชาติ
เป็นใครบ้างในปัจจุบัน
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ทศบารมี
ทศบารมี คือ บารมีที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบาเพ็ญ ๑๐ ประการในชาติต่าง ๆ คือ
๑. พระเตมีย์
บาเพ็ญ
เมตตาบารมี
๒. พระมหาชนก
บาเพ็ญ
วิริยะบารมี
๓. พระสุวรรณสาม
บาเพ็ญ
เมตตาบารมี
๔. พระเนมีราช
บาเพ็ญ
อธิษฐานบารมี
๕. พระมโหสถ
บาเพ็ญ
ปัญญาบารมี
๖. พระภูริทัต
บาเพ็ญ
ศีลบารมี
๗. พระจันทกุมาร
บาเพ็ญ
ขันติบารมี
๘. พระนารทะ
บาเพ็ญ
อุเบกขาบารมี
๙. พระวิทูร
บาเพ็ญ
สัจจะบารมี
๑๐. พระเวสสันดร
บาเพ็ญ
ทานบารมี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องนิทาน
พื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๒. อธิบายสาระสาคัญเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านได้
ด้านทั
กษะกระบวนการ
๓. สรุ
ปนิทานพื้นฐานตามภาคต่าง ๆ ได้
ด้า๑.นทัวิกเคราะห์
ษะกระบวนการ
นิทานพื้นฐานตามภาคต่าง ๆ ได้
๑. วิสรุเคราะห์
นิท้นานพื
้นฐานตามภาคต่
ง ๆ ได้
๒.
ปนิทานพื
ฐานตามภาคต่
าง ๆาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ในการท�างาน
๓. มุ่งมั่นในการทำ
งาน
๔. รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน และ
ยกตัวอย่างชื่อนิทาน ที่นักเรียนเคยฟังหรืออ่าน
๒. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน เช่น นิทานเรื่อง
ปลาบู่ทอง เกาะหนูเกาะแมว อุษาบารส เชียงดาว เป็น
นิทานที่เล่าสืบต่อกันมาทางภูมิภาคใด เป็นต้น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่มจับฉลากเลือก
ศึกษานิทานพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ นิทานภาคเหนือ
กลุ่มที่ ๒ นิทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มที่ ๓ นิทานภาคกลาง
กลุ่มที่ ๔ นิทานภาคตะวันออก
กลุ่มที่ ๕ นิทานภาคใต้
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้านภาคที่ได้รับมอบหมายจากห้องสมุดหรือสื่อ
อินเทอร์เน็ตในหัวข้อต่อไปนี้
๑) ลักษณะเฉพาะของนิทานพื้นบ้านภาคนั้น ๆ
๒) ชื่อเรื่องนิทานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๓) ความสาคัญของนิทานพื้นบ้าน
๔) เลือกนิทานที่กลุ่มสนใจที่สุด ๑ เรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ห้องสมุด
๒.อินเทอร์เน็ต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดเล่มเล็ก “นิทานพื้นบ้าน สืบสาน
รักษ์ไทย”
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สรุปประเด็นการศึกษา ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ชื่อเรื่อง ประเภทของนิทาน
ประเด็นที่ ๒ เนื้อหาโดยสรุป
ประเด็นที่ ๓ ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
บันทึกผลการศึกษาลงในแบบบันทึก
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลการศึกษา
หน้าชั้นเรียน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดทาสมุด
เล่มเล็ก “นิทานพื้นบ้าน สืบสานรักษ์ไทย” ในชั่วโมงถัดไป
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไข
๒. นักเรียนจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลง
สมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ประเมินพฤติกรรมการ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
ทางานกลุ่ม
เกี่ยวกับในเรื่องนิทาน
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
พื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๒. อธิบายสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านได้
ด้านทักษะและ
แบบประเมินการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเมินจากการนาเสนอ
กระบวนการ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๑. วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน ผลงานการศึกษาหน้าชั้น นาเสนอผลงาน
เรียน
ตามภาคต่าง ๆ ได้
๒. สรุปนิทานพื้นบ้านตาม
ภาคต่าง ๆ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๒. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ..........
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
๔
๓
๒
๑
๑
เนื้อหาละเอียดชัดเจน
๒
ความถูกต้องของเนื้อหา
๓
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
๔
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
๕
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ให้
ให้
ให้
ให้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
เรื่อง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีและ ขั้นนา
๑. ครูตั้งคาถามว่า นิทานพื้นบ้านมีความสาคัญ
วรรณกรรม
อย่างไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างนิทานพื้นบ้านที่
ด้านความรู้
นักเรียนรู้จักมาคนละหนึ่งเรื่อง แล้วพูดสรุปย่อๆ
วิเคราะห์คุณค่าจากนิทานพื้นบ้านได้
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ประเภทของนิทานทั่วไปกับนิทาน ขั้นสอน
๑. นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของ
พื้นบ้านได้
๒. วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดที่ปรากฏในนิทาน นิทานพื้นบ้านจากเรื่องนิทานพื้นบ้าน จากหนังสือ
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พื้นบ้านได้
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ความแตกต่าง
ด้านคุณลักษณะ
ระหว่างนิทานพื้นบ้านกับนิทานทั่วไป
๑. มีวินัย
๓. นักเรียนวิเคราะห์คุณค่านิทานพื้นบ้านจาก
๒. ใฝ่เรียนรู้
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานการวิเคราะห์
๔. รักความเป็นไทย
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการนาเสนอ
๖. นักเรียนทาใบงานเรื่อง ฝึกคิดพิชิตคาตอบ
ขั้นสรุป
ครูสรุปลักษณะสาคัญของนิทานพื้นบ้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากนั้นมอบหมายให้นักเรียน
จัดทาสมุดนิทานพื้นบ้านพร้อมวาดภาพประกอบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดภาพนิทานพื้นบ้าน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
๓. ใบงาน เรื่อง ฝึกคิด พิชิตคาตอบ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

365

365
358

366
366 359
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
วิเคราะห์คุณค่าจากนิทาน นาเสนอผลงาน
พื้นบ้านได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ประเภทของ ๑. ตรวจใบงาน
๒. ประเมินผลงาน สมุดภาพ
นิทานทั่วไปกับนิทาน
นิทานพื้นบ้าน
พื้นบ้าน
๒. วิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคติที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบนาเสนอผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑. ใบงานเรื่อง
การวิเคราะห์นิทาน
พื้นบ้าน
๒. ใบงานเรื่อง ฝึกคิ
พิชิตคาตอบ
๓. แบบประเมินผล
งานนักเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๒. ใฝ่เรียนรู้
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
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ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นิทานพื้นบ้านเรื่อง……………………………………………………………………………….

เนื้อหา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ภาพสังคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วรรณศิลป์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อคิด คติสอนใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ใบงานเรื่อง ฝึกคิด พิชิตคาตอบ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนระบุว่าลักษณะนิทานพื้นบ้านหรือนิทานพื้นบ้านเรื่องต่อไปนี้เป็นของภาคใด
...............................๑. เนื้อเรือ่ งกล่าวถึงความแห้งแล้ง การขอฝนและบทบาทของแถน
...............................๒. เนื้อเรือ่ งเกี่ยวกับแม่น้าลาคลองหรือตานานของสถานที่สาคัญ
...............................๓. เนื้อเรือ่ งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือความเป็นมาของสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
...............................๔. เนื้อเรือ่ งเกี่ยวกับที่มาของเกาะและสิ่งที่เกี่ยวกับทะเล
...............................๕. เนื้อเรือ่ งเกี่ยวกับที่มาของภูเขา เกาะ และชายหาด
................................๖. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับที่มาของชื่อเมือง การสร้างพระธาตุเจดีย์
................................๗. เรื่องพญาคันคาก
................................๘. เรื่องพญากงพญาพาน
.................................๙. เรื่องไกรทอง
................................๑๐. เรื่องตาม่องล่าย
................................๑๑. เรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
................................๑๒. เรื่องเกาะหนู เกาะแมว
................................๑๓. เรื่องความเป็นมาของชื่อคลองสองพี่น้องและบ้านแม่หม้าย
................................๑๔. เรื่องก่ากาดา
................................๑๕. เรื่องสังข์ทอง
ตอนที่ ๒ จากนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนเลือกอ่านจงเขียนอธิบายตามประเด็นต่อไปนี้
๑. นิทานพื้นบ้านที่นักเรียนอ่านมีชื่อว่าอะไร
.....................................................................................................................................................................
๒. จงกล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของนิทาน
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓. ตัวเอกของเรื่องมีบุคลิกอย่างไร
....................................................................................................................................................................
๔. ข้อคิดที่ได้จากนิทาน คืออะไร
.....................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง ฝึกคิด พิชิตคาตอบ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตอนที่ ๑ ใหนักเรียนระบุวาลักษณะนิทานพื้นบานหรือนิทานพื้นบานเรื่องตอไปนี้เปนของภาคใด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑. เนื้อเรื่องกลาวถึงความแหงแลง การขอฝนและบทบาทของแถน
ภาคกลาง
๒. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่น้าลาคลองหรือตานานของสถานที่สาคัญ
๓. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือความเป็นมาของสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
ภาคเหนือ
ภาคใต้
๔. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับที่มาของเกาะและสิ่งที่เกี่ยวกับทะเล
ภาคตะวันออก
๕. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับที่มาของภูเขา เกาะ และชายหาด
ภาคกลาง
๖. เนื้อเรื่องเกี่ยวกับที่มาของชื่อเมือง การสร้างพระธาตุเจดีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗. เรื่องพญาคันคาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘. เรื่องพญากงพญาพาน
ภาคกลาง
๙. เรื่องไกรทอง
ภาคตะวันออก
๑๐. เรื่องตาม่องล่าย
ภาคใต้
๑๑. เรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
๑๒. เรื่องเกาะหนู เกาะแมว
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
๑๓. เรื่องความเป็นมาของชื่อคลองสองพี่น้องและบ้านแม่หม้าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔. เรื่องกํ่ากาดํา
ภาคกลาง
๑๕. เรื่องสังข์ทอง
ตอนที่ ๒ จากนิทานพื้นบ้านที่นักเรียนเลือกอ่านจงเขียนอธิบายตามประเด็นต่อไปนี้
แนวทางการให้คะแนน นักเรียนตอบได้ถูกต้อง ชัดเจน ข้อละ ๑ คะแนน

แผนการจั
แผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ ๑๐
ยนรู้ที่ ๑๐
หน่วยการเรี
หน่วยยการเรี
นรู้ที่ ๔ยนรู
เรื่อ้ทงี่ ๔นิทเรืานสารพั
่อง นิทานสารพั
น
น
เรื่อง อ่าเรืน่อสรุ
ง ปอ่าคินดสรุ
วิเคราะห์
ป คิดวิเคราะห์
เวลา ๑ เวลา
ชั่วโมง๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ภาษาไทย
ยนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื
รายวิ
้นฐานภาษาไทย
ชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ ก๑ษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา ้อหา
สือ่ /แหล่สืงอ่ เรี/แหล่
ยนรู้ งเรียนรู้
ขั้นนา ขั้นนา
หลักการวิหลัเคราะห์
ุณค่าและข้
ดวรรณคดี
กการวิคเคราะห์
คุณค่อาคิและข้
อคิดวรรณคดี
๑. หนังสื๑.อเรีหนั
ยนรายวิ
งสือเรียชนรายวิ
าพื้นฐานภาษาไทย
ชาพื้นฐานภาษาไทย
ครูนาภาพเงาะตั
วละครเอก
ง สัมาให้
งข์ทอง
ครูนาภาพเงาะตั
วละครเอก
เรื่อง สังข์เรืท่ออง
นักมาให้
เรียนดูนักเรียนดู
และวรรณกรรม
และวรรณกรรม
วรรณคดีวรรณคดี
วิจักษ์ วชัิจ้นักมัษ์ธยมศึ
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
ที่ ก๑ษาปีที่ ๑
แล้วสนทนาซั
สนทนาซั
ถามเกี่ยก่ยวกั
วกับบเนืเนื
ง้อความเป็
นมาของเรื
อง ่อง ๒.ครูใบงาน๒.เรืใบงาน
แล้วสนทนาซั
ถามเกี
่ย้อวกั
เรื่อง นความเป็
นมาของเรื
กกถามเกี
เรื้อ่อเรืบง่อเนืความเป็
มาของเรื
่อง ่ครู
จุดประสงค์
การเรียนรู
้ ยนรู้
จุดประสงค์
การเรี
่อง การวิ
เรื่อเคราะห์
ง การวินเคราะห์
ิทาน นิทาน
ครู
ปรายเสริ
อภิปมรายเสริ
มข้อมูลในรายละเอี
อภิอปภิรายเสริ
ข้อมมูลในรายละเอี
ยด ยด
ด้านความรู
้
ด้านความรู
้
มีความรูมี้เกีค่ยวามรู
วกับนิ้เกีท่ยานพื
นเรื่อ้นงสั
ข์ท่อองงสังข์ขัท้นองสอน ขั้นสอน
วกับ้นนิบ้ทาานพื
บ้างนเรื
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน ้นงาน
เป็น้นนิบ้ทาานพื
านที
ีคนรู้จ่สักุดมากที
๑. สังข์ท๑.องนัสังบข์เป็ทองนั
นนิทบานพื
นที่ม้นีคบ้นรู
้จัก่มมากที
เรื่อง ่สุดเรื่อ๑.ง แผนภาพความคิ
ด้านทักษะกระบวนการ
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. แผนภาพความคิ
ดเกี่ยวกับดเกี่ยวกับ
ยนทุ
กคนศึ่องสั
กษาเรื
งสังข์ทองจากหนั
หนึ่ง ครูใหนึ
ห้น่งักครู
เรียให้นทุนักเรี
คนศึ
กษาเรื
งข์ท่อองจากหนั
งสือเรียนงสือเรีนิยทนานพื้นนิบ้ทาานพื
๑. วิเคราะห์
๑. วิเแยกแยะประเภทของนิ
คราะห์ แยกแยะประเภทของนิ
นเรื่อ้นงสั
บ้างนเรื
ข์ท่อองงสังข์ทอง
ทาน ทาน
ักษ์แล้าถามครู
วตอบคาถามครู
วิจักษ์แล้ววิจตอบค
่วไป นิทานชาดก
๒. ตารางวิ
๒. เตารางวิ
คราะห์รเคราะห์
ะหว่างนิระหว่
ทานทั
างนิ
่วไปทานทั่วไป
ทั่วไป นิททัานชาดก
นิทานพื้นนิบ้ทาานพื
นได้้นบ้านได้ วรรณคดีวรรณคดี
๒.กครู
านักเรียนสนทนาถึ
งข้อคิทดานพื
จากนิ
เรียนนสนทนาถึ
งข้อคิดจากนิ
้นบ้ทาานพื
น เรื้น่อบ้งาน เรื่อนิงทานชาดก
าข้อคิด คติ
บใช้ใน บใช้ใ๒.น ครูนานั
๒. สามารถน
าข้อสคิอนใจไปปรั
ด คติสอนใจไปปรั
นิทานชาดก
นิทานพื้นนิบ้ทาานพื
น ้นบ้าน
๒. สามารถน
สังข์ทองทางภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคอื
่น ๆ ส่มวุ่งนใหญ่
สังข์ทองทางภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคอื
่น ๆ ส่วนใหญ่
ให้ มุ่งให้
ชีวิตประจชีวาวัิตนประจ
ได้ าวันได้
ข้อานองเดี
คิดในทยานองเดี
นักเรีวยอย่
นยกตั
างนิ
ข้อคิดในท
วกัน นัยกวกั
เรียนนยกตั
างนิวทอย่
านพื
้นบ้ทาานพื
นเรื่อ้นงบ้านเรื่อง
ณลักษณะ
ด้านคุณด้ลัากนคุ
ษณะ
ๆ แล้
นทึดกลงสมุด
อื่นๆ แล้อืว่นจดบั
นทึวกจดบั
ลงสมุ
๑. มีวินัย๑. มีวินัย
เรียนทาใบงาน
เรื่อเคราะห์
ง การวินเคราะห์
๓. นักเรี๓.
ยนทนักาใบงาน
เรื่อง การวิ
ิทาน นิทาน
๒. ใฝ่เรีย๒.นรูใฝ่้ เรียนรู้
เรียนวิเเปรี
คราะห์
ยบเทียาบระหว่
างนิ
๔. ครูให้๔.
นักครู
เรียให้นวินเักคราะห์
ยบเทีเปรี
ยบระหว่
งนิทานทั
่วไปทานทั่วไป
มุ่งมั่นางาน
ในการทางาน
๓. มุ่งมั่น๓.ในการท
นิทานชาดก
าน ครูมอบหมายงานให้
นิทานชาดก
นิทานพื้นนิบ้ทาานพื
น ครู้นมบ้อบหมายงานให้
นักเรียนจันดักทเรีายนจัดทา
๔. รักนความเป็
๔. รักความเป็
ไทย นไทย
แผนภาพความคิ
ง สังข์ทอง
แผนภาพความคิ
ด เรื่อง สัดงข์เรืท่ออง
ขั้นสรุป ขั้นสรุป
เรียนนร่
สรุปลักทษณะนิ
ครูและนัครู
กเรีแยละนั
นร่วกมกั
สรุวปมกั
ลักนษณะนิ
านพื้นบ้ทาานพื
น คุ้นณบ้ค่าาน คุณค่า
ข้อคิดของนิ
ข้อคิทดานพื
ของนิ
้นบ้ทาานพื
นและน
้นบ้าาไปปรั
นและนบาไปปรั
ใช้ในชีวบิตใช้ประจ
ในชีวาวัิตนประจาวัน
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน สังเกตพฤติกรรมการเรียน
เรื่อง สังข์ทอง
รายบุคคล
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. วิเคราะห์ แยกแยะ
๑. ตรวจใบงาน
ประเภทของนิทานทั่วไป นิทาน ๒. ประเมินแผนภาพ
ชาดก นิทานพื้นบ้าน
ความคิด
๒. สามารถนาข้อคิด คติ
สอนใจไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน
รายบุคคล

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑.ใบงาน เรื่อง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การวิเคราะห์นิทาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๑. แบบประเมิน
ความสามารถในการ
จัดทาแผนภาพ
การจั
ดทำ�แผนภาพ
ความคิด
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................................... .........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ..........
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ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์นิทาน
ใบงานดการเรี
เรื่อง การวิ
หน่วยที่ ๔ แผนการจั
ยนรู้ทเคราะห์
ี่ ๑๐ เรืน่อิทง าน
อ่าน สรุป วิเคราะห์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเด็น

นิทานทั่วไป/เรื่อง
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

ประเภทนิทาน/เรื่อง
นิทานชาดก/เรื่อง
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

นิทานพื้นบ้าน/เรื่อง
………………………………….
………………………………….
…………………………………
………………………………….
………………………………….
…………………………………

เนื้อเรื่อง

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………….
………………………………….
…………………………………
………………………………….
………………………………….
…………………………………

ข้อคิดคติสอนใจ

………………………………………
………………………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………….
………………………………….
…………………………………
………………………………….
………………………………….
…………………………………

การนาไปประยุกต์ใช้ ………………………………………
ในการดาเนินชีวิต ………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………

………………………………….
………………………………….
…………………………………
………………………………….
………………………………….
…………………………………

ความเป็นมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายการย่อความ
๒. หลักการเขียนย่อความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนย่อความ
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านและฟังได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีมารยาทในการเขีียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง สืบเสาะรู้หลักการ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูนางานเขียนเรื่อง เพราะผืนแผ่นดินไทย…จึง
ทาให้มีวันนี้ ให้นักเรียนอ่าน แล้วสนทนาซักถาม
นักเรียน ว่าถ้าเราจะทาให้เรื่องนี้มีใจความสั้นลง
แต่เนื้อหายังสื่อความคงเดิมเราจะทาอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ศึกษา
ใบความรู้ เรื่อง การย่อความ จากนั้นครูให้
นักเรียนฝึกย่อความ จากเรื่องความจนของ
ประหยัด
นักเรียนฝึกย่อความโดยมีคาสาคัญดังนี้
๑) ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
๒) ใจความสาคัญของเรื่องคือข้อความใด
นักเรียนตอบคาถามแล้วจดบันทึกลงสมุด
๒. ครูตรวจสอบผลงานนักเรียนและอธิบาย
เพิ่มเติม
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการย่อความ
นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. งานเขียน เรื่อง เพราะผืนแผ่นดินไทย…จึงทา
ให้มีวันนี้
๒. ใบความรู้ เรื่อง การย่อความ
๓. งานเขียน เรื่อง ความจนของประหยัด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนจดบันทึก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจ
สังเกตพฤติกรรมการ
ความหมายและหลักการ เรียนรายบุคคล
เขียนย่อความ
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนย่อความจากเรื่อง ที่ ประเมินเขียนย่อความ
อ่านและฟังได้

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรายบุคคล

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

แบบประเมินการเขียน
ย่อความ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ๒
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
......................................................................................................................... .....................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ…...….
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บทความ เรื่อง เพราะผืนแผ่นดินไทย…จึงทาให้มีวันนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องบทอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงมาชม อุส่าห์ อายุ ๑๔ ปี ตอนนี้กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ หนู
เป็ น ลู กสาวคนโตของพ่อแม่ช าวเมียนมาที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทย
ตั้ ง แต่ แ ม่ เ ริ่ ม ตั้ ง ครรภ์ แม่ ค ลอดหนู ที่ โ รงพยาบาลในจั งห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ครอบครัวของหนูเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อาเภอบางสะพาน
น้ อ ย ในหมู่ บ้ า นหิ น ปิ ด พ่ อ แม่ ข องหนู อ อกมาท างานรั บ จ้ า งทั่ ว ไป
จนกระทั่งพบกับเถ้าแก่สวนยางและภรรยา ท่านทั้งสองรับพ่อกับแม่ไป
ทางานที่บ้าน ท่านสนิทกับหนูมาก แรกๆ หนูไม่กล้าที่จะสนิทด้วย เพราะ
กลัวว่าจะถูกรังแกหรือทาร้าย แต่ผ่านไปไม่นานหนูก็เริ่มสนิทด้วย เพราะท่านทั้งสองชอบมานั่งหยอกนั่งเล่น นั่งคุย
กับหนู

เมื่อหนูมีอายุครบ ๔ ขวบ พ่อก็ได้พาหนูมาสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านพัก วันแรก
ที่มาโรงเรียนหนูรู้สึกกลัว ร้องไห้ เพราะคิดว่าจะไม่มีใครเล่นและคุยกับหนู แต่ความคิดนั้นก็หายไป เพราะเพื่อนๆ
ทุกคนต่างก็อยากรู้จัก อยากคุย อยากเล่นด้วย หนูเรียนที่นี่จนสามารถพูด เขียน อ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
และสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้อย่างสบาย
หนูมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนแห่งนี้ หนู ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ที่คุณครูถ่ายทอด สั่งสนให้หนูเป็นคนดี
พูดดี ทาดี รู้จักคิด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง หนูยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยมธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ตามที่คนไทยพึงปฏิบัติ และยึดหลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทาให้ผลการเรี ยน
ของหนูมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งหนูจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยเกรดเฉลี่ย ๓.๑๗ เป็นที่
ภาคภูมิใจของพ่อแม่และเถ้าแก่เช่นกัน หนูคิดว่าแม้เกรดเฉลี่ยจะได้น้อยแต่หนูก็ทาด้วยความสามารถของหนู
และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง แม้บางครั้งอาจจะโดนเพื่อนล้อต่างๆ นานา เช่น เด็กพม่า เป็นต้น
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พ่อของหนูมีอาชีพรับจ้างกรีดยางในสวนของเถ้าแก่ เมื่อพ่อได้รับเงินค่าจ้าง พ่อจะพาหนูกับแม่ไปเที่ยว
ทะเลเป็นประจา ครั้งแรกที่ได้ไปทะเลนั้น หนูมีความรู้สึกว่าที่นี่มันสวยมาก เมืองไทยนี้ดี มองไปทางไหนก็เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ส่ วนแม่ของหนูมีอาชีพเลี้ยงหมูของเถ้าแก่ เมื่อเถ้าแก่ขายได้ก็จะแบ่งเงินให้แม่หนูด้วย เถ้าแก่
ของหนูไม่เพียงแต่ให้เงิน แต่ยังให้ที่พักพิงอาศัยไว้หลบแดดหลบฝน หนูชอบรอยยิ้มของทุกคน เพราะคนไทย
เป็นคนยิ้มสวย มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อีกประการหนึ่งที่ทาให้หนูและครอบครัวมีความสุขและรักในแผ่นดินนี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์
ท่านเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตของคนทุกคนบนแผ่นดินนี้ ซึ่งรวมถึงหนูและครอบครัว
ที่เดินตามแนวพระราชดาริของพระองค์ท่าน หนูไม่เคยอับอายเลยสักนิดที่หนูเป็นลูกของคนงานชาวเมียนมา
เพราะหนูและครอบครัวต่างก็มีความสุขทุกคืนวัน เพราะได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
แม้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว ทาให้ทุกคนโศกเศร้าเสียใจ แต่ทุกคนก็จะยึดเอแนวพระราชดาริ
ต่างๆ มาปรับใช้กับชีวิตประจาวันตลอดไป

หนูจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
การปลูกฝังจากครูบาอาจารย์มาประกอบอาชีพสุจริต ขอบพระคุณผู้มีพระคุณแก่หนูและครอบครัวทุกท่าน ไม่ว่า
จะเป็นเถ้าแก่ โรงเรียน หนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีและจะทดแทนพระคุณจนกว่าหนูจะสิ้นลมหายใจ
เด็กหญิงมาชม อุส่าห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ใบความรู้ เรื่อง การย่อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องบทอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของการย่อความ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความหมายของการย่อความ เป็นการจดข้อความให้สั้นลงหรือเล็กลง
พระยาอุปกิตศิลปะสาร (๒๕๕๑:๓๓๓) กล่าวถึงการย่อความว่าเป็นการนาเอาเรื่องที่มีเนื้อหามากมาแต่ง
เสียใหม่ให้สั้นกว่าเดิม แต่บรรลุเนื้อความให้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีดุลกัน
การย่อนี้ไม่มีขอบเขตว่าย่อลงไปเท่าไรจึงจะเหมาะเพราะเรื่องบางเรื่องมีพลความมาก ก็ย่อลงไปได้มาก
สรุปได้ว่า การย่อความเป็นการเก็บสาระสาคัญของเนื้อเรื่องให้ครบถ้วน แล้วจึงนาข้อความดังกล่าวที่ยัง
ไม่ได้จัดเป็นระเบียบ มาเรียบเรียงใหม่ให้สั้น กะทัดรัด มีใจความสาคัญครบทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
หลักการย่อความและสรุปความ
หลักสาคัญของการย่อความและการสรุปความ มีขั้นตอนสาคัญ ๆ ดังนี้
๑. พิจารณาเรื่องที่จะย่อและเรื่องที่จะสรุปความว่าเป็นงานเขียนประเภทใด เช่น บทความ ความเรียง
และเรื่องเล่า ฯลฯ ถ้าเรื่องที่จะย่อหรือสรุปความไม่มีชื่อเรื่อง ต้องตั้งชื่อเรื่องขึ้นเองใหม่ ถ้าเรื่องที่จะย่อหรือ
สรุปความเป็นบทร้อยกรองต้องเปลี่ยนเป็นบทร้อยแก้ว
๒. อ่านเรื่องที่จะย่อหรือสรุปให้ละเอียด ๒ รอบเพื่อพิจารณาใจความแต่ละตอน แล้วจับใจความรวม
ของเรื่องนั้นให้ได้ว่าเรื่องนั้นเน้นความคิดสาคัญ คือ ประเด็นหลักของเรื่อง บันทึกไว้
๓. อ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วตั้งคาถามเพื่อหาคาตอบให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
และอย่างไร บันทึกไว้ สาหรับการสรุปความนั้น จะนาคาตอบจากคาถามมาเรียบเรียงใหม่ให้สละสลวย กะทัดรัด
ชัดเจน ได้ใจความสาคัญครบถ้วน
๔. แยกข้อความออกเป็นเรื่องย่อย ๆ พยายามทาความเข้าใจใหม่ เมื่ออ่านจนเข้าใจดีแล้ว จึงจับใจความ
ของเรื่องย่อย ๆ ให้ได้ว่า เรื่องแต่ละตอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร และมีความสัมพันธ์กับประเด็นหลักของเรื่อง
อย่างไร การอ่านอย่างละเอียดเช่นนี้ จะช่วยให้จับใจความของเรื่องแต่ละเรื่องได้ถูกต้องชัดเจน
๕. นาใจความจากประเด็นหลักข้อ ๒ และใจความคาตอบข้อ ๓ – ๔ มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อการย่อความ
โดยยึดหลักดังนี้
๕.๑ ลาดับเรื่อง อาจสับเปลี่ยนการวางหัวข้อสาคัญในขั้นตอนการลาดับเรื่องก็ได้ ไม่จาเป็นต้อง
ตรงตามแบบเดิมเสมอไป การลาดับเรื่องใหม่นั้นย่อมแล้วแต่ผู้ย่อจะเห็นเหมาะสมว่า การลาดับเรื่องใดก่อนหลัง
สาคัญหรือไม่สาคัญ ควรจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น แต่ก็ยังคงต้องถูกต้องตรงความหมายเดิมทุกประการ
๕.๒ ใช้สานวนการเขียนของผู้ย่อเอง คือ นาใจความสาคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยสานวนของผู้
ย่อ ไม่ควรดึงข้อความแต่ละประเด็นมาเรียงติดต่อกัน แต่ควรจะเขียนใหม่ให้มีการลาดับความและเชื่อมความอย่าง
สละสลวย
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๕.๓ ข้อความที่ได้จากการย่อ จะเป็นข้อความที่เขียนอธิบาย หรือเรื่องเล่า ห้ามมีข้อความอยู่ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ ไม่ใช้สรรพบุรุษที่ ๑ และที่ ๒ ปะปนอยู่ในข้อความที่ย่อแล้ว ให้ใช้ได้เฉพาะสรรพนาม
บุรุษที่ ๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเอ่ยถึงตัวผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นให้ใช้ชื่อโดยตรง
๕.๔ การใช้ราชาศัพท์ ถ้าข้อความเดิมใช้ราชาศัพท์ เมื่อย่อแล้วยังคงต้องใช้ราชาศัพท์นั้นไว้ดังเดิม
จะเปลี่ยนเป็นภาษาร้อยแก้วธรรมดาไม่ได้
๕.๕ การใช้อักษรย่อ ไม่ควรใช้พร่าเพรื่อ ยกเว้นอักษรย่อที่คนทั่วไปรู้จักกันดี เช่น พ.ศ. ค.ศ.
กทม. ส.ค.ส. เป็นต้น ในกรณีที่ชื่อเต็มยาวมาก ก็ให้ช้าเต็มไว้ในการเขียนครั้งแรก พร้อมระบุตัวอักษรย่อไว้ด้วย
เมื่อใช้ครั้งต่อไปก็ใช้เพียงอักษรย่อเท่านั้น เช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๕.๖ ข้อความที่เป็นพลความ รายละเอียดต่าง ๆ ตัวอย่างที่อ้างอิงถ้อยคาที่ฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ
ให้ตัดทิ้งไป
๕.๗ การใช้ประโยคและคาเชื่อม การใช้ประโยคที่ดี ควรใช้ประโยคสั้น ความหมายตรง เต็มความ
ชัดเจน กะทัดรัด ใจความเด่นชัด ส่วนคาเชื่อมควรใช้บุพบท หรือสันธาน เพื่อให้ความชัดเจน สละสลวย ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของเรื่องที่ต้องการย่อ
๕.๘ ใจความที่ย่อแล้วควรเขียนติดต่อเป็นย่อหน้าเดียวกัน ไม่ต้องย่อหน้าตามข้อความเดิม
นอกจากความเดิมที่จะย่อเป็นเรื่องต่างๆ กันไป ไม่เกี่ยวข้องกัน และแยกจากกันเป็นตอนๆ ไว้แล้ว
๖. ความยาวของเรื่องที่ย่อนั้น ไม่จากัดความยาวหรือขนาด เพื่อดูว่าเรื่องที่ย่อมีเนื้อหาสาระของเรื่อง
ที่จะนามาย่อ
๗. เมื่อเรียบเรียงเรื่องย่อเสร็จแล้ว โปรดทบทวนอีกครั้ง เพื่อดูว่าเรื่องที่ย่อมีเนื้อความต่อเนื่องกันดีหรือไม่
มีข้อความสาคัญตอนใดที่ตกหล่น หรือมีข้อความตอนใดที่ผิดเพี้ยนไปจากเรื่องเดิม จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ย่อความที่ดีควรมีเนื้อหาสาระสาคัญของเรื่องเดิม และเป็นไปตามหลักการย่อความดังนี้
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๑. การย่อความต้องเก็บใจความ
สาคัญของเรื่องให้ครบ และเรียบเรียง
โดยใช้สานวนภาษาที่ถูกต้อง

๖. การย่อจดหมายซึ่งมี
รายละเอียดอยู่ที่
ข้อความที่เริ่มต้นแล้ว
ให้ย่อแต่ใจความของ
เนื้อหาจดหมาย

หลักการย่อความ

๕. คาศัพท์หรือคาศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการ ควรเปลี่ยนเป็นคา
ธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจยกเว้นคา
ราชาศัพท์

๒. การเก็บใจความสาคัญของเรื่องจะต้อง
คานึงถึงสาระต่อไปนี้ ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อใด อย่างไร ใจความสาคัญคืออะไร
แล้วนามาเขียนเป็นสานวนของตนเอง
เน้นการใช้คาที่มีความหมายกระชับ
ตรงไปตรงมาและไม่ใช้อักษรย่อ

๓. ข้อความที่มีเนื้อหาเป็น
ข้อ ๆ ต้องเรียบเรียงให้เป็น
ความเรียง

๔. เปลี่ยนสรรพนามในเรื่อง เช่น
ฉัน ผม ข้าพเจ้า คุณ เธอ
เปลี่ยนเป็น พระองค์ ท่าน เขา
ฯลฯ
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บทความ เรื่อง ความจนของประหยัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องบทอาขยาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ถ้ า ถามว่ า ใครรู้ จั ก ความจนบ้ า ง ผมขอตอบเลยครั บ ว่ า ผม เด็ ก ชายประหยั ด คนนี้ รู้ จั ก ความจนดี
ทว่าความจนสาหรับผมไม่ได้ทาให้ผมลาบากอะไรเลย แต่กลับสอนให้ผมรู้จักคุณค่าของทุกๆ อย่าง และเรียนรู้
ที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ผมปรับตัวตามความจน และนั้นทาให้ผมกับความจนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไป
แล้วครับ
ผมจะเล่าถึงบ้านหลังเล็กๆ ที่มุงด้วยจากของผม บ้านแห่งนี้มีผมกับยายสองคน ได้ยินคาว่ายายแล้ว อย่า
เพิ่งคิดว่าท่านแกจนทาอะไรไม่ได้นะครับ ยายของผมท่านแข็ งแรงดีทีเดียว ที่บ้านของผมไม่มีโทรทัศน์ โทรศัพท์
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไม่ทันโลกแต่อย่างใด เพราะห้องสมุดของโรงเรียนก็มีให้อ่าน และ
ยังเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้าด้วย โชคดีขอผมที่แม้บ้านจะหลังเล็ก แต่พื้นที่ก็ไม่ได้เล็กตามไปด้วย ยังมีพื้ นที่รอบๆ
บ้านให้ผมกับยายได้ปลูกผักไว้หลายอย่าง เช่น ผักสวนครัว พืชสมุนไพร หรือแม้แต่ตามแนวรั้ว ผมกับยายก็ยังปลูก
ผักเป็นแนวไว้ทาอาหารอยู่เสมอ แม้ในยามขาดแคลนเงินทอง ผมก็เชื่อว่าผมกับยายสามารถอยู่ได้อย่างสบาย ทุกๆ
เช้าผมจะปั่นจักรยานไปโรงเรียน พร้อมปิ่นโตสองชั้นที่ยายเตรียมไว้ในตะกร้ารถจักรยานของผม และเช้าวันนี้ก็เกิด
เรื่องน่ายินดีขึ้นที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ของผม มีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ชื่อว่า เกริก เกริกเป็นเด็กชายผิวขาว
ซึ่งต่างกับผมอย่างลิบลับ เมื่อเกริกแนะนาตัวเสร็จเขาก็มานั่งคู่กับผม ผมชวนเขาคุยตามปกติ จนถึงช่วงเวลาพัก
เที่ยง เกริกก็มีอาการลุกลี้ลุกลนพอผมถามก็ไม่ตอบ จนท้ายที่สุดผมก็คาดคั้นจนได้คาตอบว่า “ฉันลืมเอาเงินมานะ
นี่ก็ใกล้จะพักเที่ยงแล้ว ข้าวก็ไม่ได้ห่อมา ถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลา โรคกระเพราะคงต้องกาเริบแน่ๆ ” โดยปกติ ผมนา
เงินมาโรงเรียนแค่วันละสิบบาท คงไม่พอสาหรับซื้อข้าวที่โรงอาหารแน่นอน “เอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้นายมากินข้าว
กับฉันก็แล้วกัน” ผมชวน เมื่อเห็นท่าทางเกรงอกเกรงใจของเกริก ผมจึงพยายามรบเร้าต่ออีก จนกระทั้งเกริกตกลง
พอพักกลางวันผมจึงชวนเกริกมานั่งใต้ร่มไม้ของโรงเรียน ผมแบ่งข้าวของผมออกเป็ นสองส่วน โดยแบ่งให้
เกริกมากกว่า เพราะเขามีโรคประจาตัว “อร่อยมากเลยนะ นี่เรียกว่าอะไรหรือ” เกริกถาม “ผัดผักรวมน่ะ ฉันช่วย
ยายทาด้วยนะ” ผมยืดอกภูมิใจ ก่อนจะเล่าต่อว่า “บ้านฉันน่ะ มีผักเยอะแยะ ฉันชอบ ‘รั้วกินได้’ มากเลยล่ะ”
เกริกทาหน้าไม่เข้าใจ ผมจึงอธิบายต่อ “รั้วกินได้ คือ การปลูกพืชผักให้ขึ้นตามรั้วและมันก็จะแตกยอดให้เรากับ
เพื่อนบ้านช่วยกันเก็บไปทาอาหารได้ ” “ฉันชักอยากจะเห็นแล้วสิ ” เมื่อเกริกพูดอย่างนั้น ผมจึงชวนเขาไปเที่ยว
ที่บ้านในตอนเย็น
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หลังเลิกเรียนผมปั่นจักรยานไปส่งเกริกที่บ้าน และขออนุญาตคุณแม่ของเขาพาเกริกไปที่บ้านของผม
ผมนาจักรยานจอดไว้ข้างๆ บ้าน ส่วนเกริกยืนนิ่ง “อย่างกับสวนพฤกษศาสตร์” เกริกว่า ผมหัวเราะลั่นจนยายที่นั่ง
ตาหมากอยู่บนชานบ้านต้องชะโงกหน้าออกมาดู เกริกและผมยกมือไหว้ยาย ยายยิ้มรับก่อนจะให้ผมกับเกริ ก
ไปเก็บผักสาหรับเป็นเครื่องเคียงน้าพริกของยาย
ผมกับเกริกเก็บผักอย่างสนุกสนาน และดูเหมือนเกริกจะชอบไม่น้อย เพราะพืชผักต่างๆ ที่เราปลูกเอง
ที่บ้านนั้นปลอดสารเคมี แตกต่างจากผักที่ขายในตลาด เย็นนั้น ยายกับผมจึงขอให้เกริกอยู่กินอาหารเย็นด้วยกัน
ก่อนจะกลับยายยังห่อผักสดและอาหารที่ปรุงจากผักริมรั้วให้เกริกนากลับบ้านไปด้วย
คุณคิดว่าความจนของผมเป็นเช่นไร สาหรับผมความจนของผมไม่ได้เลวร้ายเลย ทว่าความจนของผมกลับ
ทาให้ ผ มภูมิใ จ สอนให้ ผ มรู้ จั ก ประหยั ด อดออม เอื้อเฟื้อ เผื่ อ แผ่ และประการส าคัญ ยัง ท าให้ ผ มได้รู้จั ก ค าว่ า
“พอเพียง”
นางสาวหลาว ลุงแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
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คาที่เกี่ยวข้องกับการย่อความ
การเขียนย่อความ ผู้เขียนจะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนว่าข้อความที่นามาย่อนั้นเป็นข้อความที่นามา
จากหนังสือประเภทใด เจตนาของผู้เขียนต้องการถ่ายทอดสารใดสู่ผู้อ่าน ผู้ย่อความอาจตั้งเป้าหมายในการย่อความ
ว่าจะเก็บสาระใดบ้างเพื่อจะย่อ อาจเก็บเฉพาะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไม่เก็บความรู้สึก ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ความสาคัญ
ของข้อความเหล่านั้น ว่ามีมากน้อยเพียงใด ผู้ย่อต้องคิดพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบจึงจะทาให้การย่อความนั้น
มีประสิทธิภาพ
คาที่เกี่ยวข้องกับการย่อความ คือ ใจความ พลความ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความรู้สึก
ใจความ คือ ข้อความของย่ อหน้ า ถ้าตัดข้อความส าคัญนี้ออกไปจะทาให้ ไม่ได้ใจความที่ดี ความจะ
เปลี่ยนไปทาให้อ่านหรือฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไปได้ นอกจากนั้นย่อหน้าบางย่อหน้าจะขาดใจความหรือข้อความ
ลาดับไปเพราะเป็นเพียงย่อหน้าเชื่อมข้อความจากย่อหน้าเดิมกับย่อหน้าต่อไปเท่านั้น ข้อความเหล่านี้ตัดทิ้งไปได้
พลความ คือ ข้อความรอง สาคัญน้อยกว่าใจความ ทาหน้าที่ให้รายละเอียด ขยายใจความในข้อความหรือ
ย่อหน้านั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าตัดพลความทิ้งไป สารนั้นยังคงใจความตรงตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร
ข้อเท็จจริง เป็นข้อความ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีที่เป็นมา หรือที่เป็นอยู่ตามจริง ข้อเท็จจริงนั้น มี
ช่วงเวลาเป็นเงื่อนไขสาคัญ ข้อความอาจคลาดเคลื่อนเปลี่ยนไป เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
ข้อคิดเห็น เป็นข้อความที่ผู้ อ่าน ผู้ฟัง ผู้เล่า ผู้เขียนแสดงความคิดจากความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ
ผู้ที่กล่าวมีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเห็นด้วย หรือมีความเห็นแตกต่างไป
ความรู้ สึกหรื อข้อความที่ แสดงอารมณ์ เป็นข้อความที่ผู้ รับสารแล้ ว เกิดรู้ได้ว่าผู้ ส่ งสารหรือสารนั้ น
ให้อารมณ์ ให้ความรู้สึกอย่างไรออกมาต่อผู้อ่าน ผู้ฟัง อาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ ชื่นชม เศร้าหมอง ขุ่นเคือง
ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความแสดงอารมณ์หรือให้ความรู้สึกแก่ผู้รับสาร
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ : ๗๑-๗๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง นิทานสารพัน
เรื่อง เชี่ยวชาญเขียนย่อความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
หลักการเขียนย่อความ
ครูนานักเรียนสนทนา เรื่อง หลักการย่อความ
แบบของการเขียนย่อความ
มีการย่อความจากสื่อต่าง ๆ หลายประเภท เช่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
บทกลอน จดหมาย ความเรียง โอวาท เป็นต้น
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนย่อความและ ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง แบบของ
แบบของการเขียนย่อความ
การเขียนย่อความ ครูอธิบายเพิ่มเติม
ด้านทักษะกระบวนการ
๒. ครูให้นักเรียนนาผลงานการย่อความเรื่อง
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
ความจนของประหยัดมาเรียงใหม่ให้นักเรียนเพิ่ม
ด้านคุณลักษณะ
ส่วนคานาของการเขียนย่อความตามด้วยเนื้อหา
๑. มีวินัย
ที่ย่อ ให้ครบองค์ประกอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ครูตรวจผลงานนักเรียนแล้วอธิบายเพิ่มเติม
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง การเขียน
ย่อความ
ขั้นสรุป
ครูสรุปการเขียนย่อความจาเป็นต้องมีรูปแบบใน
การย่อความอย่างถูกต้องและผู้เขียนควรมีมารยาท
ในการเขียน จากนั้นนักเรียนจดบันทึกลงสมุด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
หมายเหตุ
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูผู้สอนอาจเลือก
การย่อความและตัวอย่างในการฝึกทักษะให้แก่
ผู้เรียนตามความเหมาะสม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง แบบของการเขียนย่อความ
๒. แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนย่อความ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการเขียนย่อความและ รายบุคคล
คานาการเขียนย่อความ
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนรายบุคคล

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบ เรื่อง การ
เขียนย่อความ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ...........
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ใบความรู้เรื่อง แบบของการเขียนย่อความ
ใบความรูด้เการเรี
รื่อง แบบของการเขี
อความ ยนย่อความ
หน่วยที่ ๔ แผนการจั
ยนรู้ที่ ๓ เรื่อง ยเชีนย่่ยวชาญเขี
รายวิชาภาษาไทย
ท๒๑๑๐๑
ชั้นอมัความ
ธยมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยทีรหั
่ ๔ สแผนการจั
ดการเรียนรูภาคเรี
้ที่ ๓ เรืย่อนที
ง ่เชี๑่ยวชาญเขียนย่
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
แบบของการเขียนย่อความ
แบบของการเขี
ยนย่อความ โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ
แบบของการเขี
ยนย่อความ
๑. ส่วนที่เป็นคาน
อส่วนที
่เป็น่วการขึ
้นต้นย่อวความ
ส่วาคั
นนีญ้จะเขี
แบบของการเขี
ยนย่า อหรืความ
โดยทั
ไปประกอบด้
ยส่วนส
๒ ส่ยวนน
น คืาเป็
อ นย่อหน้าแรกเพื่อชี้แจงให้ทราบ
ว่า ข้อความที
่อนั่เ้นป็เป็นคนาน
งานเขี
มีเนื้นอต้หาอย่
งไร มีส่ใครบ้
ทาอะไร
และเมื
่อไร ่อนอกจากนั
๑. ส่ว่ยนที
า หรืยอนประเภทใด
ส่วนที่เป็นการขึ
นย่อาความ
วนนีา้จงะเขี
ยนนาเป็ทีน่ไหน
ย่อหน้
าแรกเพื
ชี้แจงให้ท้นราบ
ู้อ่านทราบที
าของเรื
่องยถ้นประเภทใด
าผู้อ่านเกิดความสนใจเนื
เรื่อมีงทัใครบ้
้งหมดาง ก็ทสาอะไร
ามารถจะไปศึ
กษาค้น่อไร
คว้านอกจากนั
เพิ่มเติมจาก
ว่ยัางให้ข้อผความที
่ย่อนั้น่มเป็
นงานเขี
มีเนื้อหาอย่า้องไร
ที่ไหน และเมื
้น
ต้ยังนให้
ฉบัผบู้อได้
่านทราบที่มาของเรื่อง ถ้าผู้อ่านเกิดความสนใจเนื้อเรื่องทั้งหมด ก็สามารถจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
๑.๑ หลักในการขึ้นต้นย่อความส่วนที่เป็นคานางานเขียนร้อยกรอง เช่น โครง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ต้นฉบับได้
ฯลฯ เมื่อนามาย่อ๑.๑
ความแล้
จะต้องบอกประเภทของค
นธ์างานเขี
ชื่อเรื่อยงนร้
ชื่ออผูยกรอง
้แต่ง ที่มเช่าของค
ธ์นั้นๆกลอน
ว่ามา
หลักวในการขึ
้นต้นย่อความส่วนทีาประพั
่เป็นคาน
น โครงาประพั
ฉันท์ นกาพย์
จากหนั
เล่มใดอความแล้
หน้าใด วมีจะต้
แบบดั
งนี้
ฯลฯ
เมืง่อสืนอามาย่
องบอกประเภทของค
าประพันธ์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ที่มาของคาประพันธ์นั้นๆ ว่ามา
จากหนังสือเล่มใด หน้าใด มีแบบดังนี้
แบบของการเขียนย่อความ
แบบของการเขียนย่อความ
ย่อคาประพันธ์ประเภท……….…เรื่อง…………ของ……….…ตอน……...จาก…..…..หนังสือ….…หน้า……
ความว่า ย่อคาประพันธ์ประเภท……….…เรื่อง…………ของ……….…ตอน……...จาก…..…..หนังสือ….…หน้า……
ความว่า เนื้อความที่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เนื้อความที่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
ตัวอย่าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ย่ตัอวกลอนเพลงยาว
เรื่อง อิศรญาณภาษิต ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ จากหนังสือเรียนสาระการ
อย่าง
เรียนรู้พื้นย่ฐาน
วรรณคดีวิจักเรืษ์ ่อชัง้นอิมัศธรญาณภาษิ
ยมศึกษาปีทตี่ ๑ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ จากหนังสือเรียนสาระการ
อกลอนเพลงยาว
้อความที
่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
เรียนรู้พื้นเนืฐาน
วรรณคดี
วิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เนื้อความที่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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๑.๒ หลักการขึ้นต้นย่อความส่วนที่เป็นคานางานเขียนร้อยแก้วจะต้องขึ้นต้นด้วย ย่อเรื่องอะไร ใครแต่ง
จากหนังสืออะไร หน้าที่เท่าไร ความว่า
๑.๒.๑ ย่องานเขียนร้อยแก้วที่เป็นความเรียง ตานาน ประวัติ บทความ เรื่องสั้น จะขึ้นต้นดังนี้
แบบของการเขียนย่อความ
ย่อคาประพันธ์ประเภท……….…ของ……….…จาก…..…..หน้า……ความว่า
เนื้อความที่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวอย่าง
ย่อความเรื่อง เพื่อนกัน ของชมัยภร แสงกระจ่าง จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ความว่า
เนื้อความที่ย่อ…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบเรื่อง การเขียนย่อความ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชี่ยวชาญเขียนย่อความ
รายวิชาภาษาไทย รหัสแบบทดสอบ
ท๒๑๑๐๑ เรื่อง การเขี
ภาคเรียนย่
ยนทีอความ
่๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียน ทาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การย่อความ
ก. คงคาราชาศัพท์ไว้
ข. ใช้คาสรรพนามเดิม
ค. ใช้สานวนภาษาของผู้ย่อเอง ง. ถ้าเป็นร้อยกรองต้องถอดคาประพันธ์ก่อน
๒. ข้อใดกล่าวถึงการย่อความถูกต้องที่สุด
ก. การนาข้อความเดิมมาตัดต่อให้สั้นลง
ข. การนาประโยคสาคัญของเรื่องมาเรียงต่อกัน
ค. การสรุปสาระสาคัญด้วยสานวนภาษาของผู้ย่อความ
ง. การนาสาระสาคัญของเรื่องเดิมมาอธิบายขยายความใหม่
๓. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ใจความที่ย่อแล้วจะเป็นกี่ย่อหน้าก็ได้
ข. ถ้าเป็นร้อยกรองให้เปลี่ยนเป็นภาษาธรรมดา
ค. ถ้าไม่มีชื่อเรื่องให้ใช้ใจความสาคัญตั้งชื่อเรื่อง
ง. ถ้าเป็นบทสนทนาต้องเปลี่ยนเป็นแบบเล่าเรื่อง
๔. “ถ้าเอาออกจากบทเขียน หรือบทพูดก็จะเปลี่ยนแปลงสารทั้งหมด และข้อความที่เหลืออยู่อาจเข้ากันไม่ได้”
ข้อความนี้กล่าวถึงลักษณะของสิ่งใด
ก. ใจความ
ข. พลความ
ค. ข้อคิดเห็น
ง. ข้อความแสดงอารมณ์
๕. ข้อใดเป็นคานาของย่อความประเภทจดหมาย
ก. จดหมายของ……ถึง….ลงวันที่……ความว่า
ข. จดหมายของ…….ถึง……ความว่า
ค. จดหมายของ……ลงวันที่…..ถึง……ความว่า
ง. จดหมายของ…ถึง….ส่งวันที่……ความว่า
๖. การเขียนย่อความควรใช้วิธีเขียนอย่างไรจึงจะดีที่สุด
ก. อ่านวิเคราะห์ไปพร้อมกับเขียนย่อไป
ข. ตีความแต่ละย่อหน้าแล้วนามาเขียนเรียงลาดับด้วยสานวนของตนเอง
ค. อ่านจับใจความสาคัญแล้วจึงเรียบเรียงเป็นข้อความด้วยสานวนตนเอง
ง. ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่เป็นใจความสาคัญแล้วนามาเรียบเรียงเขียนให้ต่อเนื่องกัน
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๗. ข้อควรทาในการเรียบเรียงย่อความคือข้อใด
ก. เรียงให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
ข. เรียงให้กลับกันกับเรื่องเดิม
ค. เรียงลาดับตามความพอใจขอผู้ย่อ
ง. เรียงลาดับเรื่องตามแบบเรื่องเดิมเสมอ
๘. ย่อความควรมีกี่ย่อหน้า
ก. ย่อหน้าเดียว
ข. เท่าจานวนย่อหน้าของเนื้อเรื่องเดิม
ค. สามย่อหน้า คือ คานา เนื้อเรื่อง สรุป
ง. สองย่อหน้า คือ ย่อหน้าคานา และย่อหน้าเนื้อความซึ่งมักย่อเหลือเพียงย่อหน้าเดียว
๙. ข้อความใดไม่ใช่ประโยชน์ของการย่อความ
ก. การเขียนคาตอบข้อสอบ
ข. การตีความบทร้อยกรอง
ค. การบันทึกรายงานการประชุม
ง. การย่อความรู้จากหนังสือเรียน
๑๐. ข้อใดสรุปความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด
"ความเคารพความอ่อนน้ อมนี้ ถ้าจะพิจารณากันในแง่ สั งคมก็มีความสาคัญอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นระเบียบวินั ย
ที่ดีงามของคนเรา เป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะ ก่อให้เกิดความสามัคคีและรักษาสามัคคีไว้ได้
เพราะเป็นเหตุให้รักใคร่เมตตากรุณาต่อกัน ข้อสาคัญอยู่ที่ว่าการแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อกันนั้นต้องแสดง
ด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงจะบังเกิดผลดี"
ก. ความเคารพความอ่อนน้อมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ข. ความเคารพความอ่อนน้อมสาคัญสาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ค. ความเคารพความอ่อนน้อมเป็นเครื่องร้อยรัดให้คนรวมกันเป็นหมู่คณะ
ง. ความเคารพความอ่อนน้อมที่แสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจจะบังเกิดผลดีต่อสังคม
เฉลย ข้อ ๑ ข.
ข้อ ๖ ค

ข้อ ๒ ค.
ข้อ ๗ ก

ข้อ ๓ ก.
ข้อ ๘ ง

ข้อ ๔ ก.
ข้อ ๙ ก

ข้อ ๕ ก.
ข้อ ๑๐ ง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างสรรค์บทกวี
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชัว่ โมง
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
...........................................................................................................................................................................
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม. ๑/๑ อ่านออกเสียงร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ม. ๑/๖ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
ท ๒.๑ ม. ๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ม. ๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ท ๓.๑ ม. ๑/๖ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม. ๑/๕ แต่งบทร้อยกรอง
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ม.๑/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
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๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อานออกเสียงบทรอยกรองเรื่องกาพยพระไชยสุริยา สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา ฉันทลักษณ
ของคํา�ประพั
งคํางประพั
นธปนระเภทกาพย
ยานีย๑๑
จธุระ เขี
ของคำ
ประพันนธธ์ปประเภทกาพย
ระเภทกาพย์ยยานีานี๑๑๑๑และแต
และแต่
คำ�ประพั
ธ์ประเภทกาพย์
านี เขี๑๑ยนเขีจดหมายกิ
ยน จดหมายกิ
จธุยรนะ
แนะนํ
าสถานที
่สําคัญ่สำ�เขีคัยญนแสดงความคิ
ดเห็นจากสื
ในชีว่อิตในชี
ประจํ
วัน และหนั
งสือนอก
ถูกตอถงตามหลั
เขี
ยนแนะนำ
�สถานที
เขียนแสดงความคิ
ดเห็น่อจากสื
วิตาประจำ
�วัน และหนั
งสือเวลาได
นอกเวลาได้
ูกต้องตามก
หลั
กการเขี
ยนระบุ
้อสังเกตและความสมเหตุ
สมผลของสาร
ยนแสดงความคิ
างสรรค์
การเขี
ยนระบุ
ขอสังขเกตและความสมเหตุ
สมผลของสาร
พูดและพูดและเขี
เขียนแสดงความ
คิดเห็ดนเห็อยนาอย่งสรางสร้
างสรรค
จาก
จากเรื
เรื่องทีฟ่องงทีหรื่ฟอังดูหรือดู
๓. สาระการเรียนรู
ความรู้
๑. หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
๒. หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
๓. เนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
๔. ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
๕. หลักการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
๖. หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
๗. หลักการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
๘. หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
๙. หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
๑๐. หลักการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
๑๑. หลักการเขียนเค้าโครงโครงงาน
๑๒. หลักการเขียนรายงานโครงงาน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง
๒. อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้อง
๓. สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
๔. เขียนแผนผังของฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้ถูกต้อง
๕. แต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้ถูกต้อง
๖. เขียนจดหมายกิจธุระได้ถูกต้อง
๗. เขียนแนะนาสถานที่สาคัญได้ถูกต้อง
๘. เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง

391 384
391

๙. เขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลาได้ถูกต้อง
๑๐. เขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกต้อง
๑๑. เขียนเค้าโครงโครงงานได้ถูกต้อง
๑๒. เขียนรายงานโครงงานได้ถูกต้อง
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอังพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ชิ้นงานหรือภาระงานใช้เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics

392 392
385

๔

เกณฑ์
เกณฑ์กการตั
ารตั
ดสินดร้สิอน
ยละร้๘๐
อยละ
ขึ้นไป ๘๐
(๑๓ คะแนน)
ขึ้นไป (๑๓ คะแนน)
คะแนน
คะแนน
๑๓-๑๖๑๓-๑๖
หมายถึง
ดีมากหมายถึง
คะแนน
คะแนน
๙-๑๒ ๙-๑๒
หมายถึง
ดี หมายถึง
คะแนน
คะแนน
๕-๘ ๕-๘
หมายถึง
พอใช้หมายถึง
คะแนน
คะแนน
๐-๔ ๐-๔
หมายถึง
ปรับหมายถึ
ปรุง
ง

๑๖๔ ผ่าน ๔ไม่ผ่าน ๔

บุคลิกท่าทาง

๔

ความถูกต้องในการอ่าน

บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง-อารมณ์

ความถูกต้องในการอ่าน

๔

ชื่อ–สกุล ชื่อ–สกุล

สรุปผล
การประเมิน

รวม

อักขรวิธี

น้าเสียง-อารมณ์

เลขที
ลำ�ดัเลขที
บที่ ่

อักขรวิธี

แบบประเมินการอ่
แบบประเมิ
านออกเสียงร้อยแก้
นการอ่
ว
านออกเสียงร้อยแก้ว
คาชี
คาชี้แ้แจง
จง ครูครู
ประเมิ
ประเมิ
นพฤติกน
รรมของนั
พฤติก
กเรีรรมของนั
ยนในการอ่านออกเสี
กเรียยนในการอ่
งบทร้อยแก้วและให้
านออกเสี
คะแนนลงในช่
ยงบทร้
องที่ อยแก้วและให
ตรงกั
ตรงกับ
บพฤติ
พฤติ
กรรมของนั
กรรมของนั
กเรียน กเรียน

๔

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..............................................ผู
ลงชื่อ ......................................
้ประเมิน
(.........................................................)
(............................................
................./............................/....................
................./............................/

394 394
386

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนน)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง

ความถูกต้องในการอ่าน

บุคลิกท่าทาง

ชื่อ – สกุล

น้าเสียง-อารมณ์

เลขที่

อักขรวิธี

แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียงร้อยกรองและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๔

๔

รวม

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ......................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

396 396
396 387
396
แบบประเมินการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นการแต่งคาประพั
นการแต่
นธ์ประเภทกาพย์
งคาประพั
ยานีนธ์๑๑ประเภทกาพย์ยานี ๑๑

หมายถึ
หมายถึงง
หมายถึงง
หมายถึ
หมายถึ
หมายถึงง
หมายถึง

หมายถึงดีดีมาก
หมายถึงพอใช้
ดี
หมายถึงพอใช้
ปรับปรุง
หมายถึงปรับปรุง

สรุปผล
รวม สรุปผล
รวม การประเมิน
การประเมิน
๑๕ ผ่าน ไม่ผ่าน
๑๕๓ ผ่าน ไม่
๓ผ่าน

การเลือกใช้คา

เนื้อหาตรงประเด็น

ความคิดสร้างสรรค์

๓
๓
๒
๓๔ ๓ ๓ ๒

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๒ คะแนน)
เกณฑ์
เกณฑ์กการตั
ารตั
ดสิดนสิ๑๔-๑๕
ร้น
อยละ
ร้อ๘๐
ยละ
ขึ้นไป
๘๐(๑๒ขึ้น
คะแนน)
ไป (๑๒
คะแนน
หมายถึ
ง คะแนน) ดีมาก

คะแนน
คะแนน
๑๔-๑๕
๑๔-๑๕
คะแนน
๑๑-๑๓
คะแนน
คะแนน
๑๑-๑๓
๑๑-๑๓
คะแนน
๘-๑๐
คะแนน
คะแนน
๘-๑๐
คะแนน
๐-๗๘-๑๐
คะแนน
คะแนน
๐-๗๐-๗

การใช้
าสัอมกใช้
การเลื
การเลื
อคกใช้
คผัาสคา

เนื้อเนืหาตรงประเด็
้อหาตรงประเด็
นน

๓
๓

ฉันทลักษณ์

๔
๔

ความคิ
ความคิ
ดสร้ดาสร้งสรรค์
างสรรค์

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล

การใช้
การใช้
คาสัคมาสัผัมสผัส

เลขที่
เลขที
ลำ�เลขที
ดับที่ ่

ฉันฉัทลันทลั
กษณ์
กษณ์

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และให้คะแนน
คาชี
คาชี้แ้แจง
จง
ระเมิ
ปบระเมิ
นพฤติ
กพฤติ
รรมของนั
กกรรมของนั
กเรีงยคาประพั
นในการแต่
นธ์ประเภทกาพย์
งคาประพั
ยานี ๑๑
นธ์ป
และให้
ระเภทกาพย์
คะแนน ยานี ๑๑ แล
ลงในช่
องทีครูครู
่ตปรงกั
พฤติ
กน
รรมของนั
เรีกยเรีนยนในการแต่
ลงในช่
ลงในช่อองที
งที่ตรงกั
่ตรงกั
บพฤติ
บกพฤติ
รรมของนั
กรรมของนั
กเรียน กเรียน

รวม

๒

๑๕

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
ลงชื
่อ ..............................................ผู
ลงชื่อ ..............................................ผู
้ประเมิน
้ปร
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
................./............................/....................
................./............................/....................
................./............................/..............

397 397
388
เกณฑ์การประเมินการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
ประเด็น
การประเมิน
ฉันทลักษณ์
การใช้คาสัมผัส
ความคิด
สร้างสรรค์
เนื้อหา
ตรงประเด็น
การเลือกใช้คา

๔ (ดีมาก)
ถูกถูต้กอต้งตาม
อง
ตามฉั
นทลั
กษณ์
ฉันทลั
กษณ์

มีการใช้-คำ�สัมผัส
ได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามลักษณะคำ�ประพันธ์
มีความคิด-สร้างสรรค์
ที่นา่ สนใจสะท้อน
แนวความคิดใหม่
มีเนื้อหาตรงประเด็
น
เหมาะสมกับภาพ
ที่กำ�หนด
เลือกใช้- คำ�ได้
อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ผิดฉัถูนกทลัต้อกงษณ์
ผิดฉัถูนกทลั
ต้อกงษณ์
ตามฉั๑นแห่
ทลังกษณ์ ตามฉั๒นแห่
ทลังกษณ์
มีมีการเล่
การใช้นเสีคำ�ยสังสัมผัมสผัส
สระ และสัมผัส
พยัญพยั
ชนะได้
ถูกต้อง
ญชนะ
้อหาแปลกใหม่
มีคเนืวามคิ
ดสร้างสรรค์
น่าสนใจ สะท้ออนน
ความคิ
ความคิดด
เนืมี้อเหาตรงตามภาพที
นื้อหาตรงภาพ ่
ทีก่กาหนด
ำ�หนด
บางส่วน

ารเล่คนำ�เสี
มีมีกการใช้
สัมยผังส
บางส่
ว
สัมผัสอย่านงใด
อย่างหนึ่ง
เนืมี้อคหาน่
าสนใจ
วามคิ
ด
แต่สร้
ไม่าแงสรรค์
ปลกใหม่
แต่ไม่แปลกใหม่
้อหาตรง
มีเนืเนื้อหาตรงภาพ
ที่กำ�หนด
ตามภาพที
่กาหนด
แต่
เจน
แต่ไไม่ม่ชชัดัดเจน
เลือกใช้คำ�-เหมาะสม มีการเลือกใช้คา�ำ
บางส่วน
ไม่อย่
เหมาะสมส่
วนใหญ่
างหลากหลาย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ผิดฉัถูนกทลั
ต้อกงษณ์
ตามฉั
๓ แห่นงทลั
ขึ้นกไปษณ์
ไม่มีการเล่
ไม่มนี เสียง
การใช้สัมคผัำ�สสัมผัส
เนืไม่
้อหาไม่
น่าสนใจ
มีความคิ
ด
สร้าแงสรรค์
และไม่
ปลกใหม่
เนื้อหาไม่ตรง
ตามภาพที่กาหนด
เลือเลืกใช้
คาแต่
อกใช้
เหมะสม
ยังคำไม่�ไม่หลากหลาย

398 398
389
แบบประเมินการเขียนจดหมายกิจธุระ

การใช้ภาษา

ความเป็นระเบียบ

ชื่อ – สกุล

เนื้อหาของจดหมาย

เลขที่

รูปแบบของจดหมาย

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนจดหมายกิจธุระ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน
รวม

๓

๓

๓

๓

๑๒

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

399 399
390
เกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายกิจธุระ
ประเด็นการประเมิน
รูปแบบของจดหมาย
กิจธุระ
เนื้อหาของจดหมาย

การใช้ภาษา

ความเป็นระเบียบ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

ระดับคุณภาพ
๓ (ดีมาก)
๒ (พอใช้)
เขียนจดหมายกิจธุระ
เขียนจดหมายกิจธุระ
ถูกต้องตามรูปแบบ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
๑ – ๒ ตาแหน่ง
เนื้อหากระชับ ชัดเจน
เนื้อหาขาดความกระชับ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ไม่ชัดเจน แต่ยังคง
ของจดหมาย และจ่าหน้า ความถูกต้องตาม
ซองถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของ
จดหมาย และจ่าหน้าซอง
ถูกต้อง
ใช้ภาษาและถ้อยคาใน ใช้ภาษาและถ้อยคาใน
การเขียนถูกต้อง ใช้
การเขียนถูกต้อง ใช้
ระดับภาษาเหมาะสม
ระดับภาษาไม่เหมาะสม
ทางานสะอาดเรียบร้อย ทางานสะอาดเรียบร้อย
เป็นระเบียบ สะกดคา
เป็นระเบียบ สะกดคาผิด
ได้ถูกต้องทุกคา
๑-๓ คา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนจดหมายกิจธุระ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
๒ ตาแหน่งขึ้นไป
เนื้อหาขาดความกระชับ
ไม่ชัดเจน ขาดความ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของจดหมาย และจ่าหน้า
ซองไม่ถูกต้อง
ใช้ภาษาและถ้อยคาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง ใช้
ระดับภาษาไม่เหมาะสม
ทางานขาดความสะอาด
ไม่เป็นระเบียบ และ
สะกดคาผิดเกิน ๓ คา
ขึ้นไป

400

400
391

แบบประเมินการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ

การจัดลาดับข้อความ

การใช้ถ้อยคา

เนื้อหา

ความสะอาดเรียบร้อย

เลขที่

อักขรวิธี

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๓

๒

๒

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๒ คะแนน)
คะแนน ๑๔-๑๕
หมายถึง
คะแนน ๑๑-๑๓
หมายถึง
คะแนน ๘-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๐-๗
หมายถึง

รวม

สรุปผล
การประเมิน

๑๕

ผ่าน ไม่ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

401 401
392
เกณฑ์การประเมินการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เขียนสะกดคาถูกต้อง เขียนสะกดคาผิด
เขียนสะกดคาผิด
ทุกคา
จานวน ๑-๒ คา
จานวน ๓-๔ คา

๑ (ปรับปรุง)
เขียนสะกดคาผิด
๕ คาขึ้นไป

การจัดลาดับ
ข้อความ

จัดลาดับข้อความ
ได้ต่อเนื่องและ
มีเอกภาพ

จัดลาดับข้อความได้
ต่อเนื่องกัน

จัดลาดับข้อความ
ได้แต่ยังขาด
ความต่อเนื่อง

จัดลาดับข้อความ
วกวน สับสน
ขาดความต่อเนื่อง

การใช้ถ้อยคา

การใช้ถ้อยคำ- �
ถูกต้องเหมาะสม

เนื้อหา

เนื้อหาตรงประเด็
น
ครบถ้วน
ตามที่กำ�หนด

มีการเลือกสรรคาได้
อย่างถูกต้อง
สละสลวย
เนื้อหาตรงประเด็
น
ส่วนใหญ่

ความสะอาด
เรียบร้อย

- อย
สะอาดเรียบร้
ดีมาก

มีการเลือกสรรคา
ได้แต่ยังขาดความ
สละสลวย
เนื้อหาน่าสนใจ
ดึดึงงดูดูดดใจ
ใจ สอดคล้อง
กัสอดคล้
บภาพบางส่
น
องกับวภาพ
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

การเลือกใช้ถ้อยคา
ไม่เหมาะสมกับ
เนื้องเรื่อง
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
ไม่สอดคล้อง
กับภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

สะอาดเรีย-บร้อยดี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

402 402
393
แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๕-๖
หมายถึง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง

ความสะอาดเรียบร้อย

ชื่อ – สกุล

รวม

เนื้อหา

เลขที่

การใช้ภาษา

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน และให้
คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๒

๑๐

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

403 403
394
เกณฑ์การประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
ประเด็น
การประเมิน
การใช้ภาษา

๔ (ดีมาก)
มีการเลือกสรรคา
ได้อย่างถูกต้อง
สละสลวย ใช้ภาษา
แสดงความคิดเห็น
ตรงประเด็น

เนื้อหา

ตรงประเด็น
สอดคล้องกับเรื่อง

ความสะอาด
เรียบร้อย

สะอาดเรียบร้อย
ดีมาก
-

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีการเลือกสรรคา
การเลือกใช้ถ้อยคา
ได้ดีแต่ยังขาดความ ไม่เหมาะสมกับ
สละสลวยในการใช้ เนื้องเรื่อง แต่
ภาษา และมีการใช้ มีการใช้ภาษา
ภาษาแสดงความ
แสดงความคิดเห็น
คิดเห็น
ตรงประเด็น แต่ขาด ตรงประเด็น แต่
เอกภาพของเนื้อหา ขาดเอกภาพของ
๑-๒ แห่ง
เนื้อหา ๓-๔ แห่ง
สะอาดเรียบร้อย
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ดี
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เลือกใช้ถ้อยคายัง
ไม่ถูกต้อง และไม่มี
การใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น และ
ขาดเอกภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

404
404

404
395
404

๔
๔

๔
๔

ความสะอาดเรี
ยบร้
อบร้ยออยย
ความสะอาดเรี
ความสะอาดเรี
ยยบร้

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

เนืเนื
้อเนืหา
หา
้อ้อหา

เลขที่
เลขที่

การใช้
ภาษา
การใช้
าษา
การใช้
ภภาษา

แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา และ
คให้
าชีค้แะแนนลงในช่
จง ครูประเมิอนงทีพฤติ
กรรมของนั
กเรียนในการเขี
่ตรงกั
บพฤติกรรมของนั
กเรียนยนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา และ
ให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๒
๒

รวม
รวม
๑๐
๑๐

สรุปผล
สรุ
ปผล น
การประเมิ
การประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
เกณฑ์การตั
ดสิน ร้๙-๑๐
อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
๙-๑๐
หมายถึ
ง
ดี
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
ดีมาก
คะแนน
หมายถึ
ดีพอใช้
คะแนน๗-๘
๕-๖
หมายถึง ง
คะแนน
หมายถึ
พอใช้
คะแนน๕-๖
๐-๔
หมายถึง ง
ปรับปรุง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
ลงชื(.........................................................)
่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

405 405
396
เกณฑ์การประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
ประเด็น
การประเมิน
การใช้ภาษา

๔ (ดีมาก)
มีการเลือกสรรคา
ได้อย่างถูกต้อง
สละสลวย ใช้ภาษา
แสดงความคิดเห็น
ตรงประเด็น

เนื้อหา

ตรงประเด็น
สอดคล้องกับเรื่อง

ความสะอาด
เรียบร้อย

สะอาดเรียบร้อย
ดีมาก
-

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีการเลือกสรรคา
การเลือกใช้ถ้อยคา
ได้ดีแต่ยังขาดความ ไม่เหมาะสมกับ
สละสลวยในการใช้ เนื้องเรื่อง แต่
ภาษา และมีการใช้ มีการใช้ภาษา
ภาษาแสดงความ
แสดงความคิดเห็น
คิดเห็น
ตรงประเด็น แต่ขาด ตรงประเด็น แต่
เอกภาพของเนื้อหา ขาดเอกภาพของ
๑-๒ แห่ง
เนื้อหา ๓-๔ แห่ง
สะอาดเรียบร้อย
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ดี
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เลือกใช้ถ้อยคายัง
ไม่ถูกต้อง และไม่มี
การใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น และ
ขาดเอกภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

406 406
397
แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

ความคล่องแคล่ว

บุคลิกภาพ

ชื่อ-สกุล

ความสร้างสรรค์

เลขที่

พูดตรงประเด็น

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และให้คะแนนลงในช่อง
ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

รวม
๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

407 407
398
เกณฑ์การประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
พูดตรงประเด็น

ความสร้างสรรค์
ความคล่องแคล่ว
บุคลิกภาพ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

๓ (ดีมาก)
พูดตรงประเด็น
เรียงลาดับเรื่องราว
ได้ตามลาดับ ไม่วกวน
เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์ น่าสนใจ
พูดได้คล่องแคล่ว
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
มีความมั่นใจ มีท่าทาง
ประกอบ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
พูดตรงประเด็น เรื่องราว พูดนอกประเด็น เรื่องราว
ไม่เรียงตามลาดับ
วกวน
เหตุการณ์บ้าง แต่ทาให้
เข้าใจเรื่องราวได้
เนื้อเรื่องน่าสนใจ แต่ยัง เนื้อเรื่องไม่แปลกใหม่
ไม่แปลกใหม่
พูดติดขัดบ้าง แต่สามารถ พูดติดขัดมาก
แก้ไขปัญหาได้
มีความมั่นใจ มีท่าทาง
ขาดความมั่นใจ
ประกอบเล็กน้อย
ในการพูด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

408 408
399
แบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๕-๖
หมายถึง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง

ความสะอาด

ชื่อ-สกุล

รวม

ภาษา

เลขที่

องค์ประกอบ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนเค้าโครงโครงงาน และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๒

๑๐

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

409 409
400
เกณฑ์การประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน

๔ (ดีมาก)
องค์ประกอบ
ครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ขาดองค์ประกอบ
ขาดองค์ประกอบ
สาคัญ
สาคัญ
๑ องค์ประกอบ
๒ องค์ประกอบ

ภาษา

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
ถูกต้อง ชัดเจน

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
บกพร่อง ๑ แห่ง

ความสะอาด

- อยดีมาก สะอาดเรีย-บร้อยดี
สะอาดเรียบร้

ประเด็น
การประเมิน
องค์ประกอบ

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
บกพร่อง ๒ แห่ง
สะอาดเรียบร้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ขาดองค์ประกอบ
สาคัญ
๓ องค์ประกอบ
ขึ้นไป
ขั้นตอนไม่ชัดเจน
และใช้ภาษา
บกพร่อง ๓ แห่ง
ขึ้นไป
มีรอยลบ ขีด-ฆ่า

410 410
401
แบบประเมินการเขียนรายงานโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

ส่วนท้าย

ชื่อ – สกุล

เนื้อเรื่อง/ภาษา

เลขที่

องค์ประกอบส่วนต้น

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนรายงานโครงการ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๔

รวม
๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

411 411
402
เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน
ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
โครงงาน ส่วนปก
และส่วนต้น
เนื้อเรื่อง การเรียบ
เรียง การใช้ภาษา

ส่วนท้าย

๔ (ดีมาก)
มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
โครงงานครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีองค์ประกอบ
มีองค์ประกอบของ
ของการเขียน
การเขียนรายงาน
รายงานโครงงาน
โครงงานครบถ้วน
ยังไม่ครบถ้วน
บางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
ไม่ครบถ้วน

การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
มีการลาดับตามหัวข้อ
ที่กาหนดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้าย
ประกอบด้วย
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวกครบถ้วน

การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
มีการลาดับตามหัวข้อ
ที่กาหนดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้ายส่วนเป็นใหญ่
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ยังไม่ครบถ้วน

การเรียบเรียงยัง
ไม่เป็นไปตามลาดับ
ตามหัวข้อที่กาหนด
และไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ขาดองค์ประกอบ
ส่วนท้าย
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ไม่ครบถ้วน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

การเรียบเรียง
มีการลาดับตาม
หัวข้อแต่ยังไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้ายบางส่วน
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ยังไม่ครบถ้วน

412 412
403
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ชื่อ-สกุลนักเรียน............................................................ชั้น.................. เลขที่..........................
คาชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด/ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
๓ ๒ ๑ ๐
๑.๑ มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
๑.๓ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๒ ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
๒.๓ ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
๓.๑ เข้าเรียนตรงเวลา
๓. มีวินัย
๓.๒ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
๓.๓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
๔.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๔. ใฝ่หาความรู้
๔.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
๔.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๕.๑ ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๕.๒ ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
๕.๓ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๖. มุ่งมั่นในการ
๖.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทางาน
๖.๒มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗. รักความเป็นไทย ๗.๑ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๗.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
๘.๑ รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น
๘.๒ แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๘. มีจิตสาธารณะ
๘.๓ เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย
๑. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

404

413 413

หมายเหตุ

หมายเหตุ
คะแนน ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………
คะแนน ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพ
คะแนน ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๐ คะแนน

สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/..................

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

414

414
405

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน..........................................................ชั้น............................ เลขที่..........................
คาชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด/ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้าน

รายการประเมิน

๑.๑ มีความสามารถในการรับ–ส่งสาร
๑. ความสามารถใน
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง
การสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๒. ความสามารถใน ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การคิด
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
๓. ความสามารถใน ๓.๑ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
การแก้ปัญหา
๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หา
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
๔. ความสามารถใน ๔.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
การใช้ทักษะชีวิต
๔.๓ ให้ความร่วมมือในการทางาน
๔.๔ ร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
๕. ความสามารถใน ๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยี
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
๕.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

๓

๒

๑

๐

415 415
406

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๐
๔๐
๒๐
๐

-

๖๖
๔๙
๓๙
๑๙

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๐ คะแนน

สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

ลงชื่อ......................................................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................................)
........... /................................/.....................

416 416
407
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
สร้างสรรค์บทกวี
รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
ชื่อ...............................................นามสกุล.......................................ชั้น................................เลขที่..................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๑. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๒. เรื่องที่นักเรียนชอบและมีความเข้าใจ
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๓. เรื่องที่นักเรียนไม่ชอบหรือไม่เข้าใจ..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
๔. เรื่องที่นักเรียนสามารนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้..............................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....
………………………………………………………………………………………….........................................……………………….....

๔. ออกเสียงคาตามอักขรวิธี
๕. การแบ่งวรรคตอนของข้อความ
๖. การเน้นเสียงถ้อยคาหรือข้อความที่เป็นใจความสาคัญ
๗. การใช้น้าเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑) อ่านได้แค่งู ๆ ปลา ๆ
ด้านความรู้
๒) อ่านคล่อง อ่านไม่คล่อง
อธิบายหลักการอ่านออกเสียงได้
๓) การแบ่งวรรคตอนมีความสาคัญอย่างไร
ร้อยแก้วได้
ขั้นสอน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง หลักการอ่านอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้อง
ออกเสียง
คุณลักษณะ
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
๑. รักความเป็นไทย
ร้อยแก้ว
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ครูนาตัวอย่างข้อความมาติดบนกระดาน แล้วอ่านให้นักเรียนฟัง
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
และสังเกตการออกเสียงของครูในประเด็น ดังนี้
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. มีมารยาทในการอ่าน
“ผู้คนในชนบทนั้น ไม่อาจเข้าใจภาษาสลับซับซ้อนของคนเมืองได้
เวลาคนในเมืองกล่าวว่าแม่เป็น “ขุมทรัพย์แห่งความรัก” จึงซับซ้อนเกินไป
สาหรับพวกเขา”
ที่มา: เมตตาภาวนา คาสอนว่าด้วยรัก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. ตัวอย่างคาถาม
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง
หลักการอ่านออกเสียง
๓. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง
หลักการอ่านออกเสียง
๔. ใบความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว
๕. ตัวอย่างข้อความ
๖. ใบงานเรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. สรุปองค์ความรู้เป็นแผนภาพความคิด
ฝึก้อการอ่
านออกเสี
ยง ยง
๒. เนื
หาการอ่
านออกเสี

417

417
408

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๔. ครูจับฉลากคัดเลือกนักเรียนจานวน ๓ คน ออกมาอ่านข้อความ
ที่ครูได้เตรียมไว้ให้ และให้เพื่อน ๆ ช่วยกันประเมินการอ่านออกเสียงและ
ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๕. ครูให้นักเรียนทาใบงาน เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ร่วมกันเฉลยความถูกต้อง
๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เป็นแผนภาพความคิด
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนหาคัดเลือกเนื้อหาที่ตนเองสนใจ
แล้วฝึกฝนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

418

409

419

419
410

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหลักการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักความเป็นไทย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการอ่าน

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........

420
420 411
ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของการอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของการอ่านออกเสียง
ความหมายของการอ่านออกเสียง คือ ศิลปะในการสื่อสารประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์ของผู้เขียน
โดยอาศัยอารมณ์ น้าเสียง และสีหน้าท่าทางของผู้อ่าน
๑. องค์ประกอบของการอ่านออกเสียง
กระบวนการสื่อสารด้วยการอ่านออกเสียงประกอบด้วย
๑) ผู้ส่งสาร คือผู้อ่าน
๒) สาร คือข้อความที่อ่าน
๓) ผู้รับสาร คือผู้ฟัง
๔) วิธีติดต่อสื่อสาร คือการอ่าน
๕) การสนองตอบ คือผลของการสื่อสารซึ่งอาจเป็นการปรบมือ การก้มศีรษะ การทาตาม ฯลฯ
๒. หลักในการอ่านออกเสียง
๑) ความเข้าใจบทอ่าน ผู้อ่านจะต้องตีความเข้าใจในบทอ่าน เพื่อที่จะถ่ายทอดความเข้าใจของตนไปสู่
ผู้ฟังได้
๒) การยืนหรือนั่ง ควรยืนหรือนั่งในตาแหน่งที่อยู่ตรงหน้า ตรงกลางของผู้ฟัง ห่างจากผู้ฟังพอสมควร
การนั่ง ต้องนั่งให้เรียบร้อย หลังตรง ไม่ควรนั่งไขว่ห้างหรือกระดิกขา
๓) การถือบทอ่าน จับเอกสารให้มั่น บทอ่านไม่บังหน้า
๓. การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
- การอ่านพยัญชนะ ร กับ ล ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังโดยการอ่าน แยกความแตกต่างให้ชัดเจน
- การอ่านพยัญชนะ ร ให้ปลายลิ้นกักลมที่ปุ่มเหงือก ห่อลิ้นยกตัวไปที่เพดานแข็งรัวลิ้นหลายๆ ครั้ง
การอ่านออกเสียงคาควบกล้า
คาควบกล้า คือ คาที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว พยัญชนะต้นตัวที่ ๒ จะต้องเป็ น ร ล หรือ ว การเปล่งเสียง
คาควบกล้า ต้องออกเสียงพยัญชนะทั้ง ๒ ตัวไปพร้อมๆ กัน การเปล่งเสียงเพียงครั้งเดียว เช่น กรอง กลอง กวาง
เป็นต้น
การเว้นวรรคตอนในการอ่านออกเสียง
ถ้ าเว้ น วรรคตอนผิ ด ความหมายจะผิ ด ไปด้ ว ย ก่ อ นที่ จ ะอ่ านจะต้ อ งทดลองแบ่ งวรรคตอน แบ่ งค า
แบ่งประโยคให้ถูกต้องก่อน ซึ่งอาจใช้เครื่องหมาย/แบ่งคา
ที่มา: นพดล จันทร์เพ็ญและคณะ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์. 2519)

421
แบบทดสอบก่อนเรืยน เรื่อง การอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เห็นว่าถูก เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด
............. ๑.
............. ๒.
............. ๓.
............. ๔.
............. ๕.
............. ๖.
............. ๗.
............. ๘.
............. ๙.
............. ๑๐.

๑.
๖.

การอ่านแบ่งวรรคตอนผิดจะทาให้ความหมายผิดไป
การฝึกกวาดสายตาไม่จาเป็นกับการอ่าน
การอ่านออกเสียงคาควรอ่านช้าช้าทีละคา
การอ่านออกเสียงต้องอาศัยอารมณ์ น้าเสียง และสีหน้าท่าทางของผู้อ่าน
การเตรียมตัวอ่านควรทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
การพูดตามตัวหนังสือคือความหมายของการอ่านออกเสียง
การขีดเครื่องหมาย/ไม่จาเป็นในการอ่านออกเสียง
ท่ายืนและนั่งไม่มีความจาเป็นในการอ่าน
การอ่านควรมีน้าเสียงหนักเบาตามเนื้อหา
การปรบมือ การก้มศีรษะเป็นการตอบสนองการสื่อสาร

✓
✓

๒.
๗.




เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
๓.

๔.
๘.

๙.

✓
✓

๕.
๑๐.

✓
✓

412
421

422
แบบทดสอบหลังเรืยน เรื่อง การอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เห็นว่าถูก เครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด
............. ๑.
............. ๒.
............. ๓.
............. ๔.
............. ๕.
............. ๖.
............. ๗.
............. ๘.
............. ๙.
............. ๑๐.

๑.
๖.

การพูดตามตัวหนังสือคือความหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านแบ่งวรรคตอนผิดจะทาให้ความหมายผิดไป
การอ่านออกเสียงคาควรอ่านช้าช้าทีละคา
การเตรียมตัวอ่านควรทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
การอ่านควรมีน้าเสียงหนักเบาตามเนื้อหา
การขีดเครื่องหมาย/ไม่จาเป็นในการอ่านออกเสียง
ท่ายืนและนั่งไม่มีความจาเป็นในการอ่าน
การฝึกกวาดสายตาไม่จาเป็นกับการอ่าน
การปรบมือ การก้มศีรษะเป็นการตอบสนองการสื่อสาร
การอ่านออกเสียงต้องอาศัยอารมณ์ น้าเสียง และสีหน้าท่าทางของผู้อ่าน

✓


๒.
๗.

✓


เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๓.

๔.
๘.

๙.

✓
✓

๕.
๑๐.

✓
✓

422
413

423

น้าเสียง-อารมณ์

ความถูกต้องในการอ่าน

บุคลิกท่าทาง

เลขที่

อักขรวิธี

แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและให้คะแนนลงในช่องที่
ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๔

๔

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนน)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง

รวม

๑๖

สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

423
414

424 424
415
เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

น้าเสียง
อารมณ์

ความถูกต้องในการอ่าน

บุคลิกท่าทาง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด
ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า
ควบกล้า
ผิดพลาด ๑ แห่ง ผิดพลาด ๒ แห่ง ผิดพลาด ๓ แห่ง
ถูกต้องทุกแห่ง
ขึ้นไป
เสียงเบาขาด
เสียงดังพอสมควร เสียงเบาขาด
เสียงดังชัดเจน
มีความไพเราะ
มีความไพเราะ
มีความไพเราะกับ มีความไพเราะ
เพียงเล็กน้อย
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
เนื้อเรื่องที่อ่าน
แต่ไม่ค่อย
ลักษณะคา
ลักษณะคา
เหมาะสมกับ
ประพันธ์เป็น
ประพันธ์เป็น
ลักษณะ
บางส่วน
ส่วนใหญ่
คาประพันธ์
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
จังหวะลีลาถูกต้อง ผิด ๑ แห่ง
ผิด ๒ แห่ง จังหวะ ผิดมากกว่า ๓
สมบูรณ์
จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
แห่งขึ้นไป ขาดทั้ง
แต่ขาดลีลา
ลีลา
จังหวะและลีลา
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
ขาดความเชื่อมั่น
ท่าทางสัมพันธ์
ท่าทางไม่สัมพันธ์ ลีลา ท่าทาง
กับเนื้อเรื่อง
กับเนื้อเรื่อง
แต่งกาย
เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย ไม่เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

425 425
416
ตัวอย่างข้อความ
ข้อความที่ ๑
รูปแบบการพัฒนาชนบท ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลาดับ ในสมัยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะความเป็นอยู่
ของคนไทยในสมัยนั้น เป็นชนบทโดยแท้จริง ประชาชนประกอบอาชีพการทานาเป็นส่วนใหญ่ อาศัยแรงคน และ
แรงงานจากวัวควาย ใช้น้าฝนเพียงอย่างเดีย ว บางปีน้าท่วม บางปีก็แห้งแล้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หั ว ทรงมีพ ระราชดาริห ามาตรการแก้ไขปัญ หา โดยให้ ขุดคลอง เช่น คลองรังสิ ต เป็น ต้น เพื่ ออาศัย น้ า
จากคลองขุด มาช่วยทานาในปีที่แห้งแล้ง
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ ๑๒
ข้อความที่ ๒
ระบบครอบครัว และเครือญาติ หมายถึง ระบบของเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มคน ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยทางสายเลื อ ด หรือ การแต่ งงาน การจะนับ ว่า ใครเป็ น ญาติ ของเราบ้ างนั้ น ขึ้น อยู่กับ กฎเกณฑ์ ในแต่ล ะ
วัฒนธรรม การจัดระบบเครือญาติเป็นเรื่องทาง "วัฒนธรรม" ไม่ใช่เรื่อง "ธรรมชาติ" แม้ว่าปรากฏการณ์ พ่อ แม่ ลูก
จะเป็นเรื่องธรรมชาติ และมีปรากฎในทุก ๆ สังคม แต่แต่ละสังคม ก็จะมีการจัดระบบเครือญาติในการกาหนด
บทบาทแนวปฏิบัติ และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวต่างกันไป บางสังคมเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับญาติข้าง
พ่อ เช่น สังคมจีน สังคมอินเดีย บางสังคม ก็ให้ความสาคัญกับญาติข้างแม่ เช่น สังคมกะเหรี่ยงโปว หรือบางสังคม
ก็ให้ความสาคัญกับญาติทั้งสองฝ่าย เช่น สังคมพม่า สังคมอินโดนีเซีย สังคมไทย เป็นต้น
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ ๒๒
ข้อความที่ ๓
ละครชาตรีเป็นศิลปะการแสดงของไทยประเภทหนึ่ง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้ให้ความหมายว่าเป็น “ละครต้นแบบของละครรา เล่นกันเป็นพื้นบ้านทั่วไป มีตัวละครน้อย เดิมเป็นชายล้วน
ตัวละครที่ไม่สาคัญมักไม่แต่งตัวยืนเครื่อง กระบวนราไม่สู้งดงามประณีตนัก ” แม้ว่าละครชาตรีจะเป็นละครราที่
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่คนทั่วไปอาจไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับละครชาตรีมากนัก บางคนอาจเคยเห็นละครราที่
มีการจัดแสดงอยู่ที่ศาลหลักเมือง หรือศาลพระพรหมเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยจัดแสดงเป็นตอนสั้น ๆ ซึ่งก็คือ ละคร
ชาตรี หรือที่เรียกกันว่า ละครแก้บน นั่นเอง
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ ๓๖

ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายความหมาย หลักการอ่าน
ออกเสียงร้อยกรอง
ด้านทักษะกระบวนการ
อ่านออกเสียงร้อยกรองได้ถูกต้อง
คุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. รักความเป็นไทย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูบทอาขยานบทหลักเรื่อง รักษาป่า ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
รักษาป่า
นกเอยนกน้อยน้อย
บินล่องลอยเป็นสุขศรี
ขนขาวราวสาลี
อากาศดีไม่มีภัย
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
ฟ้าสีทองอันสดใส
มีป่าพาสุขใจ
มีต้นไม้มีลาธาร
ผู้คนไม่มีโรค
นับเป็นโชคสุขสาราญ
อากาศไร้พิษสาร
สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
คนสัตว์ได้พึ่งป่า
มารักษาป่าไม้ไทย
สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ
ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
(นภาลัย สุวรรณธาดา, คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทย)
ครูถามนักเรียนว่าบทอาขยานข้างต้นเป็นบทร้อยกรองประเภทใด และ
มีวิธีการแบ่งวรรคตอนในการอ่านอย่างไร แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง
พร้อมกัน
ขั้นสอน
๑. ครูสุ่มนักเรียนออกมาช่วยกันแบ่งวรรคตอนในการอ่านบทร้อยกรอง
จากเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอ่านออกเสียงกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง
๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ เป็นร้อยกรอง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
๒. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภทกาพย์
๓. ใบงาน เรื่อง การแบ่งวรรคตอน
กาพย์ยานี ๑๑
๔. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

426
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417

กาพย์ยานี ๑๑
สะธุสะจะขอไหว้
พระศรีไตรสรณา
พ่อแม่แลครูบา
เทวดาในราศี
ข้าเจ้าเอา ก ข
เข้ามาต่อ ก กามี
แก้ไขในเท่านี้
ดีมิดีอย่าตรีชา
จะร่าคาต่อไป
พอล่อใจกุมารา
ธรณีมีราชา
เจ้าพาราสาวะถี
ชื่อพระไชยสุริยา
มีสุดามเหสี
ชื่อว่าสุมาลี
อยู่บุรีไม่มีภัย
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา
มีกิริยาอัชฌาศัย
พ่อแม่มาแต่ไกล
ได้อาศัยในพารา
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๕ คน จากนั้นให้นักเรียนเข้ากลุ่ม
เพื่อร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
และใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง ประเภทกาพย์
แล้วร่วมสนทนาถึงหลักการอ่าน
๓. ครูอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ จากเรื่อง
กาพย์พระไชยสุริยาให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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418

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง อ่านออกเสียงร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๔. ให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันทั้งห้องจนคล่อง แนะนาแก้ไขให้นักเรียน
อ่านให้ถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติม
๕. นักเรียนทาใบงานการแบ่งวรรคตอนกาพย์ยานี ๑๑
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และหลักในการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และนัดหมายเพื่อประเมินผลการอ่าน
ออกเสียงร้อยกรองเป็นรายบุคคล

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

428

419

429 429
420
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความหมาย หลักการ
อ่านออกเสียง ร้อยกรอง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านออกเสียงร้อยกรองได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินการอ่าน
ออกเสียงร้อยกรอง

แบบประเมินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อ่านออกเสียงร้อย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
กรอง

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๒. รักความเป็นไทย
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยกรอง (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. ๒๕๕๔ : ๖, วาสนา บุญสม
๒๕๔๑: ๒๖) ดังนี้
๑. ศึกษาลักษณะบังคับของคาประพันธ์ที่จะอ่าน เช่น จานวนคา สัมผัส เสียงวรรณยุกต์ เสียงหนักเบา
รู้จักการแบ่งวรรคตอน อ่านตามจังหวะทานองเสนาะ โดยอ่านให้ชัดเจนและใส่อารมณ์ตามใจความนั้น
๒. อ่านเน้นคาในตาแหน่งสัมผัสนอก
๓. อ่านเอื้อนสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ เช่น อัน รักษาศีลสัตย์กตเวที อ่านว่า กัด -ตะ-เว-ที เพื่อให้
สัมผัสกับ สัตย์
๔. อ่านถูกต้องตามท่วงทานองเสนาะของคาประพันธ์แต่ละชนิด
๕. อ่านออกเสียงคาให้ชัดเจน ถูกต้อง โดยเฉพาะคาที่ออกเสียง ร ล และคาควบกล้า
๖. อ่านเสียงดังพอสมควรที่ผู้ฟังจะได้ยินทั่วถึง ไม่ดัง หรือค่อยจนเกินไป
๗. อ่านมีจังหวะ วรรคตอน รู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียง หรือหลบเลี่ยง
๘. คาที่มีพยางค์เกินให้อ่านเร็วและเบา เพื่อให้เสียงไปตกอยู่พยางค์ที่ต้องการ
๙. มีศิลปะในการใช้เสียง รู้จักเอื้อนเสียงให้เกิดความไพเราะ
การเตรียมตัวก่อนอ่านออกเสียง (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และมาหยัน อิ่มสาราญ. ๒๕๔๗ : ๒๖) มีดังนี้
๑. อ่านบทให้ เข้าใจการอ่านให้ผู้อื่นฟัง มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจตรงตามเนื้อหา
สาระที่อ่าน ฉะนั้นผู้อ่านจึงต้องเข้าใจข้อความนั้นเสียก่อนเพื่อความมั่นใจ และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ข้อความใดที่อ่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าจะผิดพลาดต้องตรวจสอบเสียก่อน
๒. ทาเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่าน ในการอ่านเราควรทาเครื่องหมายลงในบทว่าตอนใดควรหยุด
คาใดควรเน้น และคาใดควรทอดจังหวะ การทาเครื่องหมายในบทมีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่โดยทางที่ นิยมปฏิบัติมัก
ทาเครื่องหมายง่าย ๆ ดังนี้
ก. เครื่องหมายขีดเฉียงขีดเดียว (/) ขีดระหว่างคา แสดงการหยุดเว้นนิดหนึ่ง เพราะมีคาหรือ
ข้อความอื่นต่อไปอีก การอ่านตรงคาที่มีเครื่องหมายนี้จึงไม่ควรลงเสียงหนักเพราะยังไม่จบประโยค
ข. เครื่องหมายขีดเฉียงสองขีด (//) ขีดหลังประโยคหรือระหว่างคาเพื่อแสดงให้รู้ว่าเว้นนาน
ค. เครื่องหมายวงกลมล้อมคา เพื่อบอกว่าเป็นคาที่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างไร
ง. คาที่ต้องการเน้นให้ขีดเส้นใต้ที่คานั้น
จ. คาใดที่ทอดจังหวะ ให้ทาเส้นโค้งที่ส่วนบนของคานั้น (⌒)
ฉ. เครื่องหมายมุมคว่า หรือหมวกแจ๊กคว่า ∧ แสดงว่าข้อความนั้นจะเน้นเสียงสูง และมุมหงาย
หรือหมวกแจ๊กหงาย (∨) แสดงการเน้นเสียงลงต่า ซ้อมอ่านให้คล่อง หลังจากอ่านบทจนเข้าใจและทาเครื่องหมาย
แสดงจังหวะการอ่านแล้ว
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แบบประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๓ คะแนน)
คะแนน ๑๓ – ๑๖
หมายถึง
คะแนน ๙ – ๑๒
หมายถึง
คะแนน ๕ – ๘
หมายถึง
คะแนน ๐ – ๔
หมายถึง

ความถูกต้องในการอ่าน

บุคลิกท่าทาง

ชื่อ – สกุล

น้าเสียง-อารมณ์

เลขที่

อักขรวิธี

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านออกเสียงร้อยกรองและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๔

๔

รวม

๑๖

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ......................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

๔ (ดีมาก)
ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องทุกแห่ง

น้าเสียง
อารมณ์

เสียงดังชัดเจน
มีความไพเราะกับ
เนื้อเรื่องที่อ่าน

ความถูกต้อง
ในการอ่าน

การเว้นวรรคตอน
จังหวะลีลาถูกต้อง
สมบูรณ์

บุคลิกท่าทาง

มีความเชื่อมั่น
ท่าทางสัมพันธ์
กับเนื้อเรื่อง
เหมาะสม
แต่งกายเรียบร้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๓ – ๑๖
คะแนน ๙ – ๑๒
คะแนน ๕ – ๘
คะแนน ๐ – ๔

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกเสียงอักขรวิธี ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า
มีจุดผิดพลาด
มีจุดผิดพลาด
๓-๔ จุด
๑-๒ จุด
เสียงดังพอสมควร เสียงเบาขาด
มีความไพเราะ
มีความไพเราะ
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
ลักษณะคา
ลักษณะคา
ประพันธ์
ประพันธ์เป็น
เป็นบางส่วน
ส่วนใหญ่
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
แต่ขาดลีลา
จังหวะและ
ขาดลีลา
มีความเชื่อมั่น
มีความเชื่อมั่น
ท่าทางไม่สัมพันธ์ ลีลา ท่าทาง
กับเนื้อเรื่อง
แต่งกาย
แต่งกายเรียบร้อย ไม่เหมาะสม

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียงอักขรวิธี
ตัวสะกด ควบกล้า
มีจุดผิดพลาด
๕ จุดขึ้นไป
เสียงเบาขาด
มีความไพเราะ
เพียงเล็กน้อย แต่
ไม่ค่อยเหมาะสม
กับลักษณะ
คาประพันธ์
การเว้นวรรคตอน
ไม่ถูกต้อง
ทั้งจังหวะและ
ขาดลีลา
ขาดความเชื่อมั่น
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ใบงาน เรื่อง การแบ่งวรรคตอนกาพย์ยานี ๑๑
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมายขีดเดียว (/) และ (//) หลังประโยคหรือระหว่างคาของกาพย์ยานี ๑๑
ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
กาพย์ยานี ๑๑

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
สะธุสะจะขอไหว้
พ่อแม่แลครูบา
ข้าเจ้าเอา ก ข
แก้ไขในเท่านี้
จะร่าคาต่อไป
ธรณีมีราชา
ชื่อพระไชยสุริยา
ชื่อว่าสุมาลี
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา
พ่อแม่มาแต่ไกล
ไพร่ฟ้าประชาชี
ทาไร่ข้าวไถนา
อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า
ที่หน้าตาดีดี
ค่าเช้าเฝ้าสีซอ
หาได้ให้ภริยา
ไม่จาคาพระเจ้า
ถือดีมีข้าไทย

พระศรีไตรสรณา
เทวดาในราศี
เข้ามาต่อ ก กามี
ดีมิดีอย่าตรีชา
พอล่อใจกุมารา
เจ้าพาราสาละถี
มีสุดามเหสี
อยู่บุรีไม่มีภัย
มีกิริยาอัชฌาศัย
ได้อาศัยในพารา
อยู่บุรีก็ปรีดา
ได้ข้าวปลาแลสาลี
ก็หาเยาวนารี
ทามโหรีที่เคหา
เข้าแต่หอล่อกามา
โลโภพาให้บ้าใจ
เห่ไปเข้าภาษาไสย
ฉ้อแต่ไพร่ใส่ชื่อคา

ที่มา: หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรองประเภทกาพย์
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี ๑๑ หนึ่งบทมี ๒ บาท บาทละ ๑๑ คา แบ่งเป็น ๒ วรรค วรรคแรก ๕ คา วรรคหลัง ๖ คา
บังคับสัมผัสระหว่างวรรคที่ ๑, ๒ และ ๓ ทิ้งสัมผัสวรรคที่ ๔ สัมผัสระหว่างบทส่งจากท้ายบทแรกไปยังท้าย
บาทแรกของบทต่อไป ดังตัวอย่าง
ลิงค่าง / ครางโครกครอก//
ฝูงจิ้งจอก / ออกเห่าหอน//
ชะนี / วิเวกวอน//
นกหกร่อน / นอนรังเรียง//
ลูกนก / ยกปีกป้อง//
อ้าปากร้อง / ซ้องแซ่เสียง//
แม่นก / ปกปีกเคียง//
เลี้ยงลูกอ่อน / ป้อนอาหาร//
(กาพย์พระไชยสุริยา)
กาพย์ฉบัง ๑๖
กาพย์ฉบัง ๑๖ มีจังหวะการอ่าน คือ วรรคที่ ๑ , ๓ มี ๓ จังหวะ ส่วนวรรคที่ ๒ มี ๒ จังหวะ
ดังตัวอย่าง
พระไชย / สุริยา / ภูมี//
พาพระ / มเหสี
มาที่ / ในลา / สาเภา//
ข้าวปลา / หาไป / ไม่เบา//
นารี / ที่เยาว์
ก็เอา / ไปใน / เภตรา
(กาพย์พระไชยสุริยา)
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ มีจังหวะการอ่านเท่ากันทุกวรรค คือ วรรคละ ๒ จังหวะ ดังตัวอย่าง
ก กา / ว่าปน//
เอ็นดู / ภูธร//
มณฑล / ต้นไทร//

ขึ้นใหม่ / ในกน//
ระคน / กันไป//
มานอน / ในไพร//
แทนไพชยนต์ / สถาน//
(กาพย์พระไชยสุริยา)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การอ่
านบทร้
อยกรอง
ขั้นนา
การสรุ
ปความ
เรื่อง
ประเภทกาพย์
๑. ครูเล่าเรื่องการสอนหนังสือสาหรับกุลบุตร กุลธิดาในสมัยโบราณ
กาพย์
พระไชยสุานีริย๑๑
า
จุดประสงค์การเรียนรู้
โดยใช้กาพย์พระไชยสุริยาสอนหนังสือและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ขั้นสอน
ด้านความรู้
ถอดคำ
ประพั
นธ์บทร้พอระไชยสุ
ยกรอง ริยา
๒. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง กาพย์พระไชยสุริยาใน
สรุป�เนื
้อหากาพย์
านี ๑๑
หนังสือเรียนวรรณคดีจักษ์พร้อมกัน
ด้ประเภทกาพย์
านทักษะกระบวนการ
กาพย์
ริยา พระไชยสุริยาได้
๓. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องฉันทลักษณ์ แล้วสรุปร่วมกัน
้อหากาพย์
สรุปพเนืระไชยสุ
นทัณ
กษะกระบวนการ
๔. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง
ด้านคุ
ลักษณะ
ปสาะสำ�คัญ
วิเคราะห์
การเขียนอธิบายคาประพันธ์หรือการถอดคาประพันธ์
๑. ใฝ่เรีเนืย้อนรูหาและสรุ
้
วรรณคดี
านี ๑๑
๕. นักเรียนทุกกลุ่มถอดคาประพันธ์เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
๒. มุ่งมัป่นระเภทกาพย์
ในการทางาน
ด้า๓.
นคุรัณกลัความเป็
กษณะนไทย
ครูตรวจผลงาน อธิบายเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงสมุด
๑. ใฝ่เรียนรู้
๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนฝึกถอดคาประพันธ์บทร้อยกรอง
๒. มุ่งมั่นในการทำ�งาน
ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ แล้วสั่งครูตามกาหนด
๓. รักความเป็นไทย
๗. นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและแต่ละกลุ่มทาใบงาน
๔. มีมารยาทในการอ่าน
เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
ขั้นสรุป
นักเรียนทุกคนสรุปความคิดรวยยอดจากวรรณคดี
เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่า่ นคำ�ประพันธ์
ประเภทกาพย์านี ๑๑

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. ใบความรู้ เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง
กาพย์พระไชยสุริยา
๓. ใบงาน เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง
กาพย์พระไชยสุริยา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สรุปเนื้อหา
กาพย์พระไชยสุริยา
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปเนื้อหา
กาพย์พระไชยสุริยาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนใฝ่รู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจชิ้นงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ตรวจชิ้นงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงชื่อ .............................................. ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.......... เดือน................. พ.ศ. ...........
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ใบความรู้ เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
พระไชยสุ ริ ย าเป็ น พระราชาครองเมื อ งสาวะถี (สาวั ต ถี ) มี ม เหสี ชื่ อ ว่า สุ ม าลี บ้ านเมื อ งอุ ด มสมบู ร ณ์
มีพ่อค้าต่างเมืองมาค้าขาย ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ต่อมาพวกขุนนางผู้ใหญ่และข้าราชบริพารพากันประพฤติผิด
ลุ่ มหลงในกามคุณ และอบายมุข ต่าง ๆ ผู้ มี อานาจกดขี่ข่ม เหงราษฎรจนเดือ ดร้อนกั นไปทั่ว การปกครองขาด
ความยุติธ รรม บ้ านเมื องอยู่ ในภาวะที่ข าดเสถียรภาพ ในที่ สุ ดเกิดน้ าป่ าไหลท่ ว มบ้ านเมืองท าให้ ผู้ คนล้ มตาย
เป็นจานวนมาก ผู้ที่รอดชีวิตก็หนีออกจากเมืองไปหมด พระไชยสุริยาพามเหสีและบริวารพร้อมเสบียงลงเรือสาเภา
หนีออกจากเมือง เรือแตกเพราะถูกพายุ บริวารทั้งหลายพลัดไปหมด พระไชยสุริยาและนางสุมาลีขึ้นฝั่งได้พากัน
รอนแรมไปในป่ า ตกทุ กข์ ได้ย ากอยู่ ห ลายวัน พระดาบสรูป หนึ่ งเข้าฌานเห็ น ทั้ งสองพระองค์เร่ร่อนอยู่ในป่ า
ก็ ส งสาร เพราะทราบว่ า พระไชยสุ ริ ย าเป็ น กษั ต ริ ย์ ที่ ดี แต่ ต้ อ งเคราะห์ ร้ า ยเช่ น นี้ เพราะหลงเชื่ อ อ ามาตย์ ที่
ฉ้อฉล พระดาบสจึงเทศนาโปรดทั้งสององค์ให้ศรัทธาถือเพศเป็นฤษีบาเพ็ญธรรมอย่างเคร่งครัดจนได้ไปเสวยสุข
ในสวรรค์
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ใบงาน เรื่อง การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ลงในช่องว่าง
ที่กาหนดให้
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แบบประเมินการสรุปความ

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

ความสะอาดเรียบร้อย

ชื่อ – สกุล

การใช้ภาษา

เลขที่

เนื้อความ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการสรุปความ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของ
นักเรียน
รวม

๔

๔

๔

๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ...................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการสรุปความ
ประเด็นการประเมิน
เนื้อความ

การใช้ภาษา

ความสะอาด
เรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ครบถ้วนทุกประเด็น ขาดประเด็นสาคัญ
ขาดประเด็น
สอดคลองกับ
๑ ประเด็น แต่
สาคัญ ๒ ประเด็น
เนื้อความ
เนื้อความโดยรวม
แต่เนื้อความ
สอดคล้องกับเรื่อง
โดยรวม
สอดคล้องกับเรื่อง
ใช้ภาษาได้ชัดเจน
ใช้ภาษาสละสลวย สื่อ ใช้ภาษาได้ชัดเจน
ขาดความ
ความได้ชัดเจน
แต่ขาดความ
สละสลวย และ
สละสลวย
เรียบเรียงได้ไม่
ครบประเด็น
ผลงานสะอาด
ผลงานมีรอยลบ
ผลงานมีรอยลบ
เรียบร้อย
ขีด-ฆ่า ๑ แห่ง
ขีด-ฆ่า ๒ แห่ง

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ขาดประเด็นสาคัญ

ใช้ภาษาไม่ชัดเจน
ขาดความสละสลวย
และเรียบเรียงความ
ได้ไม่ครบถ้วน
ผลงานมีรอยลบ
ขีด-ฆ่า ๓ แห่งขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
ฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภท
กำพย์ยำนี ๑๑
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับฉันทลักษณ์
ของกำพย์ยำนี ๑๑
๒. อธิบำยฉันทลักษณ์ของกำพย์ยำนี ๑๑ ได้
ทักษะ/กระบวนการ
เขียนแผนผังของฉันทลักษณ์คำประพันธ์
ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่ำนออกเสียงคำประพันธ์จำกเรื่อง กำพย์พระไชยสุริยำ จำกหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ หน้ำ ๘๑ เป็นทำนองเสนำะ
จำนวน ๔ บท ตั้งแต่บท "สะธุสะจะขอไหว้ จนถึง อยู่บุรีไม่มีภัย"
๒. นักเรียนสังเกตลักษณะคำประพันธ์ที่อ่ำนทำนองเสนำะ
แล้วร่วมกันวิเครำะห์ว่ำเป็นลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดและ
มีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกลอนสุภำพอย่ำงไร
ขั้นสอน
๑. ครูติดแผนผังคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑ บนกระดำน
แล้วให้นักเรียนสังเกตพร้อมกับตอบคำถำมในประเด็นดังนี้
๑) คำประพันธ์ ๑ บท มีจำนวนกี่วรรค
๒) คำประพันธ์ ๑ วรรค มีจำนวนกี่คำ
๓) ในแต่ละวรรคมีคำสัมผัสบังคับอย่ำงไร
๒. ครูแจกใบควำมรู้ เรื่อง ฉันทลักษณ์กำพย์ยำนี ๑๑ เพื่อใช้
ในกำรทบทวนควำมรู้ ใช้เวลำประมำณ ๕ นำที
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. ครูสุ่มนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อสรุปควำมรู้เกี่ยวกับ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนทำ�แผนภาพความคิด
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบควำมรู้ เรื่อง ฉันทลักษณ์กำพย์ยำนี ๑๑
๒. แผนผังกำพย์ยำนี ๑๑
๓. หนังสือเรียน รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
๔. ใบงำน เรื่อง ฉันทลักษณ์กำพย์ยำนี ๑๑

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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441
432

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนผังของฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑
๔. นักเรียนทำใบงำน เรื่อง ฉันทลักษณ์กำพย์ยำนี ๑๑
ใช้เวลำประมำณ ๕ นำที พร้อมเฉลยคำตอบร่วมกัน
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับฉันทลักษณ์
ของคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

442

433

443
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของ
กำพย์ยำนี ๑๑
๒. อธิบำยฉันทลักษณ์ของ
กำพย์ยำนี ๑๑ ได้
ทักษะ/กระบวนการ
เขียนแผนผังของ
ฉันทลักษณ์คำประพันธ์
ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. รักควำมเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. ตรวจชิ้นงำน

๑. ใบงำน

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒. สังเกตพฤติกรรม

๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตรวจใบงำน

ใบงำน เรื่อง
ฉันทลักษณ์
กำพย์ยำนี ๑๑

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................
ปัญหำและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.................พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.................พ.ศ...........
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ใบความรู้ เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จุดประสงค์ ให้นักเรียนศึกษำฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑
ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี เป็นคำประพันธ์ไทยประเภทกำพย์ ที่กวีนิยมแต่งมำก ปรำกฏกำรแต่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ
มีทั้งแต่งสลับกับคำประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลำพัง กำพย์ยำนีบทหนึ่งมีสองบำท บำทละ ๑๑ คำ คนทั่วไป
จึงนิยมเรียกว่ำ กำพย์ยำนี ๑๑
แผนผังกาพย์ยานี

๑ บท
สัมผัสระหว่ างบท
๑ บท

คณะของกาพย์ยานี
กำพย์ยำนี ๑ บท มี ๒ บำท
บำทหนึ่ง มี ๒ วรรค วรรคหน้ำมี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวมเป็น ๑๑ คำ
การส่งสัมผัส
คำสุดท้ำยของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคำที่สำม ของวรรคที่ ๒ (อำจเลื่อนมำส่งสัมผัสคำที่ ๑ หรือ ๒ ได้)
คำสุดท้ำยของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ำย ของวรรคที่ ๓ (หำกส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๑ หรือ ๒ หรือ
๓ ในวรรคที่ ๔ ได้ จะเพิ่มควำมไพเรำะในคำประพันธ์เพิ่มขึ้น)
ในกำรแต่งกำพย์ยำนีมำกกว่ำ ๑ บท ต้องส่งสัมผัสระหว่ำงบท โดยคำสุดท้ำยของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยัง
คำสุดท้ำยของวรรคที่ ๒ ในบทถัดไป
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คาสัมผัสในคาประพันธ์
กำรแต่งคำประพันธ์จะมีลักษณะเฉพำะคือกำรส่งสัมผัส ซึ่งมีกำรส่งสัมผัสแบ่งเป็น ๒ ชนิด ได้แก่
สัมผัสในและสัมผัสนอก
สัมผัสใน เป็นสัมผัสที่ไม่บังคับเพียงแต่เป็นสัมผัสที่เพิ่มควำมไพเรำะและแสดงถึงควำมสำมำรถของผู้แต่ง
โดยแบ่งแยกสัมผัสในออกเป็น ๒ ชนิดคือ สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ
สัมผัสนอก เป็นสัมผัสบังคับโดยแบ่งย่อยออกเป็นสัมผัสระหว่ำงวรรคและสัมผัสระหว่ำงบท โดยสัมผัส
นอกนั้นต้องเป็นสัมผัสสระเท่ำนั้น
สัมผัสพยัญชนะ คือคำสัมผัสในคำประพันธ์ที่อยู่ในวรรคเดียวกัน ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
อำจเรียกว่ำ “สัมผัสอักษร” ตัวอย่ำงเช่น
ค่ำเช้ำเฝ้ำสีซอ
อยู่บุรีไม่มีภัย
ไพร่ฟ้ำประชาชี
โลโภพาให้บ้ำใจ
ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
ว่ำโง่เง่าเต่ำปูปลา
สัมผัสสระ คือคำสัมผัสในวรรค สัมผัสระหว่ำงวรรคหรือสัมผัสระหว่ำงบท ที่มีเสียงสระเสียงเดียวกัน
และอยู่ในมำตรำตัวสะกดเดียวกันด้วย ตัวอย่ำงเช่น
บ้ำนช่องคลองเล็กใหญ่
บ้ำงตื่นไฟตกใจโจน
ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน
ลุกโลดโผนโดนกันเอง
พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่ำงเหง่งเก่งก่ำงดัง
ที่มำ กำพย์พระไชยสุริยำ: หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๑
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ใบงาน เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง
ตอนที่ ๑ จงเติมคำลงในช่องว่ำงต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
๑. กำพย์ยำนี ๑๑ จำนวน ๑ บท มี
บำท
๒. กำพย์ยำนี ๑๑ จำนวน ๑ บำท มี
วรรค
๓. กำพย์ยำนี ๑๑ แบ่งออกเป็นวรรค
จำนวน
คำ และวรรค
จำนวน
คำ
๔. คำสุดท้ำยของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคำที่
ของวรรคที่ ๒
๕. คำสุดท้ำยของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ำยของวรรคที่
๖. คำสัมผัสระหว่ำงบทนั้นให้คำสุดท้ำยของวรรคที่ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ำยของวรรคที่
ของบทถัดไป
ตอนที่ ๒ จงโยงเส้นสัมผัสฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี ๑๑ (๕ คะแนน)

ชื่อ

ชั้น ม.

เลขที่

๒. นักเรียนสังเกตความไพเราะของคาประพันธ์ที่ได้อ่าน พร้อมทัง

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ขัน้ นา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ครูยกตัวอย่างบทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ บนกระดาน
ด้านความรู้
แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นทานองเสนาะพร้อมกัน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้
มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ชายใดได้กลืนแกง
แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
แต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้
ยาใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา
ด้านคุณลักษณะ
รสดีด้วยนาปลา
ญี่ปุ่นลายายวนใจ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ที่มา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน: รัชกาลที่ ๒
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
ไก่ฟ้าอ้าสดแสง
หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
ปีกหางต่างสีแกม
สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน
๕. รักความเป็นไทย
ที่มา กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง: เจ้าฟ้ากุ้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การแต่งคาประพันธ์บรรยายภาพ
ทีนัน่กเรีักเรียนกำ
ยนเลื
อกเองวข้อด้วยตนเอง
�หนดหั

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ตัวอย่างคาประพันธ์
๒. ใบความรู้ เรื่อง ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี ๑๑
๓. กิจกรรมงูกินหาง
๔. บัตรคาไวพจน์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช่วยกันพิจารณาความงามทางภาษาที่ปรากฏในคาประพันธ์ข้างต้น
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนฝึกหัดการใช้คาคล้องจองโดยทากิจกรรม "งูกินหาง"
ครูเป็นผู้กาหนดคาคล้องจอง ๒ พยางค์ แล้วให้นักเรียนทุกคนแต่งต่อกัน
ตามลาดับ
ตัวอย่าง เต้นรา ทานา ปลาเผา เข้าทรง ลงโทษ ฯลฯ
๒. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับคาสัมผัสจากใบความรู้ เรื่อง
ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
๓. ครูฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักการเลือกสรรคามาใช้ในการแต่ง
คาประพันธ์ โดยครูแจกบัตรคาต่าง ๆ ให้นักเรียนคนละ ๑ คา เพื่อให้
นักเรียนเข้ากลุ่ม "คาไวพจน์" ให้ถูกต้อง ซึ่งครูนาคาไวพจน์ที่เป็น
ความหมายไปติดไว้มุมต่าง ๆ ของห้องเรียน ใช้เวลาทากิจกรรม
ประมาณ ๕ นาที
ตัวอย่าง นา = นที, วารี, สาคร, ธารา, สายชล, ชลธาร
ป่า = พนา, ไพร, ไพรสณฑ์, วนา, เถื่อน, พนัส
ช้าง = กุญชร, คช, กรี, หัตถี, ไอยรา, สาร
๔. ครูนาภาพที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ให้นักเรียนดู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. ครูขึนต้นคาประพันธ์ให้นักเรียนจานวน ๑ วรรค เช่น
"รักชาติศาสน์กษัตริย์" แล้วให้นักเรียนทังชันช่วยกันแต่งคาประพันธ์
จนเสร็จสมบูรณ์
๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่งคาประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
จานวน ๒ บท ตามภาพที่นักเรียนเลือกเอง
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแต่ง
คาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแต่งคาประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ได้
ทักษะ/กระบวนการ
แต่งคาประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี ๑๑ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ตรวจชินงาน

แบบประเมิน
การแต่งคาประพันธ์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ.............
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แบบประเมินการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑

ความคิดสร้างสรรค์

เนื้อหาตรงประเด็น

การเลือกใช้คา

ชื่อ – สกุล

การใช้คาสัมผัส

เลขที่

ฉันทลักษณ์

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และให้คะแนนลงใน
ช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
รวม

๔

๓

๓

๓

๒

๑๕ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๒ คะแนน)
คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สรุปผล
การประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................
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เกณฑ์การประเมินการแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
ประเด็น
การประเมิน
ฉันทลักษณ์

๔ (ดีมาก)
ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์

การใช้คาสัมผัส

-

ความคิด
สร้างสรรค์

-

เนื้อหา
ตรงประเด็น

-

การเลือกใช้คา

-

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ผิดฉันถูทลั
ผิดฉัถูนกทลั
ษณ์
กต้กอษณ์
งตาม
ต้อกงตาม
๑ แห่ฉังนทลักษณ์
๒ แห่ฉันง ทลักษณ์
มีการเล่นเสียงสัมผัส
สระ และสัมผัส
พยัญชนะ
เนื้อหาแปลกใหม่
น่าสนใจ สะท้อน
ความคิด
เนื้อหาตรงตามภาพที่
กาหนด
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

๑ (ปรับปรุง)
ผิดฉัถูนกทลั
ษณ์
ต้อกงตาม
๓ แห่ฉันงขึทลั้นไป
กษณ์

มีการเล่นเสียง
สัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่ง
เนื้อหาน่าสนใจ
แต่ไม่แปลกใหม่

ไม่มีการเล่นเสียง
สัมผัส

เนื้อหาตรง
ตามภาพที่กาหนด
แต่ไม่ชัดเจน
มีการเลือกใช้คา
อย่างหลากหลาย

เนื้อหาไม่ตรง
ตามภาพที่กาหนด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เนื้อหาไม่น่าสนใจ
และไม่แปลกใหม่

เลือกใช้คาแต่
ยังไม่หลากหลาย
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ใบความรู้ เรื่อง ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การแต่งคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี เป็นคาประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ ที่กวีนิยมแต่งมาก ปรากฏการแต่งตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
มีทังแต่งสลับกับคาประพันธ์ประเภทอื่นและแต่งเพียงลาพัง กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท บาทละ ๑๑ คา คนทั่วไป
จึงนิยมเรียกว่า กาพย์ยานี ๑๑
แผนผังกาพย์ยานี

๑ บท
สัมผัสระหว่ างบท
๑ บท

คณะของกาพย์ยานี
กาพย์ยานี ๑ บท มี ๒ บาท
บาทหนึ่ง มี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คา วรรคหลังมี ๖ คา รวมเป็น ๑๑ คา
การส่งสัมผัส
คาสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคาที่สาม ของวรรคที่ ๒ (อาจเลื่อนมาส่งสัมผัสคาที่ ๑ หรือ ๒ ได้)
คาสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้าย ของวรรคที่ ๓ (หากส่งสัมผัสไปยังคาที่ ๑ หรือ ๒ หรือ
๓ ในวรรคที่ ๔ ได้ จะเพิ่มความไพเราะในคาประพันธ์เพิ่มขึน)
ในการแต่งกาพย์ยานีมากกว่า ๑ บท ต้องส่งสัมผัสระหว่างบท โดยคาสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยัง
คาสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ในบทถัดไป
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คาสัมผัสในคาประพันธ์
การแต่งคาประพันธ์จะมีลักษณะเฉพาะคือการส่งสัมผัส ซึ่งมีการส่งสัมผัสแบ่งเป็น ๒ ชนิด ได้แก่
สัมผัสในและสัมผัสนอก
สัมผัสใน เป็นสัมผัสที่ไม่บังคับเพียงแต่เป็นสัมผัสที่เพิ่มความไพเราะและแสดงถึงความสามารถของผู้แต่ง
โดยแบ่งแยกสัมผัสในออกเป็น ๒ ชนิดคือ สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ
สัมผัสนอก เป็นสัมผัสบังคับโดยแบ่งย่อยออกเป็นสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบท โดยสัมผัส
นอกนันต้องเป็นสัมผัสสระเท่านัน
สัมผัสพยัญชนะ คือคาสัมผัสในคาประพันธ์ที่อยู่ในวรรคเดียวกัน ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
อาจเรียกว่า “สัมผัสอักษร” ตัวอย่างเช่น
ค่าเช้าเฝ้าสีซอ
อยู่บุรีไม่มีภัย
ไพร่ฟ้าประชาชี
โลโภพาให้บ้าใจ
ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา
สัมผัสสระ คือคาสัมผัสในวรรค สัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสระหว่างบท ที่มีเสียงสระเสียงเดียวกัน
และอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันด้วย ตัวอย่างเช่น
บ้านช่องคลองเล็กใหญ่
บ้างตื่นไฟตกใจโจน
ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน
ลุกโลดโผนโดนกันเอง
พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง
ที่มา กาพย์พระไชยสุริยา: หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๑

ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนจดหมายกิจธุระ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน
จดหมายกิจธุระ
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนจดหมายกิจธุระได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครูและนักเรียนสนทนากับเรื่องการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ว่ามีช่องทางในการสื่อสารอย่างไรบ้าง เช่น จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ขั้นสอน
๑. ครูนาซองจดหมายมาให้นักเรียนดูแล้วซักถามและสนทนาร่วมกัน
เกี่ยวกับความสาคัญของการใช้จดหมาย ประโยชน์ รวมไปถึงประเภท
ของจดหมายชนิดต่าง ๆ
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที
๓. นักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
ในประเด็น ดังนี้
๑) รูปแบบของจดหมายกิจธุระ
๒) ภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายกิจธุระ
๓) ส่วนประกอบของจดหมายกิจธุระ
๔) การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย
๔. ครูแจกใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
จดหมายกิ
จธุระจ(จดหมายลากิ
จ) จ)
เขียนจดหมายกิ
ธุระ (จดหมายลากิ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ซองจดหมายตัวอย่าง
๒. ใบความรู้ เรื่อง หลักการเขียนจดหมาย
กิจธุระ
๓. ใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๕. ครูมอบหมายให้นักเรียนทุกคนเขียนจดหมายกิจธุระ
(จดหมายลากิจ) คนละ ๑ ฉบับ พร้อมใส่ซองและจ่าหน้าซอง
ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมาย
กิจธุระ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการเขียนจดหมาย
กิจธุระ
ทักษะ/กระบวนการ
เขียนจดหมายกิจธุระได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

ตรวจชิ้นงาน

แบบประเมินการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จดหมายกิจธุระ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.............พ.ศ...............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน.............พ.ศ...............
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ใบความรู้ เรื่อง หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การเขียนจดหมายกิจธุระ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จดหมาย

จดหมายเป็นเครื่องมือในการส่งสารชนิดหนึ่ง เนื้อหาในจดหมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งว่าต้องการ
แนะนาตน เล่าเรื่อง สอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึก ภาษาของจดหมายจะเป็นระดับใดขึ้นอยู่กับ
เนื้อหา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับและสถานภาพทางสังคม
จดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่องานหรือกิจธุระบางประการ เช่น จดหมาย
ที่ส่งไปยังนิตยสารเพื่อขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จดหมายลาป่วยถึงครูประจาชั้น จดหมายที่เขียนถึงบริษัทเพื่อ
สมัครงานระหว่างปิดภาคเรียน ผู้เขียนจดหมายประเภทนี้จะใช้ภาษาระดับกึ่ งทางการหรือภาษาที่เป็นทางการ
ขึ้นอยู่กับจดหมายฉบับนั้นเขียนขึ้นเพื่องานส่วนตัวหรือเขียนในนามขององค์กรหรือหน่วยงาน
ในการเขียนจดหมาย ผู้เขียนต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ และสถานภาพทางสังคมของผู้ส่ง
และผู้รับ เนื้อหาสาระ ระดับภาษา ตลอดจนการใช้คาให้เหมาะสม โดยคานึงถึงวิธีการเขียนดังนี้
๑. เขียนให้ถูกรูปแบบตามที่นิยมใช้กัน
๒. ใจความในจดหมายต้องให้ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน
๓. เลือกใช้กระดาษที่สาหรับเขียนจดหมาย และ ซองจดหมายสีสุภาพ เหมาะสมกับระดับของบุคคล ( ผู้รับ)
๔. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย พยายามอย่าให้มีรอย ลบ ขูด ขีด ฆ่า
๕. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา และตามความนิยม สุภาพถูกกาลเทศะ
๖. ที่อยู่ของผู้เขียนทาให้ผู้รับทราบว่าผู้เขียนจากที่ใด
๗. ถัดมาเป็นวันที่ที่จดหมาย ช่วยบอกให้ทราบว่าผู้เขียนเขียนจดหมายเมื่อใด
๘. ใช้คาขึ้นต้น คาสรรพนามแทนผู้เขียนนั้นควรถูกต้องเหมาะสมตามระดับของบุคคล
๙. คาลงท้าย ต้องให้ถูกตามกาลเทศะ
๑๐. ควรมีการตรวจสอบจดหมายทั้งฉบับให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงผู้รับ
ที่มา : หนังสือเรียนวิวิธภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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ใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การเขียนจดหมายกิจธุระ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ จงเขียนจดหมายกิจธุระ (ลาป่วย) ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)

(

)
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ตอนที่ ๒ จงเขียนซองจดหมายกิจธุระ (ลาป่วย) ลงในช่องว่างที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)

ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
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แบบประเมินการเขียนจดหมายกิจธุระ

การใช้ภาษา

ความเป็นระเบียบ

ชื่อ – สกุล

เนื้อหาของจดหมาย

เลขที่

รูปแบบของจดหมาย

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนจดหมายกิจธุระ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน
รวม

๓

๓

๓

๓

๑๒

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายกิจธุระ
ประเด็นการประเมิน
รูปแบบของจดหมาย
กิจธุระ
เนื้อหาของจดหมาย

การใช้ภาษา

ความเป็นระเบียบ

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

ระดับคุณภาพ
๓ (ดีมาก)
๒ (พอใช้)
เขียนจดหมายกิจธุระ
เขียนจดหมายกิจธุระ
ถูกต้องตามรูปแบบ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
๑ – ๒ ตาแหน่ง
เนื้อหากระชับ ชัดเจน
เนื้อหาขาดความกระชับ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ไม่ชัดเจน แต่ยังคง
ของจดหมาย และจ่าหน้า ความถูกต้องตาม
ซองถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของ
จดหมาย และจ่าหน้าซอง
ถูกต้อง
ใช้ภาษาและถ้อยคาใน ใช้ภาษาและถ้อยคาใน
การเขียนถูกต้อง ใช้
การเขียนถูกต้อง ใช้
ระดับภาษาเหมาะสม
ระดับภาษาไม่เหมาะสม
ทางานสะอาดเรียบร้อย ทางานสะอาดเรียบร้อย
เป็นระเบียบ สะกดคา
เป็นระเบียบ สะกดคาผิด
ได้ถูกต้องทุกคา
๑-๓ คา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เขียนจดหมายกิจธุระ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
๒ ตาแหน่งขึ้นไป
เนื้อหาขาดความกระชับ
ไม่ชัดเจน ขาดความ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของจดหมาย และจ่าหน้า
ซองไม่ถูกต้อง
ใช้ภาษาและถ้อยคาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง ใช้
ระดับภาษาไม่เหมาะสม
ทางานขาดความสะอาด
ไม่เป็นระเบียบ และ
สะกดคาผิดเกิน ๓ คา
ขึ้นไป

ขอบเขตเนื้อหา
เขียนแนะนำสถำนที่สำคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนแนะนำ
สถำนที่สำคัญ
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนแนะนำสถำนที่สำคัญได้ถูกต้องตำม
หลักกำรเขียน
ด้านคุณลักษณะ
๑ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๕. รักควำมเป็นไทย
๖. มีมารยามในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนจับกลุ่มประมำณ ๔-๖ กลุ่ม แล้วครูแจกภำพสถำนที่
สำคัญ ในประเทศไทยให้กลุ่มละ ๑ ภำพ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตภำพและให้เขียนรำยละเอียดของภำพ
ว่ำปรำกฏรำยละเอียดใดในภำพบ้ำง (ใช้เวลำประมำณ ๕ นำที)
๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอภำพและรำยละเอียดของภำพ
ขั้นสอน
๑. ครูชี้แจงนักเรียนถึงหลักสำคัญของกำรเขียนแนะนำสถำนที่
สำคัญว่ำมีองค์ประกอบใดบ้ำง โดยครูให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้
ประกอบกำรเรียนรู้
๒. ครูอ่ำนตัวอย่ำงกำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญให้นักเรียนทุกคน
ฟังเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรเขียนบรรยำย
๓. ครูแจกใบงำน เรื่อง กำรเขียนแนะนำสถำนทีส่ ำคัญ เพื่อฝึกให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะกำรเขียนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด และ
ประสบกำรณ์ในสถำนที่ต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรใช้ถ้อยคำภำษำที่
เหมำะสมกับรูปแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กำรเขียนแนะนำถำนที่สำคัญในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพสถำนที่สำคัญ
๒. ใบควำมรู้ เรื่อง กำรเขียนแนะนำสถำนที่
สำคัญ
๓. ใบงำน เรื่อง กำรเขียนแนะนำสถำนที่
สำคัญ
๔. ตัวอย่ำงกำรเขียนแนะนำสถำนสำคัญ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

463

463
454

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักกำรเขียน
แนะนำสถำนที่สำคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

464

455

465
465
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้สิานความรู
้ ด/ประเมิน
่งที่ต้องการวั
มีควำมรู้ ้ควำมเข้ำใจ
ด้านความรู
เกี่ยวกั
กำรเขี้ควำมเข้
ยนแนะน
มีคบวำมรู
ำใจำ
สถำนที
ำคัญ ยนแนะนำ
เกี
่ยวกับ่สกำรเขี
สถำนที่สำคัญ

วิธีการ
วิธีการ
๑. สังเกตพฤติกรรม
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจชิ้นงำน
๒. ตรวจชิ้นงำน

เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบสังเกต
พฤติ
กรรมงเกต
๑. แบบสั
๒.
พฤติแบบประเมิ
กรรม น
กำรเขี
ยนแนะนนำ
๒.
แบบประเมิ
สถำนที
ำคัญ ำ
กำรเขีย่สนแนะน
สถำนที่สำคัญ
แบบประเมินกำรเขียน
แนะนำสถำนที
่สำคัญยน
แบบประเมิ
นกำรเขี
แนะนำสถำนที่สำคัญ

เกณฑ์
เกณฑ์
๑. ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ระดั
๒ คุณภำพ
๑. ผ่บำนเกณฑ์
๒. ผ่บำนเกณฑ์
ระดั
๒
กำรประเมิ
นร้อยละ
๒.
ผ่ำนเกณฑ์
๘๐ ขึ้นไป นร้อยละ
กำรประเมิ
๘๐ ขึ้นไป
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ยละ ๘๐กำรประเมิ
ขึ้นไป น
ผ่ร้อำนเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ทักษะ/กระบวนการ
เขียนแนะนำสถำนที่ ตรวจชิ้นงำน
ทักษะ/กระบวนการ
สำคัญเขีได้ยถนแนะน
ูกต้องตำม
ำสถำนที่ ตรวจชิ้นงำน
หลั
สำคักญกำรเขี
ได้ถูกยต้นองตำม
ด้านคุ
ณลักยษณะ
หลั
กกำรเขี
น
ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ศำสน์ กษัตริย์ ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิน
ด้า๑.
นคุรัณกลัชำติ
กษณะ
คุณลักษณะน
บ ๒ คุณภำพ
๒. มีรักวชำติ
ินัย ศำสน์ กษัตริย์ ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิ
ผ่ระดั
ำนเกณฑ์
๑.
๓.
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๒. ใฝ่
มีวเินรียั นรู้
๔.
๓. มุใฝ่่งเมัรี่นยในกำรท
นรู้ ำงำน
๕. มุรัก่งมัควำมเป็
นไทย
๔.
่นในกำรท
ำงำน
๖. มีรักมควำมเป็
ารยาทในการเขี
๕.
นไทย ยน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ยนรู้
๘. บันทึกผลกำรเรี
ผลหลังสอน
.............................................................................................................................
.......................................
ผลกำรเรียนรู้
ปัญหำและอุปสรรค
.............................................................................................................................
.......................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหำและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
ลงชื่อ........................................................ผูส้ อน
....................................................................................................................................................................
(.................................................................)
ลงชื
่อ........................................................ผูส้ อน
วันที่.............เดือน..............พ.ศ..............
(.................................................................)
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้วัรนับทีมอบหมาย
่.............เดือน..............พ.ศ..............
.............................................................................................................................
.............................................
๙.
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ลงชื
่อ...................................................ผู้ตรวจ
วันที่.............เดือน..............พ.ศ..............
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..............พ.ศ..............

465
465
456

466 457
466
ใบความรู้ เรื่อง การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
กำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญเป็นกำรเขียนเล่ำเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพ
เหตุกำรณ์ ลำดับเวลำ สถำนที่ บุคคล ผู้เขียนควรกล่ำวถึง เหตุกำรณ์ให้ชัดเจน โดยมีข้อมูลและเนื้อหำสำระของ
เรื่องที่จะแสดงควำมคิด
จุดมุ่งหมายของการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
กำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญ ใช้แสดงควำมคิดเห็นได้หลำยรูปแบบ เป็นกำรเขียนเล่ำข้อเท็จจริงหรือ
รำยละเอียดของเรื่องตำมที่เป็นอยู่โดยคำนึงถึงควำมต่อเนื่องและรำยละเอียดของเรื่อง บุคคลหรือสถำนที่นั้น ๆ
ข้อสังเกตการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
กำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญเป็นกำรเขียนที่ต้องสำมำรถใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง ได้ มีสถำนที่ บุคคลจริง
ไม่มีกำรสอดแทรกอำรมณ์หรือควำมรู้สึกลงไปในงำนเขียน

467 458
467
ใบงาน เรื่อง การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง

จงเขียนแนะนาสถานที่สาคัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เลือกเอง) ติดภาพและเขียนลงใน
ช่องว่างที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)

ชื่อเรื่อง

459
468 468
ตัวอย่างการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร: วัดประจารัชกาลที่ ๑๐
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร หรือวัดทุ่งสาธิต วัดประจารัชกาลที่ ๑๐ นั้น ตั้งอยู่แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นประมาณพุทธศักราช ๒๓๙๙ โดยคหบดีชาวลาวชื่อ นายวันดี ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์
แต่เมื่อคหบดีท่านนี้ถึงแก่กรรม รวมถึงเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายมรณภาพ ทาให้ไม่มีใครสืบสานต่อจนกลายเป็นวัดร้าง
จากวัดร้างกลางทุ่ง มีแต่กองอิฐ กองปูน ซากปรักหักพัง ภายในเวลา ๒ ปี กลับกลายเป็นวัดที่สวยงาม
สงบ ร่ม รื่น ท าให้ เป็ น ที่ เคารพและเลื่ อ มใสของชาวพระโขนงเป็ น อย่ างมาก ด้ ว ยพระอาจารย์ส าธิต ฐานวโร
มี ใจเคารพในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ผู้ ท รงเป็ น องค์ เอกอั ค รศาสนูปถัมภก และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ท่านจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายวัดทุ่งสาธิต
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช
๒๕๐๘ รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ใน
พระอุปถัมภ์พร้อมได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร”

460
469 469
แบบประเมินการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ

การจัดลาดับข้อความ

การใช้ถ้อยคา

เนื้อหา

ความสะอาดเรียบร้อย

เลขที่

อักขรวิธี

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในกำรเขียนแนะนำสถำนที่สำคัญ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๓

๒

๒

ชื่อ – สกุล

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๒ คะแนน)
คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

รวม

สรุปผล
การประเมิน

๑๕

ผ่าน ไม่ผ่าน

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................
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เกณฑ์การประเมินการเขียนแนะนาสถานที่สาคัญ
ประเด็น
การประเมิน
อักขรวิธี

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เขียนสะกดคาถูกต้อง เขียนสะกดคาผิด
เขียนสะกดคาผิด
ทุกคา
จานวน ๑-๒ คา
จานวน ๓-๔ คา

๑ (ปรับปรุง)
เขียนสะกดคาผิด
๕ คาขึ้นไป

การจัดลาดับ
ข้อความ

จัดลาดับข้อความ
ได้ต่อเนื่องและ
มีเอกภาพ

จัดลาดับข้อความได้
ต่อเนื่องกัน
สะอาดเรียบร้อยดี

จัดลาดับข้อความ
ได้แต่ยังขาด
ความต่อเนื่อง

จัดลาดับข้อความ
วกวน สับสน
ขาดความต่อเนื่อง

การใช้ถ้อยคา

-�
การใช้ถ้อยคำ
ถูกต้องเหมาะสม

เนื้อหา

เนื้อหาตรงประเด็
น
ครบถ้วน ตาม
ที่กำ�หนด
สะอาดเรีย-บร้อย
ดีมาก

มีการเลือกสรรคาได้
อย่างถูกต้อง
สละสลวย
เนื้อหาตรงประเด็
น
ส่วนใหญ่

มีการเลือกสรรคา
ได้แต่ยังขาดความ
สละสลวย
เนื้อหาน่าสนใจ
ดึงดูดใจ
ใจสอดคล้อง
องกับภาพ
กัสอดคล้
บภาพบางส่
วน
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

การเลือกใช้ถ้อยคา
ไม่เหมาะสมกับ
เนื้องเรื่อง
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
ไม่สอดคล้อง
กับภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

ความสะอาด
เรียบร้อย

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๔-๑๕
คะแนน ๑๑-๑๓
คะแนน ๘-๑๐
คะแนน ๐-๗

สะอาดเรีย- บร้อย
ดี

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ
ในชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ
ในชีวิตประจาวันได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๕. มีมารยาทในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ตัวอย่างข่าวจากหนังสือพิมพ์
๒. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
๑. ครูคัดเลือกประเด็นข่าวในสังคมปัจจุบันมาอ่านให้
จากสื่อในชีวิตประจาวัน
นักเรียนฟัง
๓. ใบงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
๒. นักเรียนร่วมกันพูดแสดงความคิดเห็นจากประเด็น
จากสื่อในชีวิตประจาวัน
ข่าวที่ได้ฟัง
ขั้นสอน
๑. ครูแจกตัวอย่างข่าว ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น แล้วให้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าว
นักเรียนศึกษาข่าวนั้น (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
๒. ครูสุ่มนักเรียนให้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว
ที่ได้ฟัง
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
๔. ครูอภิปรายซักถามความรู้และอธิบายเพิ่มเติม
๕. ครูให้นักเรียนฝึกเขียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นจากใบงานที่แจกให้
๖. ครูสุ่มนักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง การเขียน
แสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
๒. ครูมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนคัดเลือกข่าวที่สนใจ
แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อใน
ชีวิตประจาวัน
ทักษะ / กระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อใน
ชีวิตประจาวันได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

ตรวจชิ้นงาน

แบบประเมิน
การเขียนแสดง
ความคิดเห็น

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ประเมินคุณลักษณะ

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน...............พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับการแสดงความคิดเห็น
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นนั้นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
๑. การเลื อ กเรื่ อ งผู้ เขี ย นควรเลื อ กเรื่ อ งที่ เป็ น ที่ น่ าสนใจของสั งคมเป็ น เรื่ อ งที่ พ้ น สมั ย อาจเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือข่าว เหตุการณ์ ประจาวัน ทั้งนี้ผู้เขียน
แสดงความคิดเห็นควรจะมีความรู้และความเข้าใจเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้ง
๒. การให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เลือกมานั้นจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่มาของเรื่อง ความสาคัญและ
เหตุการณ์ เป็นต้น
๓. การแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนอาจแสดงความคิดเห็น ได้ ๔ ลักษณะ คือ
๑) การแสดงความคิดเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกต เช่น การรักษาสุขภาพของคนสมัยใหม่
๒) การแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง เช่น การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดของวัยรุ่น
๓) การแสดงความคิดเห็นเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริง เช่น การกินยาลดความอ้วนของวัยรุ่น
๔) การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินค่า เช่น การวิจารณ์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล
การเรียบเรียง
๑) การตั้งชื่อเรื่อง ควรตั้งชื่อเรื่องให้เร้าความสนใจผู้อ่านและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเขียนเพราะชื่อเรื่อง
เป็นส่วนที่ผู้อ่านจะต้องอ่านเป็นลาดับแรกและเป็นการบอกขอบเขตของเรื่องด้วย
๒) การเปิ ดเรื่องใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนคานาและควรเปิดเรื่องให้ น่าสนใจชวนให้ผู้ อ่าน
ติดตาม
๓) การล าดับเรื่อง ควรล าดับเรื่ องให้มีความต่อเนื่องสามารถแยกแยะได้ว่าส่ วนใดเป็นข้อเท็ จจริงและ
ส่วนใดเป็นการแสดงความคิดเห็น
๔) การปิดเรื่องใช้หลักการเช่นเดียวกับการเขียนสรุปและควรปิดเรื่องให้ผู้อ่านประทับใจ
การใช้ภาษา
ควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย ชัดเจน ไม่เยิ่นเย้อมีการใช้สานวนโวหารอย่างเหมาะสมกับเรื่อง นอกจากนี้ยังต้อง
ใช้คาที่สื่ อความหมายได้ตรงตามอารมณ์ ของผู้ เขียน ทั้งนี้ พึงหลี กเลี่ ยงการใช้ถ้อยคาที่แสดงอารมณ์ รุนแรง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงตามมาในภายหลัง
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ใบงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านข่าวทางซ้ายมือแล้วเขียนแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่างที่กาหนดให้

สื่อทุกสานักรายงานตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ กลุ่มนักดาน้าได้พบตัวน้อง
นักฟุตบอลทีมหมูปา่ ครบทั้ง ๑๒ คน พร้อมโค้ชรวมเป็น ๑๓ ชีวิตแล้ว
โดยทุกคนปลอดภัยดี
หลังการรอคอย ๒๒๒ ชั่วโมง ในที่สุดหน่วยซีลก็บุกเข้าไปพบน้อง ๆ
เมื่อเวลา ๒๒.๑๕ น. คืนวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริเวณเลยจาก
หาดพัทยาไปประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนปลอดภัย จากนั้น
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงรายได้แถลงยืนยัน
อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงเฮด้วยความดีใจจากผู้เกี่ยวข้องดังกึกก้อง
"หลังดาน้าถึงพัทยาบีช ปรากฏว่าน้าท่วม ทหารจึงได้เดินไป อีก ๔๐๐
เมตร จึงได้พบกับเด็ก ๆ ทั้ง ๑๓ คนอยู่บนโขดหิน" ผู้ว่าฯ เชียงรายกล่าว
โดยรวมเวลาที่เด็กหายไป ๙ วัน ๕ ชม. ๔๑ นาที ๑๕ วินาที พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่เจ้าหน้าที่พบตัว
เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทั้ง ๑๓ คนในสภาพ
ที่ปลอดภัย พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยซีล รวมทั้ง
พลเรือน ตารวจ ทหาร พี่น้องประชาชน จิตอาสาชาวไทยและต่างประเทศ
และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนให้ปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้
ประสบความสาเร็จด้วยดี นายกรัฐมนตรี ย้าว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย ถ้าทุกคนตั้งใจทาอะไรก็จะสาเร็จได้
ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
ที่มา: สานักข่าวอัมรินทร์
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ตัวอย่างข่าวจากหนังสือพิมพ์ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

"โครงการเมาไม่ขับ"
ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น "โครงการเมาไม่ขับ" ได้มีผลดีต่อผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ทาให้ผู้ขับ
ระวั ง ตั ว เองในการดื่ ม แต่ จ านวนผู้ ที่ เสี ย ชี วิ ต และผู้ ที่ บ าดเจ็ บ จากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ไม่ ไ ด้ มี จ านวนน้ อ ยลง
อาจเป็นเพราะเมื่อผู้ขับทราบว่าจะมีก ารตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ ใดก็จะเลี่ ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน จึงเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ตั้งด่านไปเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสาเหตุเพราะเมาแล้วขับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การขับรถ
ประมาทก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ทาให้ขาดสติในการควบคุมตนเอง
ซึ่งในช่ว งสงกรานต์ ที่ผ่ านมานั้ น มี ป ระชาชนเดินทางกลั บต่ างจังหวัด เป็น จานวนมาก ท าให้ การจราจรแออั ด
ซึ่งผู้ที่ดื่มแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุนั้น ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยเพราะสาเหตุการเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือ
บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการตลอดชีวิต ทางที่ดีทุกคนควรช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีน้าใจและสานึกดี
ทีจ่ ะทาให้สังคมน่าอยู่ขึ้น และไม่มีผู้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทาของคนอื่นอีกด้วย
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แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๕-๖
หมายถึง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง

ความสะอาดเรียบร้อย

ชื่อ – สกุล

รวม

เนื้อหา

เลขที่

การใช้ภาษา

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน และให้คะแนน
ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๒

๑๐

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจาวัน
ประเด็น
การประเมิน
การใช้ภาษา

๔ (ดีมาก)
มีการเลือกสรรคา
ได้อย่างถูกต้อง
สละสลวย ใช้ภาษา
แสดงความคิดเห็น
ตรงประเด็น

เนื้อหา

ตรงประเด็น
สอดคล้องกับเรื่อง

ความสะอาด
เรียบร้อย

สะอาดเรียบร้อย
ดีมาก
-

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีการเลือกสรรคา
การเลือกใช้ถ้อยคา
ได้ดีแต่ยังขาดความ ไม่เหมาะสมกับ
สละสลวยในการใช้ เนื้องเรื่อง แต่
ภาษา และมีการใช้ มีการใช้ภาษา
ภาษาแสดงความ
แสดงความคิดเห็น
คิดเห็น
ตรงประเด็น แต่ขาด ตรงประเด็น แต่
เอกภาพของเนื้อหา ขาดเอกภาพของ
๑-๒ แห่ง
เนื้อหา ๓-๔ แห่ง
สะอาดเรียบร้อยดี
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เลือกใช้ถ้อยคายัง
ไม่ถูกต้อง และไม่มี
การใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น และ
ขาดเอกภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสืออ่านนอกเวลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา ขั้นนา
๑. ครูเล่านิทาน/นิยาย/เรื่องสั้น/ตานาน
๒. นิทาน/นิยาย/เรื่องสั้น/ตานาน (ขนาดสั้น)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนฟัง ๑ เรื่อง (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที)
๓. ใบงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้านความรู้
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
จากหนังสือนอกเวลา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแสดง
จากเรื่องที่ได้ฟัง
ความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ครูนาหนังสือนอกเวลาระดับชั้นมัธยมศึกษา- การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
เขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลาได้
ปีที่ ๑ มาให้นักเรียนอ่านในชั่วโมง (ครูอาจเป็น
ด้านคุณลักษณะ
ผู้พิจารณาเลือกเรื่องที่มีความเหมาะสมกับเวลา
๑. มีวินัย
และวัยของนักเรียน)
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ครูให้ใบงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
๓. ใฝ่เรียนรู้
จากหนังสือนอกเวลา แก่นักเรียนเพื่อใช้ในการทา
๔. ซื่อสัตย์สุจริต
ชิ้นงาน (อ่านนอกเวลา)
๕. มีมารยาทในการเขียน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปประโยชน์และการเขียน
แสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
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480
480 480
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
่งที่ต้องการวั
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้าสินความรู
้ ด/ประเมิน
ด้านความรู
มีความรู้ ้ความเข้าใจ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
มีคบวามรู
วามเข้ยานแสดง
ใจ
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ผ่ระดั
านเกณฑ์
เกี่ยวกั
หลัก้คการเขี
บ ๒ คุณภาพ
เกี
่ยวกับดหลั
การเขียงนแสดง
ระดับ ๒
ความคิ
เห็นกจากหนั
สือ
ความคิ
ดเห็นจากหนังสือ
นอกเวลา
ทันอกเวลา
กษะ/กระบวนการ
ทักษะ/กระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็น ตรวจชิ้นงาน
แบบประเมินการเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เขียงสืนแสดงความคิ
แบบประเมินดการเขี
จากหนั
อนอกเวลาได้ดเห็น ตรวจชิ้นงาน
แสดงความคิ
เห็น ยน ผ่ร้อานเกณฑ์
ยละ ๘๐การประเมิ
ขึ้นไป น
จากหนั
นอกเวลาได้
แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ด้านคุณงลัสืกอษณะ
ด้า๑.
นคุมีณวลัินกัยษณะ
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๑. มุมี่งวมัิน่นัยในการทางาน
ประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมิ
ผ่ระดั
านเกณฑ์
๒.
คุณลักษณะน
บ ๒ คุณภาพ
๒. ใฝ่
มุ่งเมัรี่นยในการท
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๓.
นรู้ างาน
๓.
๔. ใฝ่
ซื่อเสัรียตนรู
ย์ส้ ุจริต
๔.
ตย์สุจริต ยน
๕. มีซื่อมสัารยาทในการเขี
๘. บันทึกผลหลังสอน
๘. บันทึกผลการเรี
ผลหลังสอน
ยนรู้
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่.............เดือน................พ.ศ............
วันที่.............เดือน................พ.ศ............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
(.................................................................)
วันที่.............เดือน................พ.ศ............
วันที่.............เดือน................พ.ศ............

481 472
481
ใบงาน เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หนังสือนอกเวลา เรื่อง
ข้อมูลเบื้องต้นของหนังสือนอกเวลา
ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่
จังหวัดที่พิมพ์
โรงพิมพ์
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แบบประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๕-๖
หมายถึง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง

ความสะอาดเรียบร้อย

ชื่อ-สกุล

รวม

เนื้อหา

เลขที่

การใช้ภาษา

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา และให้คะแนน
ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๒

๑๐

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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483
เกณฑ์การประเมินการเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
ประเด็น
การประเมิน
การใช้ภาษา

๔ (ดีมาก)
มีการเลือกสรรคา
ได้อย่างถูกต้อง
สละสลวย ใช้ภาษา
แสดงความคิดเห็น
ตรงประเด็น

เนื้อหา

ตรงประเด็น
สอดคล้องกับเรื่อง

ความสะอาด
เรียบร้อย

สะอาดเรียบร้อย
ดีมาก -

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีการเลือกสรรคา
การเลือกใช้ถ้อยคา
ได้ดีแต่ยังขาดความ ไม่เหมาะสมกับ
สละสลวยในการใช้ เนื้องเรื่อง แต่
ภาษา และมีการใช้ มีการใช้ภาษา
ภาษาแสดงความ
แสดงความคิดเห็น
คิดเห็น
ตรงประเด็น แต่ขาด ตรงประเด็น แต่
เอกภาพของเนื้อหา ขาดเอกภาพของ
๑-๒ แห่ง
เนื้อหา ๓-๔ แห่ง
สะอาดเรียบร้อย
สะอาดเรียบร้อย
แสดงถึงความตั้งใจ
ดี
ไม่มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าข้อความ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
เลือกใช้ถ้อยคายัง
ไม่ถูกต้อง และไม่มี
การใช้ภาษาเพื่อ
แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น และ
ขาดเอกภาพ
มีข้อบกพร่องของ
ผลงาน มีรอยลบ
ขีด-ฆ่าหลายแห่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้
๒. ประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นเชิง
สร้างสรรค์
ด้านทักษะกระบวนการ
ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. มีมารยาทในการพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาการพูดของ
ผู้พูดจากรายการต่าง ๆ ทางสื่อโทรทัศน์ วีดีทัศน์
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูด
แสดงความคิดเห็นจากนั้นครูสนทนาซักถามเรื่อง
ข้อควรปฏิบัตแิ ละมารยาทในการพูดแสดง
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม
จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหัวข้อ
แล้วร่วมกันศึกษาข้อมูล พร้อมส่งตัวแทนออกมาพูด
แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
สภาพสถานการณ์
ปัจจุบัน
๑) การเมื
อง
๒) การศึกษา
๓) เศรษฐกิจ
๔) ครอบครัว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

484
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม แล้วให้
นักเรียนจดบันทึก
ขั้นสรุป
ครูสนทนาซักถามเรื่องประโยชน์ของผู้พูดแสดง
ความคิดเห็นที่ดี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

485

476

486 486
477
486 486

แบบประเมินผลงาน
สิ่งที่ต้องการวั
ด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบประเมิ
นผลงาน
ด้านความรู้
้องการวัด/ประเมิ
วิธีกการรรม
เครืง่อเกต
งมือที่ใช้ ผ่านเกณฑ์เกณฑ์
๑.สิ่งพูทีด่ตแสดงความคิ
ดเห็นเชิน ง สังเกตพฤติ
แบบสั
คุณภาพ
ด้านความรู้
พฤติกรรม
ระดับ ๒
สร้างสรรค์
๑. พูดแสดงความคิดเห็นเชิง สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๒. ประโยชน์ของการพูดแสดง
พฤติกรรม
ระดับ ๒
สร้างสรรค์
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
๒. ประโยชน์ของการพูดแสดง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
พูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
ประเมินการพูด
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้สร้าานทั
ก
ษะ/กระบวนการ
งสรรค์
การพูด
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
พู
ด
แสดงความคิ
ด
เห็
น
อย่
า
ง
ประเมิ
น
การพู
ด
แบบประเมิ
น
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
สร้๑.
างสรรค์
การพูด น
ยละ ๘๐คุณขึ้นภาพ
ไป
มีวินัย
ประเมินคุณลักษณะ แบบประเมิ
ผ่ร้อานเกณฑ์
ด้า๒.
นคุใฝ่
ณเลัรีกยษณะ
นรู้
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๑.
มี
ว
น
ิ
ย
ั
ประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
แบบประเมิ
น
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๒.
นรู้
คุณลักษณะ
ระดับ ๒
๔. ใฝ่
มีจเิตรียสาธารณะ
๓. มีมุม่งมัารยาทในการพู
่นในการทางานด
๕.
๘.๔.บันมีทึจกิตผลหลั
งสอน
สาธารณะ
ผลการเรียนรู้
๘.
บั
น
ทึ
ก
ผลหลังสอน
....................................................................................................................................................................
ผลการเรี
ยนรูป้ สรรค
ปัญหาและอุ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัข้อญเสนอแนะและแนวทางแก้
หาและอุปสรรค
ไข
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
ลงชืวัน่อที...................................................ผู
ส้ อน
่.............เดือน..................พ.ศ..........
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ลงชื
้ตรวจ
วัน่อที...................................................ผู
่.............เดือน..................พ.ศ..........
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การพูดแสดงความคิดเห็น คือ การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการอ่าน การดู การฟัง แล้วนามาถ่ายทอดในลักษณะของการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่าง
มีเหตุผล ในการพูดแสดงความคิดเห็นผู้พูดอาจพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการ เศรษฐกิจ หรือ
สังคมก็ได้
ประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็น
๑. การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน เป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งผู้พูด
อาจจะพิจารณาแล้วว่า ความคิดเห็นที่ตนสนับสนุนมีสาระและประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่วนรวม หรือถ้าเป็น
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ จะต้องเป็นความคิดเห็นที่เป็นองค์ความรู้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่กาลังพูดกันอยู่
ทั้งในระหว่างบุคคลหรือในที่ประชุม เช่น การพูดในที่ประชุม การอภิปราย การแสดงปาฐกถา เป็นต้น
๒. การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้ง เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีความคิดไม่ตรงกันและ
เสนอความคิดอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับผู้อื่น การพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้ งดังกล่าว ผู้พูดควรระมัดระวังเรื่อง
การใช้ภาษาและการนาเสนอ ความขัดแย้งควรเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ อันจะก่อประโยชน์ ต่อหน่วยงานหรือ
สาธารณชน เช่น การสัมมนาเชิงวิชาการ การอภิปราย การประชุม เป็นต้น
๓. การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เป็นการพูดเพื่อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้วิจารณ์
อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจารณ์จะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่อคติต่อผู้พูด
หรือสิ่งที่เห็น เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือ ละคร รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
๔. การพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนาเสนอความคิดใหม่ เป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และนาเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม เป็นต้น
ลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
๑. ผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างดี
๒. การแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ควรมี ห ลั ก การแสดงความคิ ด เห็ น ในเชิ งขั ด แย้ งและ
เชิงวิจารณ์
๓. ให้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและวิจารณ์เพื่ อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
๔. การแสดงความคิ ด เห็ น ใด ๆ ก็ ต าม ควรแสดงความคิ ด เห็ น ในเชิ งสร้ างสรรค์ และเป็ น ประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น
๑. ฟัง อ่าน หรือดูเรื่องที่ต้องพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ
๒. ทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง
๓. หาข้อมูลเพิ่มเติม

479
488 488
๔. ให้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็น
๕. มีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
๖. ไม่นาอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง
๗. พูดอย่างมีมารยาทใช้คาที่สุภาพ
๘. เรียงลาดับเรื่องที่จะพูดให้ดีไม่เกิดการสับสน
๙. ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้งกัน
๑๐. พูดให้ตรงประเด็น
มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
๑. ภาษาในการแสดงความคิดเห็ น ต้องเป็ นภาษาสุ ภ าพ ชัดเจน เข้าใจง่าย เลื อกใช้ถ้อยค าให้ มี
ความหมายตรงตามที่คิด มีความสมเหตุสมผล ตรงประเด็น ตรงตามหัวข้อที่กาหนด ไม่ออกนอกเรื่อง
๒. ข้อมูลหลักฐานที่นามาใช้ประกอบความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จหรือมีจุดประสงค์
เพื่อหลอกลวง
๓. ควรใช้ น้ าเสี ย งที่ นุ่ ม นวล แต่ ห นั ก แน่ น น่ าเชื่ อ ถื อ ไม่ พู ด เสี ยงดั งเกิ น ไป ไม่ ห้ ว นหรือ กระด้ า ง
ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ
๔. ใช้กิริยาท่าทางที่สุภาพ ไม่แสดงท่าทางก้าวร้าว เช่น ยืนเท้าเอว ชี้หน้าอีกฝ่าย หรือทุบโต๊ะ เป็นต้น
๕. ไม่พูดเพื่อเอาชนะ ต้องใช้เหตุผลเป็นสาคัญ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ และยอมรับฟังเมื่อเหตุผลของ
อีกฝ่ายหนักแน่นและถูกต้องกว่า
๖. เป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟัง ไม่พูดแทรกหรือพูดขัดจังหวะในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูดแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องเลือกแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ มีเจตนาดีต่อบุคคลใน
สังคมและส่วนรวม หลักการและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่นามาใช้เป็นเหตุ ผลต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีจริง นอกจากนี้
ยังต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ต้องรู้จักพิจารณาไตร่ตรองด้วยว่าความคิดเห็นนั้นถูกต้อง มีคุณประโยชน์
สมควรเชื่อหรือไม่ ในขณะเดียวกันถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ก็ควรกล้าแสดงความคิดเห็นของตนให้
ผู้อื่นได้รับรู้

480
489 489
แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

ความคล่องแคล่ว

บุคลิกภาพ

ชื่อ-สกุล

ความสร้างสรรค์

เลขที่

พูดตรงประเด็น

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และให้คะแนนลงในช่องที่
ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

๓

๓

๓

๓

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

รวม
๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน

490
490 481
เกณฑ์การประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นการประเมิน
พูดตรงประเด็น

ความสร้างสรรค์
ความคล่องแคล่ว
บุคลิกภาพ

ระดับคุณภาพ

คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

๓ (ดีมาก)
พูดตรงประเด็น
เรียงลาดับเรื่องราว
ได้ตามลาดับ ไม่วกวน
เนื้อเรื่องมีความ
สร้างสรรค์ น่าสนใจ
พูดได้คล่องแคล่ว
แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
มีความมั่นใจ มีท่าทาง
ประกอบ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ
๒ (พอใช้)
พูดตรงประเด็น เรื่องราว
ไม่เรียงตามลาดับ
เหตุการณ์บ้าง แต่ทาให้
เข้าใจเรื่องราวได้
เนื้อเรื่องน่าสนใจ แต่ยัง
ไม่แปลกใหม่
พูดติดขัดบ้าง แต่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้
มีความมั่นใจ มีท่าทาง
ประกอบเล็กน้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
พูดนอกประเด็น เรื่องราว
วกวน

เนื้อเรื่องไม่แปลกใหม่
พูดติดขัดมาก
ขาดความมั่นใจในการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๕้ภาษาไทย
เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
กลุ
กลุ
ขอบเขตเนื
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรี้อยหานรูย้ทนรู
ี่ ๕้ภาษาไทย
เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
ขอบเขตเนื
อ
้
หา
ยนเค้าโครงโครงงาน
กลุการเขี
่มสาระการเรี
ยนรู้ภาษาไทย
ยนเค้
าโครงโครงงาน
จุขอบเขตเนื
ดการเขี
ประสงค์
ารเรี
ยนรู้
้อกหา
จุด้ดาการเขี
ประสงค์
ก้ ารเรี
ยนรู้
นความรู
ยนเค้
าโครงโครงงาน
ด้จุดา๑.
นความรู
อธิบายขั
้นตอนการเขี
ประสงค์
ก้ ารเรี
ยนรู้ ยนเค้าโครงโครงงาน
๑.
อธิ
บ
ายขั
น
้
ตอนการเขี
าโครงโครงงาน
บมีายขั
้น้ ตอนการเขียยนเค้
าโครงโครงงาน
๒.
มารยาทในการเขี
นยนเค้
ด้าอธิ
นความรู
ยนยนเค้าโครงโครงงาน
ด้า๒.
นทัมีอธิ
กมษะและกระบวนการ
๑.
บารยาทในการเขี
ายขั้นตอนการเขี
ด้าเขี
นทัยมีนเค้
กมษะและกระบวนการ
าโครงโครงงานได้
๒.
ารยาทในการเขี
ยนถูกต้อง
นเค้
ถูกต้อง
นคุยณ
ลักาโครงโครงงานได้
ษณะ
ด้าเขีนทั
กษะและกระบวนการ
ด้าเขี
นคุยใฝ่
ณ
ษณะ
๑.
เลัรีกายโครงโครงงานได้
นรู้
นเค้
ถูกต้อง
๑.
นรู้ างาน
ในการท
ด้า๒.
นคุมุใฝ่
ณ่งเลัมัรีก่นยษณะ
๒.
๑. มีมุใฝ่ม่งเมัารยาทในการเขี
รี่นยในการท
นรู้ างานยน
๓.
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
การเรี
ยนรู้ที่ ๑๑
เรื่อแผนการจั
ง การเขียดนเค้
าโครงโครงงาน
เรื่อแผนการจั
ง การเขี
าโครงโครงงาน
รายวิ
ชาพืยด้นนเค้
ฐานภาษาไทย
การเรี
ยนรู้ที่ ๑๑
ฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรีเรืย่อรายวิ
นรู
้ ชาพืย้นนเค้
ง การเขี
าโครงโครงงาน
กิขัจ้นกรรมการเรี
ย
นรู
้
นา
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
นาสอบถามนัยกนรู
เรีย้ นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายว่า
กิขัจ้นครู
กรรมการเรี
ยนเกี
่ยกวกัเรีบยงานที
ด้รับมอบหมายว่
     ครู
สนทนาซั
ถามนั
นเกีามากที
่ย่ไวกั
งานที
ใดที
่นักเรีกยเรีกนใช้
เวลาในการท
่สุด ่ได้รับา
ขังานชิ
้นครู
นาส้นอบถามนั
ใดที่นาักงานชิ
เรีกยเรีนใช้
เวลาในการท
่สุด
มอบหมายว่
้นยนเกี
ใดที
ักเรีบยงานที
นใช้ามากที
เ่ไวลากระบวนการ
ขังานชิ
้นครู
สอน
ส้นอบถามนั
่ย่นวกั
ด้รับมอบหมายว่
า
ขังานชิ
้ในการดำ
น๑.สอน
�ซเนิ
นักการมากที
่สุด่องการเขีามากที
ัก่นถามนั
เรียเนเรื
ยนโครงงานว่
้นครูใดที
เรียกนใช้
วลาในการท
่สุด ามี
ครูซอักย่ถามนั
ยนเรืก่อเรีงการเขี
ยนโครงงานว่
างไรกเรี
และนั
ยนเคยท
าโครงงานวิาชมีา
ขัประโยชน์
้น๑.สอน
ประโยชน์
างไรกเรี
และนั
ยนเคยท
าโครงงานวิาชมีา
อะไรบ้
๑. ครูางซอักย่ถามนั
ยนเรืก่อเรีงการเขี
ยนโครงงานว่
อะไรบ้
๒. ครูางให้อนย่าักงไร
เรียนศึ
กษากเรีใบความรู
เรื่อง การเขี
ประโยชน์
และนั
ยนเคยท้ าโครงงานวิ
ชายน
๒.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นศึ
ก
ษา
ใบความรู
้
เรื
อ
่
ง
การเขี
ยน
เค้าโครงโครงงาน
พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
อะไรบ้
าง
เค้า๓.
พร้กอษา
บายเพิ
่มเติ
นแบ่
งมอธิ
กลุ่มใบความรู
กลุ่มละ
ให้ ยน
๒.โครงโครงงาน
ครูให้นักเรียนศึ
้ เรืม๔่องคนการเขี
๓.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
ม
่
กลุ
ม
่
ละ
๔
คน
นักาเรีโครงโครงงาน
ยนระดมสมองคิ
อ พร้่มเติ
อมเขี
เค้
พร้ดอหาหั
มอธิวบข้ายเพิ
ม ยนเค้าให้โครง
นัก๓.เรียครูนระดมสมองคิ
ดงหาหั
อ ่มพร้ละ
อมเขี
นเค้
โครงงานตามหั
คาแนะน
านักาให้
เรีโครง
ยน
ให้นักเรีวข้ยอนแบ่โดยครู
กลุ่มวคข้อยให้
กลุ
๔ ยคน
โครงงานตามหั
ว
ข้
อ
โดยครู
ค
อยให้
ค
าแนะน
านั
ก
เรี
ยน
นักเรียนแต่ละกลุ
าเสนอ
นัก๔.เรียให้นระดมสมองคิ
ดหาหั่มส่วงข้ผูอ้แทนออกมาน
พร้อมเขียนเค้
าโครง
๔. ให้นหันวักข้เรีอยในการเขี
ะกลุ
่มส่คางอยให้
ผู้แทนออกมาน
ประเด็
ยนเค้
โครงโครงงาน
โครงงานตามหั
วนแต่
ข้อ ลโดยครู
คาแนะนานัาเสนอ
กเรียน
ประเด็
น
หั
ว
ข้
อ
ในการเขี
ย
นเค้
า
โครงโครงงาน
ขั้น๔.สรุให้
ป นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมานาเสนอ
ขัประเด็
้น๑.สรุครู
ปนหัแวละนั
กเรียนร่วยมกั
ปประเภทของโครงงาน
ข้อในการเขี
นเค้นสรุ
าโครงโครงงาน
วมกันสรุดปทประเภทของโครงงาน
และประโยชน์
ับจากการจั
าโครงงาน
ขั้น๑.สรุครู
ป และนัทกี่ไเรีด้ยรนร่
และประโยชน์
ับจากการจั
าโครงงาน
๑. ครูและนัทกี่ไเรีด้ยรนร่
วมกันสรุดปทประเภทของโครงงาน
และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาโครงงาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั่วทโมง
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก๑ษาปี
ี่ ๑
ชั้นมัธเวลา
ยมศึก๑ษาปี
ี่ ๑
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ชั่วทโมง
สื่อใบความรู
/แหล่งเรี้ ยเรืนรู่อง้ การเขียนเค้ชัาโครงโครงงาน
้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
สื่อใบความรู
/แหล่งเรี้ ยเรืนรู่อง้ การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน/ชิ
หาข้อมูลเพื้น่องาน
เตรียมเขียนรายงานโครงงาน
หาข้อมูลเพื้น่องาน
เตรียมเขียนรายงานโครงงาน
ภาระงาน/ชิ
หาข้อมูลเพื่อเตรียมเขียนรายงานโครงงาน

491
491
491

491491 491
482

492 492
483
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. อธิบายการเขียนเค้าโครง สังเกตพฤติกรรม
โครงงาน
๒. มีมารยาทในการเขียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนเค้าโครงโครงงานได้
ตรวจชิ้นงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นการทางาน

ประเมินคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

แบบประเมินการเขียน
เค้าโครงโครงงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........

493 493
484
ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ การเขียนเค้าโครงโครงงาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โครงงานเป็ น งานเขี ย นที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ท างาน และร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบ
การเรียนรู้จากโครงงานเป็นการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลองจริง จากสภาพจริงที่นักเรียนต้องประสบ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงานและบริหารจัดการให้สามารถดาเนินงานทุกขั้นตอนให้ลุล่วงไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
การเขียนเค้าโครงโครงงานควรประกอบไปด้วยส่วนสาคัญอย่างน้อย ๘ หัวข้อ ซึ่งทุกหัวข้อผู้ทาโครงงาน
ต้องช่วยกันคิดและปรึกษาให้รอบคอบ พิจารณาทบทวนให้ดี ดังนี้
๑. ชื่อโครงงาน
เป็นสิ่งสาคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปยังวัตถุประสงค์ของ
การทาโครงงาน การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนนิยมตั้งชื่อให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง
สิ่งที่ควรคานึง คือ ชื่อโครงงานควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน ใช้ภาษาตรงไปตรงมาไม่ให้กากวม
๒. ผู้รับผิดชอบโครงงาน
การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน เพื่อให้ทราบว่าโครงงานนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบและสามารถ
ติดตามได้
๓. ที่มาของโครงงาน
การเขียนที่มาและความสาคัญของโครงงาน ผู้จัดทาโครงงานจาเป็นต้องศึกษาหลักการทฤษฎี
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ควรเขียนให้เข้าใจชัดเจนว่าโครงงานนี้มีเหตุผลอะไรจึงคิดทา มีเหตุจูงใจอะไร หากได้รับ
ความสนับสนุนจากใครหรือจากแหล่งใดควรระบุด้วย
๔. จุดประสงค์ของการทาโครงงาน
การกาหนดจุ ดมุ่ งหมายปลายทางที่ ต้ องการ ข้อ นี้ ส าคั ญ มากควรเขีย นให้ รัด กุม ว่าในการท า
โครงงานนี้ต้องการให้บรรลุอะไรบ้าง โดยการเขียนเป็นข้อ ๆ จะทาให้เข้าใจง่าย แจ่มแจ้ง และชัดเจน
๕. สมมติฐานของการศึกษา
เป็ น ทักษะกระบวนการทางภาษาไทย ต้อ งให้ ความส าคัญ เพราะเป็ นการกาหนดแนวทางใน
การออกแบบทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคาตอบของปัญ หาอย่างมีห ลั กและ
เหตุผลตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงการที่ได้ทามาแล้ว
๖. ขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลาการทาโครงงาน
โครงงานทุกโครงงานจะต้องวางขอบเขตไว้เป็นกรอบกากับว่าจะให้ครอบคลุมเนื้อหากว้างขวาง
เพียงใด หากระบุว่าทาภายในระยะเวลากี่วันหรือกี่สัปดาห์ได้ยิ่งดี
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๗. วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงงานตั้งแต่เริ่มเสนอ
โครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงงาน ควรเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นขั้น ๆ ไป และแต่ละขั้นใช้เวลา
เท่าไร ควรทาตารางการปฏิบัติงานแสดงด้วยหรือใช้ตารางสาเร็จรูปก็ได้ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
- การคิดหัวข้อ ปรึกษาครูที่ปรึกษา
- การค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ
- การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการดาเนินการตามโครงงาน เมื่อโครงงานสาเร็จแล้ว
ข้อคานึง ไม่ควรเขียนอย่างเดียวกับจุดประสงค์ แต่อาจนาผลพลอยได้จากการทาโครงงานมารวมไว้ในหัวข้อนี้
๙. เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารที่นามาอ้างอิงประกอบการทาโครงงาน
การเรียนรู้จากโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความสุข สนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยฝึกกระบวนการทางความคิด ช่วยให้รู้จักทาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง นับตั้งแต่การระดม
ความคิดเพื่อหาหัวข้อโครงงาน ตั้งชื่อโครงงาให้น่าสนใจ ไปจนถึงได้ดาเนินงานให้สาเร็จตามโครงงานที่กาหนดไว้
ที่มา : pioneen.netserv.chula.ac.th
หนังสือเรียนวิวิธภาษา ม.๑
หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ม.๔
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แบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘ คะแนน)
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๕-๖
หมายถึง
คะแนน ๐-๔
หมายถึง

ความสะอาด

ชื่อ-สกุล

รวม

ภาษา

เลขที่

องค์ประกอบ

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนเค้าโครงโครงงาน และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๒

๑๐

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน
ประเด็น
การประเมิน
องค์ประกอบ

ภาษา

๔ (ดีมาก)
องค์ประกอบ
ครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ขาดองค์ประกอบ
ขาดองค์ประกอบ
สาคัญ
สาคัญ
๑ องค์ประกอบ
๒ องค์ประกอบ

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
ถูกต้อง ชัดเจน

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
บกพร่อง ๑ แห่ง

ความสะอาด

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

-

-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อธิบายขั้นตอน
ชัดเจน ใช้ภาษา
บกพร่อง ๒ แห่ง
สะอาดเรียบร้อย

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ขาดองค์ประกอบ
สาคัญ
๓ องค์ประกอบ
ขึ้นไป
ขั้นตอนไม่ชัดเจน
และใช้ภาษา
บกพร่อง ๓ แห่ง
ขึ้นไป
มีรอยลบ ขีด-ฆ่า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
แผนการจั
ดการเรี
การเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑๒
้ที่ ๑๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อแผนการจั
ง การเขี
ยดนรายงานโครงงาน
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่หน่
วกลุยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ย้ท๕นรู
่อเรืง ่อสร้ง าสร้
งสรรค์
บทกวี
เรื่อเรืง ่อการเขี
นรายงานโครงงาน
๑ กชั๑ษาปี
่วโมง
ยการเรี
ี่ ๕เรื้ภาษาไทย
างสรรค์
บทกวี
ง การเขี
ย้นนรายงานโครงงาน
ชั่วทโมง
่มวสาระการเรี
รายวิ
ชยาพื
ฐานภาษาไทย
ชั้นเวลา
มัธเวลา
ยมศึ
ี่ ๑
กลุ่มกลุ
สาระการเรี
่มสาระการเรี
้ภาษาไทย
รายวิ
รายวิ
ชยาพื
้นฐานภาษาไทย
ชั้นชัมั้นธยมศึ
มัธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ ๑ที่ ๑
ขอบเขตเนื
้อยหานรูย้ภนรูาษาไทย
กิจกรรมการเรี
นรูช้ นาพืฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื
ขอบเขตเนื
้อหา้อยหา
กิจกรรมการเรี
กิขัจ้นกรรมการเรี
สื่อ/แหล่
สื๑.่อ/แหล่
งเรีงยเรีนรูย้เ้ รืนรู่อง้ การเขียนรายงานโครงงาน
๑. การเขี
นรายงานโครงงาน
นา ยนรูย้ นรู้
ใบความรู
๑.
นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครง ๑. ใบความรู
๑.
ง การเขี
ยนรายงานโครงงาน
๑. การเขี
นรายงานโครงงาน
ยนรายงานโครงงาน
ขั้นขัน้นาครู
่อ้เงรื่อการเขี
ยนรายงานโครงงาน
๒. การเขี
มีมยารยาทในการเขี
ยน
๒. ใบความรู
ตัวอย่า้เรืงโครงงานภาษาไทย
สนทนาซั
ถามเกี
บการเขี
ยบนเค้
าโครง
ตัวาอย่
างโครงงานภาษาไทย
๒.จุดมี๒.ประสงค์
มารยาทในการเขี
ครูโครงงาน
สครูนทนาซั
่ยวกั่ยบวกัการเขี
นเค้
าโครง
๒. ตั๒.วอย่
งโครงงานภาษาไทย
มีมารยาทในการเขี
การเรียนรูย้น ยน
อภิกถามเกี
ปกรายเสนอแนะเกี
่ยยวกั
การเขี
ยน
โครงงาน
ปรายเสนอแนะเกี
บการเขี
จุดประสงค์
จุด้ดานความรู
ประสงค์
การเรี
ก้ ารเรี
ยนรูย้ นรู้
โครงงาน
่ยวกั่ยบวกัการเขี
ยน ยน
ขั้นสอนอภิปอภิรายเสนอแนะเกี
้น๑.สอน
ด้านความรู
ด้าสามารถบอกองค์
นความรู
้ ้
ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าการเขียนรายงาน ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประกอบของการเขียนรายงาน ขั้นขัสอน
๑. สครูนทนาซั
สนทนาซั
กถามนั
นว่
าการเขี
ยนรายงาน ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
สามารถบอกองค์
ประกอบของการเขี
ยนรายงาน
ครู
กถามนั
กเรีกยเรีนว่ยาอะไรบ้
การเขี
้นงาน
สามารถบอกองค์
ประกอบของการเขี
ยนรายงาน ๑.โครงงานมี
ทั้งหมดกี
่ประเภท
ายงนรายงาน
ครูมอบหมายให้
นักเรียนเขียนรายงานโครงงาน
โครงงานได้
โครงงานมี
ทนั้งักหมดกี
อะไรบ้
มอบหมายให้
ยนรายงานโครงงาน
โครงงานได้
โครงงานมี
อะไรบ้
าง้ าเรืง่อง การเขียนครูมครู
ยและส่
นรายงานโครงงาน
โครงงานได้
๒. ครูทใั้งห้หมดกี
เรี่ปยระเภท
นศึ่ประเภท
กษาใบความรู
ทีอบหมายให้
่เหลื
อต่อให้นเรีักยเรีนบร้ักยเรีอนเขี
ย นเขี
งตามเวลาที่กาหนด
ด้านทักษะและกระบวน
๒. ใครู
กษาใบความรู
่อการเขี
ง ปการเขี
ที่เอหลืต่อให้
ต่อเให้
รียอบร้ย อและส่
ย และส่
งตามเวลาที
่กาหนด
ด้านทั
กษะและกระบวน
๒.รายงานโครงงาน
ครู
ห้นให้ักเรีนักยเรีนศึยกนศึ
ษาใบความรู
้ เรื้ ่องเรืงองค์
ยน ยนที่เหลื
รียเบร้
งตามเวลาที
่กาหนด
ด้าเขี
นทั
ษะและกระบวน ถูกต้อง
ยกนรายงานโครงงานได้
และร่
วมสนทนาถึ
ระกอบ
รายงานโครงงาน
และร่
วมสนทนาถึ
งองค์
ประกอบ
เขีด้ยาเขีนรายงานโครงงานได้
ถูกต้ถอูกงต้อง
รายงานโครงงาน
และร่
วยมสนทนาถึ
งองค์
ประกอบ
นคุยนรายงานโครงงานได้
ณลักษณะ
ทั้ง ๓ ส่วนในการเขี
นรายงานโครงงาน
ส่นวาตั
นในการเขี
ยนรายงานโครงงาน
ด้า๑.
นคุลัใฝ่
ณกษณะ
ลัเรีกยษณะ
ด้านคุ
ณ
ทั้ง ทั๓้ง๓.๓ส่ครู
วนในการเขี
นรายงานโครงงาน
นรู้
วอย่ายงการเขี
ยนโครงงานภาษาไทยที่
๓.เรีนยครูนรุ
างการเขี
ยนนโครงงานภาษาไทยที
๑.
้ างาน
๑. ใฝ่
๓.นักครู
าตันว่นาตั
อย่
าอย่
งการเขี
ยนโครงงานภาษาไทยที
๒.เรีใฝ่
มุย่งเนรู
มัรี่นย้ นรู
ในการท
พีว่เคยท
า มาให้
ักเรียนดูเป็นตัวอย่า่ ง ่
เรีนรุยครู
พีน่เักคยท
า มาให้
ยเนดู
เป็ตัมวน)อย่
ตัวและน
มัารยาทในการเขี
่นในการท
างานยน
๒. มุ๒.
างาน
นักเรีนักย๔.
่นนรุพีใ่นเห้คยท
นงกลุ
ักเรีน่มักยเรีนดู
ป็่มนเดิ
าอย่
ง างา
เรีา ยมาให้
นแบ่
(กลุ
๓.่งมัมุมี่น่งมในการท
๔.โครงโครงงานที
ยนแบ่
่ม(กลุม(กลุ
) และน
๔.เค้าครู
ใครู
ห้นให้ักเรีนักยเรีนแบ่
่มาเขี
เดิ่มยมเดินรายงาน
) มและน
า า
่ไงด้กลุเขีง่มกลุ
ยนไว้
าโครงโครงงานที
ขี่นยักนไว้
าเขี
เค้าเค้
โครงโครงงานที
มาเขี
ยนรายงาน
โครงงาน
จากข้่ไอด้มูเขี่ไลด้ยทีเนไว้
เรี
ยมนได้
เยตรีนรายงาน
ยมมา
โครงงาน
จากข้
่นักยเรีนได้
ยนได้
ยมมา
โครงงาน
อมูลอทีมู่นลทีักเรี
เตรีเยตรีมมา
ขั้นสรุปจากข้
ป กเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบของการ
ขั้นขัสรุ้นครูปสรุและนั
และนั
นปสรุ
ประกอบของการ
ครูเขีแยครูละนั
กเรีกยเรีนร่ยวนร่
มกัวนมกัสรุให้
ปยระกอบของการ
นรายงานโครงงาน
นองค์
ักปเรีองค์
นจดบั
นทึกลงสมุด
เขียเขีนรายงานโครงงาน
ยนรายงานโครงงาน
ให้นให้ักเรี
นักยเรีนจดบั
ยนจดบั
นทึนกลงสมุ
ทึกลงสมุ
ด ด
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. สามารถบอกองค์ประกอบ สังเกตพฤติกรรม
ของการเขียนรายงาน
โครงงานได้
๒. มีมารยาทในการเขียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนรายงานโครงงาน
ตรวจชิ้นงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นการทางาน

ประเมินคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

แบบประเมินโครงงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
....................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................
ลงชื่อ...................................................ผูส้ อน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..........
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แบบประเมินการเขียนรายงานโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๑๐ คะแนน)
คะแนน ๑๑-๑๒
หมายถึง
คะแนน ๙-๑๐
หมายถึง
คะแนน ๗-๘
หมายถึง
คะแนน ๐-๖
หมายถึง

ส่วนท้าย

ชื่อ – สกุล

เนื้อเรื่อง/ภาษา

เลขที่

องค์ประกอบส่วนต้น

คาชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเขียนรายงานโครงการ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน

๔

๔

๔

รวม
๑๒

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ ..............................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
................./............................/....................

ไม่ผ่าน
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เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน
ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
โครงงาน ส่วนปก
และส่วนต้น
เนื้อเรื่อง การเรียบ
เรียง การใช้ภาษา

ส่วนท้าย

๔ (ดีมาก)
มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
โครงงานครบถ้วน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีองค์ประกอบ
มีองค์ประกอบของ
ของการเขียน
การเขียนรายงาน
รายงานโครงงาน
โครงงานครบถ้วน
ยังไม่ครบถ้วน
บางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงาน
ไม่ครบถ้วน

การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
มีการลาดับตามหัวข้อ
ที่กาหนดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้าย
ประกอบด้วย
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวกครบถ้วน

การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
มีการลาดับตามหัวข้อ
ที่กาหนดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้ายส่วนเป็นใหญ่
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ยังไม่ครบถ้วน

การเรียบเรียงยัง
ไม่เป็นไปตามลาดับ
ตามหัวข้อที่กาหนด
และไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ขาดองค์ประกอบ
ส่วนท้าย
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ไม่ครบถ้วน

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๑-๑๒
คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๐-๖

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

การเรียบเรียง
มีการลาดับตาม
หัวข้อแต่ยังไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
มีองค์ประกอบ
ส่วนท้ายบางส่วน
บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก
ยังไม่ครบถ้วน
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน
หน่วยที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ การเขียนรายงานโครงงาน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การเขียนรายงานโครงงาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการนาเสนอผลงานโครงงานที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
การกาหนดหัวข้อในการเขียนรายงานโครงงานอาจไม่ระบุตายตัวเหมือนกันทุกโครงงาน โดยหัวข้อในรายงาน
ต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของโครงงานและระดับชั้นของผู้เรียน องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
โครงงาน สามารถแบ่งกว้างๆ ได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑. ส่วนปกและส่วนต้น ประกอบด้วย
๑.๑ ชื่อโครงงาน
๑.๒ ชื่อผู้ทาโครงงาน ชั้น โรงเรียน และวันเดือนปีที่จัดทาโครงงาน
๑.๓ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๔ คานา
๑.๕ สารบัญ
๑.๖ สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)
๑.๗ บทคัดย่อสั้น ๆ ที่ระบุเค้าโครงอย่างย่อๆ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ระยะเวลา และสรุปผล
๑.๘ กิตติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ หรือ
มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
๒.๑ บทนา จะบอกในส่วนของความเป็นมา ความสาคัญของโครงงาน บอกเหตุผล หรือเหตุจูงใจ ใน
การเลือกหัวข้อโครงงาน
๒.๒ วัตถุประสงค์ของโครงงาน
๒.๓ สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
๒.๔ การดาเนินงาน อาจเขียนเป็นตารางหรือแผนผังโครงงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหัวข้อ
เรื่อง ตรงตามวัตถุประสงคของโครงงาน และพิสูจนคําตอบ (สมมติฐาน) ตามประเด็นที่กําหนด
๒.๕ สรุปผลการศึกษา เปนการอธิบายคําตอบที่ไดจากการศึกษาคนควา ตามหัวขอยอยที่ตองการ
ทราบวาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม
๒.๖ อภิปรายผล บอกประโยชนหรือคุณคาของผลงานที่ได การบอกขอจํากัดหรือปญหาอุปสรรค
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๓. สวนทาย ประกอบดวย
๓.๑ บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ซึ่งมีหลายประเภท เช่น หนังสือ ตารา บทความ หรือคอลัมน์
ซึ่งจะมีวิธีการเขียนบรรณานุกรมต่างกัน เช่น
หนังสือ
ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียน. “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
คอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียน. “ชื่อคอลัมน์: ชื่อเรื่องในคอลัมน์” ชื่อหนังสือพิมพ์. วัน เดือน ปี. หน้า.
๓.๒ ภาคผนวก เช่น เค้าโครงโครงงาน ภาพกิจกรรม แบบสอบถาม บทสัมภาษณ์

๕๐๓
บรรณานุกรม
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (๒๕๔๒). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
กาญจนา นาคสกุล. (๒๕๔๔). ระบบเสียงในภาษา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จงชัย เจนหัตถการกิจ. (๒๕๕๑). หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗.
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และมาหยัน อิ่มสาราญ. (๒๕๔๗). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โครงการตารา
และหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. (๒๕๕๑). หลักวาทการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ นนทบุรี : โรงพิมพ์สงเคราะห์หญิงปากเกร็ด.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (๒๕๔๒). ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ : โครงการตารา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพดล จันทร์เพ็ญ และคณะ. (๒๕๑๙). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์.
นาวินี หลาประเสริฐ และคณะ. (๒๕๕๘). หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑.
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
พิศวาท น้อยมณี. (ม.ป.ป.). “พูดดีมีอนาคต”. เอกสารอัดสาเนา. ม.ป.ท.
ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. (๒๕๕๔). คู่มือครู ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.๑ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
______. (๒๕๕๔). ศิลปะการเขียนอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ยุพร แสงทักษิณ. (๒๕๖๒). คาคมสานวนไทย, All ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา. ปีที่ ๑๓ (๙). ๔๐.
วาสนา บุญสม. (๒๕๔๑). การใช้ภาษาไทย ๑. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ศิราพร ณ ถลาง. (๒๕๔๐). ครอบครัวไทย. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๒๒ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp๖/
[วันที่ค้นข้อมูล : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘) การวัดและประเมินผล
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ สกสค.
______. (๒๕๕๑). คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เรียงความ ย่อความ
และสรุปความ ช่วงชั้นที่ ๒ – ช่วงชั้นที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้า สกสค.
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๕๐๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๘). คู่มือการเรียนการสอน
ภาษาไทย คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์;เรียงความ ย่อความ และสรุปความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ –
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
______. (๒๕๕๘). คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยสร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
______. (๒๕๕๘). บทอาขยาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
______. (๒๕๖๐). เรียนรู้เข้าใจวรรณคดีของชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท เอกพิมพ์ไท จากัด.
______. (๒๕๖๑). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
(พิมพ์ครั้งที่ ๑๐). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
______. (๒๕๕๙). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๘).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
(๒๕๕๓). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (๒๕๕๔). ละครชาตรี. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๓๖ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp๖/
[วันที่ค้นข้อมูล : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
สุเมธ ตันติเวชกุล. (๒๕๓๑). การพัฒนาชนบทของชาติ. สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ ๑๒ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp๖/
[วันที่ค้นข้อมูล : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
๕. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๖. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
๗. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๘. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑
๑. นางพิศวาท น้อยมณี
ข้าราชการบำนาญ
๒. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒
๔. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางวาสนา เหมะ
โรงเรียนวังไกลกังวล
๖. นางเอมอร นามมนตรี
โรงเรียนวังไกลกังวล
๗. นางสาวฟารีดะห์ เบญญากาจ
โรงเรียนวังไกลกังวล
๘. นางสาวแรมเดือน บุญชู
โรงเรียนวังไกลกังวล
๙. นางธีรสุต ฉ่ำทรัพย์
โรงเรียนวังไกลกังวล
๑๐ นางนันทพร มั่นทัพ
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๕
๑๑. นางนิรัชชา วิเชียรตนนท์
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
๑๒. นางวรันธร ดีชาติ
โรงเรียนบ้านพุซาง
๑๓. นายสิทธิพงศ์ กาศโอสถ
โรงเรียนลองวิทยา
๑๔. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์
โรงเรียนสิรินธร
๑๕. นายวัชเรศ ฉุนหอม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
นางนิภาพร คล้ายยวงทอง
นางสาวโสภา ทองประเสริฐ
นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
นายสุธนะ พามนตรี
นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ
นางสาวอรณิช เกิดแก้ว
นางพานี นาคเสน
นางกิติยา ชาวหนอง
นางสาวสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุนารี บุญรัตน์

โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑
๑. นางพิศวาท น้อยมณี
ข้าราชการบำนาญ
๒. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นางสาวแรมเดือน บุญชู
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางสาวฟารีดะห์ เบญญากาจ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิสาชล รุ่งเนย
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย
ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต ๑
๗. นางนิภาพร คล้ายยวงทอง
ครู โรงเรียนปทุมคงคา สพม.เขต ๒
๘. นายโยธิน นิลคช
ครู โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” สพม.เขต ๓
๙. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล
ครู โรงเรียนธัญบุรี สพม.เขต ๔
๑๐. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.เขต ๔
๑๑. นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์
ครู โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต ๖
๑๒. นายอนุสรณ์ กะดามัน
ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม.เขต ๑
๑๓. นางช่อทิพย์ ก้อนทองคำ
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.เขต ๖
๑๔. นางสาวมนัสนันท์ เบ็ญพาด
ครู โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม.เขต ๖
๑๕. นายอภิชา พุ่มพวง
ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต ๖
๑๖. นางทัศนา โพธิ์เงิน
ครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต ๖
๑๗. นางสาวพัชราภรณ์ พานทอง
ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต ๘
๑๘ นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย
ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘
๑๙. นางสาววรนุช รักธรรม
ครู โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม.เขต ๑๘
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๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

นายสุภัทรพงษ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
นางรัชนีกร ผิวสว่าง
นางสาวอนุสรา กมุทชาติ
นางวรันธร ดีชาติ

ครู โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สพม.เขต ๑๘
ครู โรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต ๒๑
ครู โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม.เขต ๔๑
ครู โรงเรียนบ้านพุซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต ๑
คณะตรวจปรู๊ฟ/พิมพ์ และจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประธานกรร
๑. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานกรรมการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มการ
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๓. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
กรรมการ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
คณะทำงาน
๖. นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๗. นางสาวปวีณา โค้วจำรัส
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๘. นางสาวชุติมา จงใจงาม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๙. นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
คณะทำงาน
๑๐. นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขานุการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยยเลขานุการ
๑๑. นางสาวช่อเพชร งามลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ
ผู้ช่วยยเลขานุการ
๑๒. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ
ผู้ช่วยยเลขานุการ
๑๓. นางสาวกมลชนก ดวงคำ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ
ผู้ช่วยยเลขานุการ
๑๔. นางณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขานุการ

