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ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพ์โดย องค์การค้าของ สกสค.
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คาชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ใช้วิธีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนเรียนรู้ทักษะภาษาจากครูผู้สอน ซึ่งอธิบายแนวคิดและ
องค์ความรู้ในช่วงต้นชั่วโมง จากนั้นจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจโดยการทางาน
แบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้
ครู ผู้ส อนจ าเป็ น ต้องศึกษาหน่ว ยการเรียนรู้ล่ วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประสิทธิภาพในการจั ดการเรียนรู้และเตรียมใบงานใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษาใบความรู้
สาหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม แนวคำตอบของใบงาน และ
ลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบความรู้ สำหรับนักเรียนใช้ศึกษาด้วยตนเองใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมในการทากิจกรรม
๓.๒ ใบงาน – ใบกิจกรรม สาหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว
โดยใช้ สัญลักษณ์  และสีแสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มเอกสารเป็นสีฟ้า
มี  จานวน ๕ ดวง
๓.๓ เกมและแบบฝึกเสริม สาหรับใช้ฝึกทักษะเพิ่มเติม จากเกมและสื่อประกอบ
การเรียนรู้ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดทา
เป็นหน่วยการเรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นาผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีแก่นเรื่อง (Theme) เดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการจัด
การเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการหลักภาษาไทยและวรรณกรรมผ่านการฝึกทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน การคิดและการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาหรับภาคเรียนที่ ๑
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ๘ หน่วย ดังนี้
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หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
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หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่
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๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ทานองเสนาะไพเราะอาขยาน
นิทานอ่านสนุก
การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
วรรณกรรมคาสอน
สร้างสรรค์งานเขียน
งดงามสานวน
อ่านจับใจความย่อตามคิด

นิทาน บทอ่าน วรรณกรรม บทอาขยาน บทร้อยกรองต่าง ๆ ที่นามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
ของแต่ละหน่วย จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเลือกเรื่องที่จะ
นามาให้นักเรียนเรียนรู้ หรืออ่านเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทาน บทกล่อมเด็ก บทร้อยกรอง
ที่ เ ป็ น ภาษาถิ่ น หรื อ เรื่ อ งเล่ า ท้ อ งถิ่ น จะท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง และประทั บ ใจ
เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จัก และพบเห็นในชีวิตประจาวัน
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กาหนดให้สอดคล้องกับ
หน่ว ยการเรียนรู้ ใน ๑ หน่ วยการเรียนรู้จะประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ ๒ ชั่ว โมง
องค์ประกอบของแผน ในส่ วนของขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เขียนรวมส าหรับใช้
ในการสอน ๒ ชั่วโมง บางโรงเรียนอาจจัดตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
บางแห่งอาจจัดเป็นครั้งละ ๑ ชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ครูผู้สอนจึงสามารถปรับแผนการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสมกับตารางสอนของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอน
สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ก าหนดสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
หน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีกรอบสัญลักษณ์จานวนดาว ๕ ดวง วางในแถบสีฟ้า
ด้านซ้าย และมีตัวอักษร และตัวเลขกากับอยู่ด้านขวา มีความหมาย ดังนี้


ท๑/ผ.๑

 ท๑/ผ.๑-๐๑
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หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ใบงานที่ ๑

6/27/18 10:04 AM

๖. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนแต่ละชั้นจะต้องปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การผ่านไว้ ๗๐ % กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไม่ผ่าน
การประเมิน ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลให้แล้วเสร็จในแต่ละแผนการเรียนรู้
เมื่อจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ครูผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผล
การประเมินรายหน่วย ซึ่งได้จัดท�ำแบบบันทึกไว้ให้ส�ำหรับครูผู้สอนบันทึกผลเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้นของนักเรียนแต่ละชั้น

6102141L01d.indd 7
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สารบัญ
หน้า
คาชี้แจง
โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
ลาดับการนาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เครื่องมือวัดและประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
ลาดับการนาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล
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๓
๔
๕
๒๑
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๔๗
๖๖
๘๓
๑๐๑
๑๑๑
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๒๙
๑๓๙
๑๕๔
๑๖๓
๑๗๕
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สารบัญ (ต่อ)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
ลาดับการนาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล

หน้า
๑๙๓
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๑๔
๒๒๒
๒๓๐
๒๔๓
๒๕๙

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
ลาดับการนาเสนอสาระหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕
เครื่องมือวัดและประเมินผล

๒๘๕
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๓๐๖
๓๑๔
๓๒๓
๓๓๔
๓๔๗

6/27/18 10:04 AM

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ผังโครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕. ภาษาไทย
ภาษาถิ่น
(๑๔ ชั่วโมง)

๑. ฟัง พูด
อ่าน เขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๒. ทำ�นอง
เสนาะไพเราะ
อาขยาน
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๔. ตามรอย
เจ้าฟ้านักอ่าน
(๑๒ ชั่วโมง)
๑๓. เรียนรู้
คำ�ประพันธ์
(๑๐ ชั่วโมง)

๔. การใช้ภาษา
เพื่อสื่อสาร
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น ป.๕
(๑๖๐ ชั่วโมง/ปี)

๑๒. วจีนั้น
สำ�คัญนัก
(๑๔ ชั่วโมง)

๕. วรรณกรรม
คำ�สอน
(๑๐ ชั่วโมง)
๖. สร้างสรรค์
งานเขียน
(๑๐ ชั่วโมง)

๑๑. สัญลักษณ์
แผนผัง
แผนภูมิ แผนที่
(๑๐ ชั่วโมง)
๑๐. อ่านคิดเขียน
เรียนนำ�ใช้
(๑๐ ชั่วโมง)

๓. นิทาน
อ่านสนุก
(๑๐ ชั่วโมง)

๙. มุ่งลิขิตคิด
เหตุผล
(๑๐ ชั่วโมง)

๘. อ่านจับความ
ย่อตามคิด
(๑๐ ชั่วโมง)

๗. สำ�นวน
คำ�ขวัญ คำ�คม
(๑๐ ชั่วโมง)

3
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๔



แนวทางการจัดหน่วยการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาที่ใช้
(ช.ม.)

หน่วยการเรียนรู้

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)

๑. ฟัง พูด อ่าน เขียน

๑๐

๙. มุ่งลิขิต คิดเหตุผล

๑๐

๒. ทานองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

๑๐

๑๐. อ่าน คิด เขียน เรียนนาใช้

๑๐

๑๐

๑๑. สัญลักษณ์ แผนผัง

๑๐

๓. นิทานอ่านสนุก

แผนภูมิ แผนที่

๔. การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

๑๐

๑๒. วจีนั้น สาคัญนัก

๑๔

๕. วรรณกรรมคาสอน

๑๐

๑๓. เรียนรู้คาประพันธ์

๑๐

๖. สร้างสรรค์งานเขียน

๑๐

๑๔. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

๑๒

๗. งดงามสานวน

๑๐

๑๕. ภาษาไทยภาษาถิ่น

๑๔

๘. อ่านจับใจความย่อตามคิด

๑๐

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

๘๐

๘๐
๑๖๐ ชั่วโมง /ปี
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๕



โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๑. ฟัง
พูด อ่าน ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
เขียน
๑. การอ่านออกเสียงและ
การบอกความหมายของบท
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท๑.๑ ป.๕/๓
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
- อธิบายความหมายโดยนัยจาก
ที่ประกอบด้วย
เรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
- คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
ท๒.๑ ป.๕/๑
๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด บรรทัดและครึ่งบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ท๓.๑ ป.๕/๑
- พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องทีฟ่ ังและดู และความรู้สึกจากการฟังเรื่อง
พิกุลทอง
ท๕.๑ ป.๕/๑
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
๔. สรุปเรื่องจากอ่านวรรณกรรม
วรรณกรรมที่อ่าน
เรื่องพิกุลทอง
ท๕.๑ ป.๕/๒
- ระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ท๕.๑ ป.๕/๓
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ ๕. ระบุความรู้และข้อคิดจาก
วรรณกรรม
การอ่านวรรณกรรมเรื่องพิกุลทอง
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๓.๑ ป.๕/๕
- มีมารยาทในการฟัง การดู และ ๖. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
การพูด


เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง
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๖



หน่วยการ
เรียนรู้
๒. ทานอง
เสนาะ
ไพเราะ
อาขยาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท๑.๑ ป.๕/๒
- อธิบายความหมายของคา
ประโยคและข้อความที่เป็นการ
บรรยายและการพรรณนา
ท๑.๑ ป.๕/๓
- อธิบายความหมายโดยนัยจาก
เรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ท๒.๑ ป.๕/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ท๔.๑ ป.๕/๑
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคา
ในประโยค
ท๕.๑ ป.๕/๑
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ป.๕/๒
- ระบุความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ท๕.๑ ป.๕/๓
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ท๕.๑ ป.๕/๔
- ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
-

๑. การอ่านออกเสียงและ
การบอกความหมาย
- คาที่มตี ัวการันต์

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๒. ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
- คานาม
- คาสรรพนาม
๓. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด

๔. สรุปเรื่องจากสังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์
๕. ข้อคิดจากการอ่านสังข์ทอง
ตอนกาเนิดพระสังข์
๖. อธิบายคุณค่าจากการอ่าน
สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
๗. อาขยานจากเรื่อง สังข์ทอง
ตอนกาเนิด พระสังข์
๘. การอธิบายความหมายของบท
อาขยาน
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๗



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๓. นิทาน ตัวชี้วัดต้องรู้
อ่านสนุก ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๑. นิทาน
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. อักษรนา
ท๑.๑ ป.๕/๒
๓. อักษรย่อและเครื่องหมาย
- อธิบายความหมายของคา
วรรคตอน
ประโยค และข้อความที่เป็นการ
๔. ประโยคส่วนประกอบของ
บรรยาย และการพรรณนา
ประโยค
ท๓.๑ ป.๕/๔
- พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
๕. การเขียน การพูดรายงาน
ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดู
(การพูดลาดับเหตุการณ์)
และการสนทนา
ท๔.๑ ป.๕/๒
- จาแนกส่วนประกอบของประโยค
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๕/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรือ่ งและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๖. การนาแผนภาพความคิดไป
พัฒนางานเขียน
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๘



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๔. การใช้ ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๐
ภาษา
ท๑.๑ ป.๕/๑
ชั่วโมง
๑. การอ่านออกเสียงและการ
เพื่อสื่อสาร - อ่านออกเสียงบท ร้อยแก้วและ
บอกความหมายของประโยคและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ข้อความที่เป็นการบรรยายและ
ท๑.๑ ป.๕/๒
พรรณนา มีคาบุพบทและ
- อธิบายความหมายของคา
คาสันธานและคาสันธาน
ประโยคและข้อความที่เป็น
๒. ข้อความที่มกี ารบรรยายและ
การบรรยายการพรรณนา
พรรณนา
ท๒.๑ ป.๕/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๓. คัดและเขียนลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัดในการเขียนจดหมาย
และครึ่งบรรทัด
ท๒.๑ ป.๕/๕
- เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและ ๔. รูปแบบการเขียนจดหมาย ถึง
เพื่อน และบิดา มารดา
ญาติ
ท๒.๑ ป.๕/๗
๕. รูปแบบการกรอกรายการ
- กรอกแบบรายการต่าง ๆ
(ไปรษณีย์ ธนาคาร อาเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๖. วิเคราะห์คา ข้อความที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ในการเขียนจดหมาย
ท๔.๑ ป.๕/๑
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
และญาติ
ท๔.๑ ป.๕/๗
๗. คา ประโยคและข้อความที่มี
- ใช้สานวนได้ถูกต้อง
คาบุพบทและคาสันธาน
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๕/๘
- มีมารยาทในการเขียน

๘. มารยาทในการเขียน
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๙



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๕.
วรรณกรรม ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๑. คาอุทาน
คาสอน
ร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. คาประสม คาซ้า คาซ้อน
ท๑.๑ ป.๕/๕
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต
ท๔.๑ ป.๕/๑
๓. ชนิดของประโยค
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคา
- ประโยคสามัญ
ในประโยค
- ส่วนประกอบของประโยค
ท๔.๑ ป.๕/๒
- จาแนกส่วนประกอบของประโยค - ประโยค ๒ ส่วน
ท๕.๑ ป.๕/๑
- ประโยค ๓ ส่วน
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
๔. การอ่าน การเขียนประกาศ
วรรณกรรมที่อ่าน
๕. วรรณคดี “โคลงโลกนิติ”

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
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๑๐



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๖.
ตัวชี้วัดต้องรู้
สร้างสรรค์ ท๑.๑ ป.๕/๑
งานเขียน - อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๑. การอ่านออกเสียงและการ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
บอกความหมายของ ประโยค
ท๑.๑ ป.๕/๒
และข้อความที่มีคาพ้อง (รูป,
- อธิบายความหมายของคา
เสียง)
ประโยคและข้อความ ที่เป็นการ
๒. สรุปความรู้ ความคิด จาก
บรรยายและการพรรณนา
วรรณกรรมเรื่อง สิงโตกับแพะ
ท๒.๑ ป.๕/๗
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๓. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท๒.๑ ป.๕/๖
- เขียนแสดงความรู้สึกและ
๔. การเขียนแสดงความรู้สึก
ความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ท๔.๑ ป.๕/๑
- ระบุชนิดและหน้าที่ของคา
ในประโยค
ท๔.๑ ป.๕/๗
- ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๕/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
เขียน
ท๒.๑ ๕/๘
- มีมารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๕. การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
สิงโตกับแพะ
๖. มารยาทในการเขียน
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๑๑
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๗. งดงาม ตัวชี้วัดต้องรู้
สานวน
ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
และบอก
ท๑.๑ ป.๕/๒
- คาคล้องจอง คาสัมผัส
- อธิบายความหมายของคา
๒. คาที่มคี วามหมายโดยนัย
ประโยคและข้อความที่เป็นการ
๓. ความหมายของคา ประโยค
บรรยายและการพรรณนา
และข้อความที่เป็นการบรรยาย
ท๑.๑ ป.๕/๓
และ การพรรณนา
- อธิบายความหมายโดยนัยจาก ๔. อ่าน เขียนและวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
สานวนที่เป็น คาพังเพย สุภาษิต
ท๒.๑ ป.๕/๑
๕. เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
และครึ่งบรรทัด
- คาขวัญ - คาคม
ท๒.๑ ป.๕/๒
๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง บรรทัดและครึ่งบรรทัด
ชัดเจนและเหมาะสม
ท๓.๑ ป.๕/๑
- พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น
และความรู้สึกจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ท๓.๑ ป.๕/๓
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
เรื่อง ที่ฟังและดูอย่าง มีเหตุผล
ท๔.๑ ป.๕/๗
- ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ท๕.๑ ป.๕/๔
- ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด ๗. อาขยานเรื่อง ตนเป็นที่พึ่ง
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
แห่งตน
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๕/๘
๘. มีมารยาทในการเขียน
- มีมารยาทในการเขียน
ท๓.๑ ป.๕/๕
- มีมารยาทในการฟัง การดูและ ๙. มีมารยาทใน การฟัง การดู
การพูด
และการพูด

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง
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๑๒



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๘. อ่าน
จับใจความ ท๑.๑ ป.๕/๔
๑. การอ่านจับใจความสาคัญจาก
ย่อตามคิด - แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อา่ น
บทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑)
ท๑.๑ ป.๕/๖
เรื่อง เด็กดีมีมารยาท
- อ่านและฟังคาอธิบาย คาสั่ง
๒. การอ่านการใช้พจนานุกรม
ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
๓. การอ่านการใช้วัสดุอปุ กรณ์
การอ่านฉลากยา คู่มือและ
เอกสารของโรงเรียนที่เกีย่ วข้อง
ท๒.๑ ป.๕/๔
กับนักเรียน
- เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๔. เขียนย่อความจากนิทาน
๕. เขียนย่อความจากความเรียง
วรรณกรรม และวรรณคดีใน
ท๔.๑ ป.๕/๒
หนังสือเรียนหรือสื่อต่าง ๆ
- จาแนกส่วนประกอบของ
๖. ประโยคในการเขียนย่อนิทาน
ประโยค
๗. กลุ่มคา หรือวลี

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
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๑๓
หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๙. มุ่งลิขิต ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๐
คิดเหตุผล ท๑.๑ ป.๕/๔
ชั่วโมง
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
๑. การอ่านพระบรมราโชวาท
๒. การอ่านโฆษณา
จากเรื่องที่อา่ น
๓. การอ่านเชิญชวน
ท๑.๑ ป.๕/๕
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ๔. การอ่านโน้มน้าวใจ
๕. การอ่านวรรณคดีเรื่อง
จากเรื่องที่อา่ น เพื่อนาไปใช้ใน
กระเช้าสีดา
การดาเนินชีวิต
๖. คัดพระบรมราโชวาท
ท๒.๑ ป.๕/๑
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๗. การเขียนโฆษณา
๘. การเขียนเชิญชวน
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๙. การเขียนโน้มน้าวใจ
๑๐. การพูดโฆษณา
ท๓.๑ ป.๕/๑
- การพูดแสดงความรู้ความคิดเห็น ๑๑. การพูดเชิญชวน
๑๒. การพูดโน้มน้าวใจ
และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
๑๓. การพูดแสดงความรู้
และดู
ท๓.๑ ป.๕/๓
ความคิดเห็นและความรูส้ ึกจาก
- วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง วรรณคดีเรื่องกระเช้าสีดา
ที่ฟังและดู
๑๔. การเขียนประโยคในการ
ท๔.๑ ป.๕/๒
ตอบคาถามเขียนแสดงความ
- จาแนกส่วนประกอบของประโยค คิดเห็น และวิเคราะห์เรือ่ งที่อ่าน
๑๕. ระบุความรู้หรือข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีเรื่อง
ท๕.๑ ป.๕/๒
กระเช้าสีดาเพื่อนาไปใช้ในชีวิต
- ระบุความรู้หรือข้อคิดจาก
จริง
การอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
๑๖. มารยาทในการเขียน
๑๗. การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย
คาสั่ง ข้อแนะนาและปฏิบัติตาม
เช่น
ตัวชี้วัดควรรู้
- การใช้พจนานุกรม
ท๒.๑ ป.๕/๙
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีมารยาทในการเขียน
- การอ่านฉลากยา
ท๑.๑ ป.๕/๖
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่
- อ่านและฟังคาอธิบายคาสั่ง
เกี่ยวข้องกับนักเรียน
ข้อแนะนาและปฏิบัติตาม
- ข่าวสารทางราชการ
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๑๔



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลาที่ใช้
เรียนรู้
(ช.ม.)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๐
๑๐. อ่าน ตัวชี้วัดต้องรู้
ชั่วโมง
คิด เขียน ท๑.๑ ป.๕/๑
เรียนนาใช้ - การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ๑. อ่านข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. การตอบคาถามจากเรื่อง
ท๑.๑ ป.๕/๔
ร่วมแรงร่วมใจ
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก ๓. การแยกข้อเท็จจริงและ
เรื่องอ่าน
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๔. การคาดคะเนเหตุการณ์จาก
เรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผล
ท๑.๑ ป.๕/๕
ประกอบ
- วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
๕. การวิเคราะห์แสดงความ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อ
การดาเนินชีวิต
นาไปใช้
ท๒.๑ ป.๕/๒
ในชีวิตประจาวัน
- เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้อง ๖. การเขียนตอบคาถามจากเรื่อง
ชัดเจน และเหมาะสม
ที่อ่าน
ท๓.๑ ป.๕/๑
- พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ ๗. การพูดแสดงความรู้ความ
ความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู
คิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่
ท๓.๑ ป.๕/๒
ฟังและดู
- ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิง
๘. การตั้งคาถามและตอบคาถาม
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ท๔.๑ ป.๕/๒
- จาแนกส่วนประกอบของประโยค ๙. การจาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคเพื่อเขียนตอบและ
ท๕.๑ ป.๕/๑
แสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งที่อ่าน
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
๑๐. การสรุปเรื่องจากวรรณคดี
วรรณกรรมที่อ่าน
หรือวรรณกรรมที่อา่ น
ตัวชี้วัดควรรู้
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๑๕



หน่วยการ
เรียนรู้
๑๑.
สัญลักษณ์
แผนผัง
แผนภูมิ
แผนที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

ตัวชี้วัดต้องรู้
ท๑.๑ ป๕/๕
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต
ท๓.๑ ป๕/๒
- ตั้งคาถามและตอบคาถาม
เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

ท๔.๑ ป๕/๗
- ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ท๕.๑ ป๕/๒
- ระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป๕/๓
- การนาแผนภาพโครงเรือ่ งและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนา
การเขียน
ท๓.๑ ป๕/๕
- มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

๑. อ่านวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. การอ่านสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๓. อ่านและแสดงความคิดเห็น
จากแผนภูมิแท่งแสดงจานวนเด็ก
ที่เกิดในเดือน ม.ค.- มิ.ย.ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
๔. อ่านและอธิบายความหมาย
ของข้อมูลจากแผนที่ประเทศไทย
และตั้งคาถามตอบคาถาม
เชิงเหตุผล
๕. สรุปความรู้ความคิด จาก
วรรณกรรมเรื่อง สิงโตกับแพะ
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๖. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนา
การเขียนเรื่อง สิงโตกับแพะ
๗. มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
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๑๖



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๒. วจีนั้น ตัวชี้วัดต้องรู้
สำคัญนัก ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๑. มะกะโท
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. คาราชาศัพท์
ท๑.๑ ป.๕/๒
๓. บทอาขยานตามความสนใจ
- อธิบายความหมายของคา
ครึ่งบรรทัด
ประโยค และสานวนจากเรื่องที่อ่าน ๔. อาขยานตามความสนใจ
ท๒.๑ ป.๕/๒
๕. การคัดลายมือตัวบรรจง
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ท๔.๑ ป.๕/๔
๖. คาราชาศัพท์
- ใช้คาราชาศัพท์
ท๕.๑ ป.๕/๓
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ ๗. วรรณคดีและวรรณกรรมใน
วรรณกรรม
บทเรียน
ท๕.๑ ป.๕/๔
- ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๑.๑ ป.๕/๘
- มีมารยาทในการอ่าน
ท๒.๑ ป.๕/๓
- เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนา
งานเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๘. มารยาทในการอ่าน
๙. การนาแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน
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๑๗



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๓
ตัวชี้วัดต้องรู้
เรียนรู้
ท๑.๑ ป.๕/๑
๑. อาขยานบทหลัก วิถีเด็กไทย
คาประพันธ์ - อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
ท๒.๑ ป.๕/๑
บรรทัดอาขยานบทหลัก
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด วิถีเด็กไทย
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ท๔.๑ ป.๕/๖
- แต่งบทร้อยกรอง
๓. การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
ท๕.๑ ป.๕/๔
- ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๒.๑ ป.๕/๙
- มีมารยาทในการเขียน

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๐
ชั่วโมง

๔. มารยาทในการเขียน
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๑๘



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
๑๔. ตาม ตัวชี้วัดต้องรู้
รอยเจ้าฟ้า ท๑.๑ ป.๕/๑
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ ๑. นิทานคติธรรมเรื่อง ลิงกับ
นักอ่าน
จระเข้
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒. การเขียนบันทึกความรู้จาก
ท๑.๑ ป.๕/๗
แหล่งความรู้ตา่ งๆ
- อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตาม
๓. การเลือกอ่านหนังสือตาม
ความสนใจอย่างสม่าเสมอ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสนใจ
๔. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เรื่องที่อ่าน
ท๒.๑ ป.๕/๘
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ท๓.๑ ป.๕/๔
๕. การพูดรายงานจากการศึกษา
- พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู ค้นคว้า
- การพูดลาดับขั้นตอนการ
และการสนทนา
ปฏิบัติงาน
ท๕.๑ ป.๕/๑
- การพูดลาดับเหตุการณ์
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ป.๕/๒
๖. วรรณคดีและวรรณกรรมใน
- ระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บทเรียน
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ท๕.๑ ป.๕/๓
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ตัวชี้วัดควรรู้
ท๑.๑ ป.๔/๘
- มีมารยาทในการอ่าน
ท๓.๑ ป.๕/๕
- มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๒
ชั่วโมง

๗. มารยาทในการอ่าน
๘. มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
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๑๙



หน่วยการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เรียนรู้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้
๑๕.
ภาษาไทย ท๔.๑ ป.๕/๕
- บอกคาภาษาต่างประเทศ
ภาษาถิ่น
๑. ควายหงานกับผักหวานป่า
ในภาษาไทย
๒. คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ท๔.๑ ป.๕/๓
๓. ภาษาไทยมาตรฐาน
- เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน ๔. ภาษาถิ่น
กับภาษาถิ่น
๕. วรรณกรรมท้องถิ่น
ท๕.๑ ป.๕/๑
๖. วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
- สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
๗. เพลงพื้นบ้าน
วรรณกรรมที่อ่าน
ท๕.๑ ป.๕/๒
- ระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ท๕.๑ ป.๕/๓
- อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม

เวลาที่ใช้
(ช.ม.)
๑๔
ชั่วโมง

ตัวชี้วัดควรรู้
-



รวมภาคเรียนที่ ๑ (หน่วยที่ ๑ – ๘)
รวมภาคเรียนที่ ๒ (หน่วยที่ ๙ – ๑๕)
รวมทั้ง ๒ ภาคเรียน

๘๐ ชม.
๘๐ ชม.
๑๖๐ ชม.
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคำ�สอน
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง วรรณกรรมคาสอน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สกึ จากเรื่องที่ฟังและดู
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
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๒๓


ลาดับการนาเสนอสาระหลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วรรณกรรมคาสอน
อ่านโคลงโลกนิติ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน
ท่องจาบทอาขยาน
คาอุทาน
การสร้างคาในภาษาไทย

ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
อ่านและเขียนประกาศ
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- อ่านและเขียนประกาศอย่างไม่เป็น
ทางการ

๔. ประกาศน่ารู้
จานวน ๑ ชั่วโมง

- ระบุความรู้ ข้อคิด และอธิบายคุณค่าจากการอ่านวรรณคดี
“โคลงโลกนิติ” ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
- ท่องจาบทอาขยาน/บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

๑. งดงามคาสอน
จานวน ๔ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- ชนิดของประโยค (กลุ่มคาหร
าหรือวลี ประโยคสามัญ)
- ส่วนประกอบของประโยค (ประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ ส่วน)
- ประโยคตามการสื่อสาร

๓. ประโยคเพื่อการสืสื่อสาร
จำนวน ๓ ชั่วโมง

- ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (คาอุทาน)
- การสร้างคา (คาประสม คาซา คาซ้อน)

๒. สร้างคานามาใช้
จานวน ๒ ชั่วโมง

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วรรณกรรมคาสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
อ่านวรรณคดีไทยและบทอาขยาน อธิบายคุณค่า เรียนรู้ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค คำประสม
คาซ้า คาซ้อน ชนิดของประโยค ประโยคตามการสื่อสาร อ่านเขียนประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชี้วดั ป.๕/๑ ป.๕/๕
มฐ.ท๒.๑ ตัวชี้วดั ป.๕/๒
มฐ.ท๓.๑ ตัวชี้วดั ป.๕/๑
มฐ.ท๔.๑ ตัวชี้วดั ป.๕/๑ ป.๕/๒
มฐ.ท๕.๑ ตัวชี้วดั ป.๕/๑ ป.๕/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านและท่องคาโคลงโลกนิติคาอุทาน การสร้างคา ประโยค ส่วนประกอบของประโยค ชนิดของ
ประโยค อ่านเขียนประกาศ
โครงสร้างของหน่วย
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๕ วรรณกรรมคาสอน

จานวน
แผน
๔

ชื่อแผน
งดงามคาสอน
สร้างคานามาใช้
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประกาศน่ารู้

จานวน
ชั่วโมง
๔
๒
๓
๑
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คำชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หนวยการเรี
ยนรู้ที่ ๕
่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑

เรื่อง งดงามคำสอน

เวลา ๔ ชัว่ โมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
๒. ขอเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนำไปใช้
้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยกรองที่มีลกั ษณะเป็นคาสอน ควรให้นักเรียนฝึกท่องบทอาขยานอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีความงดงามของภาษา เกิดความภาคภูมิใจ
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ บทอาขยาน บทร้อยกรอง เกม ใบงาน
เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ลว่ งหน้า ให้เท่ากับจานวน
นักเรียน โดยเฉพาะเกม ควรทดลองเล่นก่อนนาไปทาการสอน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมการอ่าน
- สรุปความรู้ ข้อคิด อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
- ท่องอาขยาน/บทประพันธ์ที่สนใจ

๙. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ คุณค่าของวรรณคดี/วรรณกรรมที่อ่าน ครูแนะนาเพิ่มเติม

๓. กิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก”
๔. ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และบอกคุณค่าคาประพันธ์บททีอ่ ่าน ร่วมกันสรุปแนวการวิเคราะห์คุณค่าคาประพันธ์
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทร้อยกรอง โคลงโลกนิติ ตั้งแต่บท “ปลาร้าพันห่อด้วยใบคา” ไปถึงบท “นาคีมีพิษเพี้ยงสุริโย” โดยอ่านเสียงธรรมดา
ให้ถูกจังหวะตามลักษณะคาประพันธ์
๖. อ่านทานองเสนาะ โดยอ่านเป็นกลุ่ม
๗. ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ คิดได้นาไปใช้เป็น โดยการสรุปความรู้ บอกข้อคิดและอธิบายคุณค่าจากการอ่านที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๘. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
ทดสอบก่อนเรียน
๑. เล่นเกมจับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิต กับความหมาย
๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับคาสอน หรือธรรมสุภาษิต นั้น ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย



๒๗
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ขั้นสรุป

- ประเมินพฤติกรรมการอ่าน
- สรุปความรู้ ข้อคิด อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
- ท่องอาขยาน/บทประพันธ์ที่สนใจ

๗. ประเมินการนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ คุณค่าของวรรณคดี/วรรณกรรมที่อ่าน ครูแนะนาเพิ่มเติม

ขั้นสอน

การวัดและประเมินผล



เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนคาบที่แล้ว (ครั้งที่ ๑) โดยครูใช้คาถามนาเพื่อเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับคาประพันธ์ที่นักเรียนเรียนไปแล้ว
ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)

๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนอ่านบทร้อยกรอง โคลงโลกนิติ ตั้งแต่บท “เสียสินสงวนศักดิ์ไว้วงศ์หงส์” ไปถึงบท “เว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟัง”
โดยอ่านออกเสียงธรรมดาให้ถูกจังหวะ
๓. อ่านทานองเสนาะ โดยอ่านเป็นกลุ่ม
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ อธิบายคุณค่าจากการอ่านวรรณคดีและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ท่องบทร้อยกรองที่สนใจ
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย



๒๘
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ชัว่ โมงที่ ๑

ขั้นนา :
๑. นักเรียนเล่นเกมจับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิต
กับความหมาย โดยปฏิบัติดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
- อ่านคาสอน หรือธรรมสุภาษิต
ความรู้
- จับคู่คาสอน หรือธรรมสุภาษิตกับความหมาย
๑. อธิบายความเป็นมาและฉันทลักษณ์ของ
- ร่วมสนทนาเกี่ยวกับคาสอน หรือธรรมสุภาษิต
“โคลงโลกนิติ”และอ่านโคลงโลกนิติ
นั้น ว่านักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่างไร
๒. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เช่น “จงเตือนตนด้วยตนเอง” (ควรสอดส่องดูความ
โคลงโลกนิติเพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต
ผิดพลาด และข้อบกพร่องของตนอยู่เสมอ เมื่อพบแล้ว
๓. ศึกษาฉันทลักษณ์และอ่านบทอาขยานตามที่กาหนด
ต้องใช้สติปัญญาแก้ไขความผิดนั้นให้หมดไป โดยไม่ทา
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
ความผิดขึ้นอีก) “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด”
ทักษะ
(คบเพื่อนไม่ดีย่อมพาเราไปหาทางแห่งความฉิบหาย)
๑. อ่านออกเสียงวรรณคดี เรื่อง “โคลงโลกนิติ”ได้
๒. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” (การจะทาอะไรก็ตามควรที่จะ
ใช้ความสามารถของตนอย่าหวังพึ่งผู้อื่น)
เพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิตได้
๓. ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรอง “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”(มีปัญญาสามารถ
หาทรัพย์ รู้จกั เก็บรักษาทรัพย์นั้นให้คงอยู่และเพิ่มพูน
ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้
ขึ้นได้ แต่ทรัพย์มวี ันหมด ปัญญามีติดตัว หาหมดไม่)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านวรรณคดีเรื่อง“โคลงโลกนิติ”
๒. การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต
๓. การท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
ทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง

กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ อธิบายคุณค่าจากการอ่านที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
ตามความสนใจ
การประเมิน
๑. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรม
คาสอน
๒. ประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิดและอธิบายคุณค่า
จากการอ่าน
๓. ประเมินผลงาน/ใบงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วรรณคดีเรื่อง โคลงโลกนิติ จากหนังสือวรรณคดีลานา
ชั้น ป.๕ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
หน้า ๗๗-๘๓
สื่อ
๑. เกมจับคู่คาสอนกับความหมาย
๒. บทประพันธ์ “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ คิดได้นาไปใช้เป็น

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๙
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คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ขั้นสอน
๒. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตาย วิธีการ
หายาก”
๑. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วรรณกรรมคาสอน
เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี
๒. ประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิดและอธิบาย
หาง่าย หลายหมื่นมี
มากได้
คุณค่าจากการอ่านที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชีวาอาตม์
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
หายาก ฝากผีไข้
ยากแท้จักหา
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนตอบ ดังนี้
๒. แบบบันทึกการประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิด
- เนื้อหาบทร้อยกรองกล่าวถึงอะไร (การคบเพื่อน)
และอธิบายคุณค่าจากการอ่านที่สามารถนาไปใช้ใน
- เพื่อนกิน มีลักษณะอย่างไร ในชีวิตจริงของเรามีเพื่อน ชีวิตจริง
ประเภทนี้หรือไม่
เกณฑ์การประเมิน
- เพื่อนตาย มีลักษณะอย่างไร ในชีวิตจริงของเรามีเพื่อน ๑. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
ประเภทนี้หรือไม่
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการสรุปความรู้ บอกข้อคิด
- ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองนี้คืออะไร
และอธิบายคุณค่าจากการอ่านที่สามารถนาไปใช้ใน
- เราจะนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
ชีวิตจริง
- ครูและนักเรียนร่วมกับสรุปว่า การวิเคราะห์ แยกแยะ ๓. ใบงานที่ ๐๑-๐๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประเด็นต่างๆตามขั้นตอนข้างต้นนี้ คือวิธีการวิเคราะห์
ร้อยละ ๗๐
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต เมื่อนักเรียนอ่านบทประพันธ์ แล้วต้อง
รู้จักแยกแยะคุณค่าคาประพันธ์นั้น ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ตอ)
่
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย

๓๐
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๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยแล้วปฏิบัติดังนี้
- ฝึกอ่านออกเสียงโคลงโลกนิติ โดยอ่าน
เสียงธรรมดา ให้ถูกจังหวะตามลักษณะคาประพันธ์
โคลงสี่สุภาพ แล้วอ่านทานองเสนาะ (เริ่มจากบท
“ปลาร้าพันห่อด้วยใบคา”ไปถึงบท “นาคีมีพิษเพี้ยง
สุริโย” โดยอ่านเป็นกลุ่ม จับคู่ฝึก และฝึกเป็นรายบุคคล
จากนั้นทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ สรุปความรู้ บอกข้อคิด
และอธิบายคุณค่าจากการอ่านโคลงโลกนิติแต่ละบทที่ฝึก
อ่าน สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนการอ่านทานองเสนาะโคลง
โลกนิติที่อ่านในชม.ที่แล้ว โดยครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง
พร้อม ๆกัน ประเมินการอ่านของกลุ่มตนเอง และทบทวน
การวิเคราะห์คุณค่าคาประพันธ์ เตรียมนาเสนอผลงาน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้
บอกข้อคิดและอธิบายคุณค่าจากการอ่านที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริง
- อ่านทานองเสนาะโคลงโลกนิติบทที่กลุ่มชอบที่สุด
พร้อมบอกเหตุผลที่เลือกบทนั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ตอ)
่
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๑

32

6/27/18 10:04 AM



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

6102141L01d.indd 33

ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะ
เพิ่มเติม และสรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน เช่น
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ความรู้ข้อคิดจาก
บทประพันธ์ และนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
เช่น การเลือกคบเพื่อน การไม่โอ้อวดตน การทาความดี
เป็นต้น
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๒ ชั่วโมง
ชัว่ โมงที่ ๑
ขั้นนา :
๑. ครู-นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนครั้งที่๑
โดยครูใช้คาถามนาเพื่อเชื่อมโยงความคิดนักเรียน ดังนี้
- โคลงโลกนิติ เช่น บท “ปลาร้าพันห่อด้วยใบคา”
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไร นักเรียนนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ตอ)
่
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๒
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ขั้นสอน
๒. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนอ่านทานองเสนาะ และอ่าน
ธรรมดา โคลงโลกนิติ ๑ บท เป็นตัวอย่างให้เพื่อน ๆ ฟัง
๓. ครูให้นักเรียนบอกความแตกต่างของการอ่านทานอง
เสนาะของคาประพันธ์กับการอ่านธรรมดา ครูอธิบาย
เพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนอ่านทานองเสนาะ
บทที่เพื่อนอ่านให้ฟังนั้นซ้าอีกครั้ง
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มพบครูผู้สอน
แล้วปฏิบัติดังนี้
- ฝึกอ่านออกเสียงบทประพันธ์โคลงโลกนิติ ทีละบท
โดยอ่านเสียงธรรมดา ให้ถูกจังหวะตามลักษณะคา
ประพันธ์ แล้วอ่านทานองเสนาะ โดยอ่านเป็นกลุ่ม
จับคูฝ่ ึกอ่าน และอ่านทีละคน
- ฝึกถอดความ และแปลความหมายคาศัพท์ใน โคลงโลก
นิติที่อ่านแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
๕. นักเรียนคนใดที่อ่านไม่คล่อง อ่านไม่ได้ ให้ฝึกอ่าน
เพิ่มเติมกับครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ตอ)
่
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๓
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๖. นักเรียนฟังเทปอาขยานโคลงโลกนิติ สนทนาเกี่ยวกับ
อาขยานบทที่ฟังนั้น
๗. แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ฝึกอ่านออกเสียงโคลงโลกนิติ โดยอ่านเสียงธรรมดา
ให้ถูกจังหวะตามลักษณะคาประพันธ์โคลงสี่สุภาพ แล้วฝึก
อ่านทานองเสนาะ เริ่มจากบท “เสียสินสงวนศักดิ์ไว้
วงศ์หงส์” ไปถึงบท “เว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟัง” โดย
อ่านเป็นกลุ่ม จับคู่ฝึกอ่าน และอ่านทีละคน แล้วปฏิบัติ
กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ อธิบายคุณค่าจากการอ่านวรรณคดี
และการนาไปใช้ในชีวิตจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
และทากิจกรรมใบงานที่ ๐๓ ท่องจาโคลงโลกนิติ เลือก
บทที่สนใจ อย่างน้อย ๑ บท
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานการวิเคราะห์ สรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้
และการนาไปใช้ในชีวิตจริง และอ่านทานองเสนาะ
โคลงโลกนิติ
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะ
เพิ่มเติม และสรุปประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
๑๐. นักเรียนทุกคนท่องอาขยาน“โคลงโลกนิติ”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ตอ)
่
เรื่อง งดงามคาสอน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๔ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓๔
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๓๕


เกมจับคู่คาสอนกับความหมาย

๑. “คาจริงเป็นสิง่ ไม่ตาย”
(บุคคลใดยึดความซื่อสัตย์เป็นหลักในการดาเนินชีวิต บุคคลนั้นจะพบแต่
ความสาเร็จ เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป)
๒. “จงเตือนตนด้วยตนเอง”
(ควรสอดส่องดูความผิดพลาด และข้อบกพร่องของตนด้วยตนเองอยู่เสมอ ไม่
ต้องให้ใครเตือน เมือ่ พบแล้วต้องใช้สติปัญญาแก้ไขความผิดนั้น โดยไม่ทาความผิด
ขึ้นอีก)
๓. “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด”
(หากคบคนชั่วหรือคนไม่ดีเป็นมิตร ก็มักชักพาเราไปในทางไม่ดี)
๔. “คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
(หากรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี มีความรู้ ก็จะชักพาให้เรามีความรู้และสิ่งดีๆ
ตามมา)
๕. “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
(การจะทาอะไรก็ตามควรที่จะใช้ความสามารถของตน ไม่ควรรอความ
ช่วยเหลือจากคนอืน่ )
๖. “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”
(มีปัญญา สามารถหาทรัพย์มาได้ รู้จักเก็บรักษาทรัพย์นั้นให้คงอยู่และเพิ่มพูน
ขึ้นได้ แต่ทรัพย์มีวันหมด ปัญญามีติดตัว ใช้ไม่มีวันหมด)

36
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ท ๕/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
.............................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์” หมายความว่า...............................................................................
.......................................................................................................................................................................
๒.
“รูปแร้งดูร่างร้าย
รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง
ชั่วช้า
เสพสัตว์ที่มรณัง
นฤโทษ
ดั่งจิตสาธุชนกล้า
กลั่นสร้างทางผล”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร .............................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....................................................................................................
๓. เขียนประโยคโดยมีคาอุทานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ตกใจ = .............................................................................................................................................
ดีใจ = .............................................................................................................................................
โกรธ = .............................................................................................................................................
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
นักเรียน เบาๆ
เร็วๆ
เครื่องเขียน ซุบซิบ
เสื่อสาด
ทีละน้อยๆ แม่ค้า
แดงๆ
หมอดู
โศกเศร้า แข็งแรง
คาซ้า

คาซ้อน

คาประสม

๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า ..................................................................................................................................
ประโยคคาสั่ง ..................................................................................................................................
ประโยคคาถาม ..................................................................................................................................
37
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๖. อ่านประกาศต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม

ท ๕/ผ.
๕ ๑

ชมรม

๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
...........................................................................................................................................................
๖.๒ จุดประสงค์ของผู้ประกาศคือเรื่องใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๖.๓ นักเรียนจะนาข้อคิดที่ได้จากการอ่านประกาศนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ท ๕/ผ.๑

แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
..............................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๓. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์” หมายความว่า.....ปัญญามีคา่ มากกว่าทรัพย์สิน............................
๒.
“รูปแร้งดูร่างร้าย
รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง
ชั่วช้า
เสพสัตว์ที่มรณัง
นฤโทษ
ดั่งจิตสาธุชนกล้า
กลั่นสร้างทางผล”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ...นกแร้งดูภายนอกน่าเกลียดน่าชัง แต่มนั กินสัตว์ที่ตายแล้ว เปรียบเหมือน
คนใจดี แต่ดูภายนอกรูปไม่งาม......................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....เห็นด้วย เพราะบางคนรูปร่างหน้าตาไม่ดี แต่อาจมีจติ ใจดี
บางคนอาจมีรูปร่างหน้าตาดี แต่อาจมีจิตใจชัว่ ร้ายก็ได้.............
๓. เขียนประโยคโดยมีคาอุทานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ตกใจ = .................ว้าย! ตาเถร.........................................................................................................
ดีใจ = ..................ไชโย!ฉันจะได้พบพ่อแล้ว....................................................................................
โกรธ = ...................ชิชะ! ทาอย่างนี้ได้อย่างไร.................................................................................
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
นักเรียน
เบาๆ เร็วๆ
เครื่องเขียน ซุบซิบ
เสื่อสาด
ทีละน้อยๆ แม่คา้
แดงๆ
หมอดู
โศกเศร้า แข็งแรง
คาซ้า
คาซ้อน
คาประสม
แดงๆ
ซุบซิบ
นักเรียน
เร็วๆ
เสื่อสาด
เครื่องเขียน
เบาๆ
โศกเศร้า
แม่ค้า
ทีละน้อยๆ
แข็งแรง
หมอดู
๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า ...............................นักเรียนไปโรงเรียน...................................................................
ประโยคคาสั่ง ..................ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียน.......................................................
ประโยคคาถาม ..................เธอจะไปไหน..........................................................................................
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ท ๕/ผ.
๕ ๑

๖. อ่านประกาศต่อไปนีแ้ ล้วตอบคาถาม

ชมรม

๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
............ชมรมคนรักษ์โลก ผู้เขียน Yamagi............
๖.๒ จุดประสงค์ของผู้ประกาศคือเรื่องใด
............รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้จักรยานแทนรถยนต์
และปรับอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศเป็น ๒๕ องศา เพื่อลดใช้พลังงาน............
๖.๓ นักเรียนจะนาข้อคิดที่ได้จากการอ่านประกาศนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
...........ช่วยกันลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลังงาน และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก.........
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ท๕/ผ.๑-๐๑

ใบความรู้ “โคลงโลกนิติ”

๑. ที่มาของโคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนันักปราชญ์ในสมัยนั้นได้คัดเลือกหา
สุภาษิตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในคัมภีรต์ ่าง ๆ เช่น คัมภีร์โลกนิติ คัมภีร์ธรรมนีติ
หิโตปเทศ ธรรมบท และ พระไตรปิฎก เป็นต้น มาถอดความแล้วเรียบเรียงแต่งเป็นโคลงโลกนิติ
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ฯ) ในปี พ.ศ. 2374 ก็มีดาริให้จารึกวิชาการ
สาขาต่าง ๆ ไว้บนแผ่นศิลาที่ประดับไว้ตามเสาหรือกาแพงพระวิหาร ในการนี้จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศรทรงช
ทรงชาระโคลงโลกนิตขิ องเก่าให้
ประณีตไพเราะยิ่งขึ้น เพื่อจารึกไว้ในคราวเดียวกัน
โคลงโลกนิตเิ ป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร แต่งด้วย
โคลงสี่สุภาพ มีความยาวหลายบท แต่ที่นามาให้นักเรียนอ่านนี้ ได้คัดเลือกมาเป็นบางบทเท่านั้น
โลกนิต(ิ อ่านว่า โลก – กะ – นิด ) หมายถึงการชี้ หรือ แนะ (ประโยชน์)ให้แก่โลก
การแนะแนวทางการดาเนินชีวิต
๒. จุดประสงค์การแต่ง
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และสอนใจในการประพฤติปฏิบัติตน พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกไว้ที่ผนังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๓. ลักษณะเด่นของโคลงโลกนิติคือ โคลงแต่ละบทมักจะมีเนื้อความจบในบท กล่าวถึงเรือ่ งใด
เรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ทาให้จดจาได้ง่าย ดังตัวอย่าง
“ความรู้ดูยิ่งล้า
สินทรัพย์
คิดค่าควรเมืองนับ
ยิ่งไซร้
เพราะเหตุจักอยู่กับ
กายอาต-มานา
โจรจักเบียนบ่ได้
เร่งรู้เรียนเอา”
โคลงบทนี้กล่าวถึงการใฝุศึกษาหาความรู้ การเรียนถือเป็นสิ่งสาคัญในชีวิต ดังนั้นจึงควร
ขยันหมั่นเพียร เพราะความรู้จะอยู่คู่เราตลอดไป ไม่มีใครสามารถขโมยไปได้และยังสามารถใช้
เลี้ยงชีพของตนได้อีกด้วย
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ท๕/ผ.๑-๐๑

โคลงโลกนิติ
ปลาร้าพันห่อด้วย
ใบก็เหม็นคาวปลา
คือคนหมู่ไปหา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุูง
ใบพ้อพันห่อหุ้ม
หอมระรวยรสพา
คือคนเสพเสนหา
ความสุขซาบฤๅม้วย
ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้
ภายนอกแดงดูฉัน
ภายในย่อมแมลงวัน
ดุจดั่งคนใจร้าย
ยางขาวขนเรียบร้อย
ภายนอกหมดใสสี
กินสัตว์เสพปลามี
เฉกเช่นชนชาติร้าย
รูปแร้งดูร่างร้าย
ภายนอกเพียงพึงชัง
เสพสัตว์ที่มรณัง
ดังจิตสาธุชนกล้า
เป็นคนควรรอบรู้
สองประการนิยม
หนึ่งพาลหนึ่งอุดม
สองสิ่งนี้จงให้
นาคีมีพิษเพี้ยง
เลื้อยบ่ทาเดโช
พิษน้อยหยิ่งโยโส
ชูแต่หางเองอ้า

ใบคา
คละคลุ้ง
คบเพื่อน พาลนา
เฟื่องให้เสียพงศ์
กฤษณา
เพริศด้วย
นักปราชญ์
ดุจไม้กลิ่นหอม
มีพรรณ
ชาดบ้าย
หนอนบ่อน
นอกนั้นดูงาม
ดูดี
เปรียบฝูาย
ชีวิต
นอกนั้นนวลงาม
รุงรัง
ชั่วช้า
นฤโทษ
กลั่นสร้างทางผล
สมาคม
กล่าวไว้
นักปราชญ์
เลือกรู้สมาคม
สุริโย
แช่มช้า
แมลงปุอง
อวดอ้างฤทธี
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งาสารฤๅห่อนเหี้ยน
คากล่าวสาธุชนยืน
ทุรชนกล่าวคาฝืน
หัวเต่ายาวแล้วสั้น
ความรู้ผู้ปราชญ์นั้น
ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร
คนเกียจเกลียดหน่ายเวียน
กลอุทกในตะกร้า
เสียสินสงวนศักดิ์ไว้
เสียศักดิ์สู้ประสงค์
เสียรู้เร่งดารง
เสียสัตย์อย่าเสียสู้
ความรู้ดูยิ่งล้า
คิดค่าควรเมืองนับ
เพราะเหตุจักอยู่กับ
โจรจักเบียนบ่ได้
เว้นวิจารณ์ว่างเว้น
เว้นที่ถามอันยัง
เว้นเล่าลิขิตสังเว้นดั่งกล่าวว่าผู้

ท๕/ผ.๑-๐๑

หดคืน
อย่างนั้น
คาเล่า
เล่ห์ลนิ้ ทรชน
รักเรียน
ผ่ายหน้า
วนจิต
เปี่ยมล้นฤๅมี
วงศ์หงส์
สิ่งรู้
ความสัตย์ ไว้นา
ชีพม้วยมรณา
สินทรัพย์
ยิ่งไซร้
กายอาต-มานา
เร่งรู้เรียนเอา
สดับฟัง
ไปุรู้
เกตว่าง เว้นนา
ปราชญ์ได้ฤๅมี

วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กระทรวงศึกษาธิ: การ ๒๕๕๔.
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ท๕/ผ.๑-๐๒

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง อ่านโคลงโลกนิติ ที่กาหนดให้ แล้วเขียนเปรียบเทียบ (๑๒ คะแนน)

ยางขาวขนเรียบร้อย
ภายนอกหมดใสสี
กินสัตว์เสพปลามี
เฉกเช่นชนชาติร้าย

ดูดี
เปรียบฝูาย
ชีวิต
นอกนั้นนวลงาม

รูปแร้งดูร่างร้าย
ภายนอกเพียงพึงชัง
เสพสัตว์ที่มรณัง
ดังจิตสาธุชนกล้า

ลักษณะนกแร้ง

ลักษณะนก
นกยางมีขนสีขาวสะอาด
เรียบร้อย ภายนอกดูหมดจด
สวยงาม แต่กินสิ่งมีชีวิตเป็น
อาหาร เปรียบเสมือนคนที่ดู
ภายนอกมีลักษณะดี แต่กลับมี
จิตใจชัว่ ร้าย

รุงรัง
ชั่วช้า
นฤโทษ
กลั่นสร้างทางผล

เปรียบเทียบ
นกยาง กับ นกแร้ง
ทรชน กับ สาธุชน

นกแร้ง มีขนรุงรัง รูปร่างไม่
สวยงาม แต่ภายนอกทีด่ นู ่า
รังเกียจนั้น ความจริงแล้วไม่มี
อันตรายเพราะกินแต่ซากสัตว์ที่
ตายแล้ว เปรียบเสมือนคนที่
ภายนอกไม่สวยงามแต่จติ ใจดีมี
คุณธรรม

ลักษณะของทรชน

ลักษณะของสาธุชน

คนชั่วร้าย คิดชั่ว ทาชั่ว
ไม่มีคุณธรรม

คนดี คิดดี ทาดี คนที่มคี ุณงาม
ความดี มีคณ
ุ ธรรม

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านโคลง ๒ บทนี้
อย่าดูคนแต่เพียงรูปร่างหน้าตาภายนอกเท่านั้น ให้ดูถึงจิตใจภายในด้วย เพราะบางคน
รูปร่างหน้าตาดี แต่มีจิตใจชั่วร้าย แต่บางคนรูปกายภายนอกไม่สวยงาม แต่มีจิตใจดี มีคุณธรรม

44
6102141L01d.indd 44

6/27/18 10:05 AM



ท๕/ผ.๑-๐๒

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๒
คาชี้แจง อ่านโคลงโลกนิติ ที่กาหนดให้ แล้วแสดงความคิ
แส
ดเห็นโดยยกเหตุผลมาประกอบให้ชัดเจน
(๑๒ คะแนน)
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากโคลงโลกนิติ
ปลาร้าพันห่อด้วย
ใบก็เหม็นคาวปลา
คือคนหมู่ไปหา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง

ใบคา
คละคลุ้ง
คบเพื่อน พาลนา
เฟื่องให้เสียพงศ์

๑. อธิบายความโคลง บทที่อ่านทั้งบท
เมื่อเราเอาใบคามาห่อปลาร้า ใบคาก็จะเหม็นคาวไปด้วย เปรียบได้กับการคบเพื่อน
หากเราคบคนพาล เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนพาล หรือพลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย
๒. การคบคนเช่นไรจะทาให้เราเป็นคนเช่นนั้นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
เป็นความจริง เพราะถ้าเราคบเพื่อนชั่ว ก็จะชักพาเราไปในทางที่ผดิ กลายเป็นคนชั่วไปด้วย
แต่ถ้าเราคบเพื่อนดี ก็จะพาเราไปพบแต่สิ่งดีๆ ไม่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
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ท ๕/ผ.๑-๐๓

ใบงานที่ ๐๓ ท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
คาชี้แจง เลือกท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า จากโคลงโลกนิติ (๑๖ คะแนน)

ท่องจาบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
นักเรียนเลือกท่องจาโคลงโลกนิติ อย่างน้อยคนละ ๑ บท ตามความถนัดและความสนใจ
โดยปฏิบัติดังนี้
๑. ท่องเป็นกลุ่ม/จับคู่
๒. ท่องรายบุคคล
๓. เพื่อน ๆ ในกลุ่มให้คาแนะนา แก้ไขปรับปรุงน้าเสียง การออกเสียงคาถูกต้อง
การเว้นวรรคตอน ท่องได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์คาประพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
๔. ท่องกับครู

การท่องอาขยานเป็นการฝึกความจาที่ดี
ผู้ท่องจะเกิดความภาคภูมิใจและร่วมสืบสาน
ภูมิปัญญาทางภาษาของไทยนะคะ

46
6102141L01d.indd 46

6/27/18 10:05 AM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

เรื่อง สร้างคานามาใช้

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค (คาอุทาน) การสร้างคาในภาษาไทย
๒. ขอเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนำไปใช้
้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาอุทานและการสร้างคา (คาประสม คาซ้า คาซ้อน)
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อต้องการให้ใช้คาได้ถกู ต้องเหมาะสม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้
เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ลว่ งหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
โดยเฉพาะเพลงควรซ้อมร้องก่อนหรือเปลี่ยนเพลงได้ตามความเหมาะสม เกม ควรทดลองเล่นก่อนนาไป
ทาการสอน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๐๔

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ การใช้คาอุทานในประโยคสื่อสาร ครูแนะนาเพิ่มเติม

๒. สนทนาเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ“คาอุทาน” เป็นคาชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พดู
เช่น สงสัย ดีใจ ตกใจ โกรธ ประหลาดใจ ผิดหวัง เจ็บปวด สงสาร คาอุทานมักจะอยู่หน้าประโยค และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ กากับคาอุทานนั้น
๓. ครูแจกบัตรคาอุทานให้นักเรียนคนละ ๑ บัตร
๔. นักเรียนแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับคาอุทานนั้น คนละ ๑ ประโยค
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรมดังนี้
กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาอุทานสื่ออารมณ์
๑) เติมคาอุทานในประโยคให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน
๒) สารวจคาอุทานจากนิทานเรื่อง พ่อไก่กับไข่มุก
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. แสดงบทบาทสมมุติ “คาอุทาน” โดยการแสดงอารมณ์ของผู้พูดตามสลากคาสั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย



๔๗
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินผลการปฏิบัตกิ ิจกรรมใบงานที่ ๐๕
- การสร้างคาในภาษาไทย
- การสรุปความรู้การสร้างคาในภาษาไทย

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้ การสร้างคาในภาษาไทย ครูแนะนาเพิ่มเติม
๘. สรุปด้วยเพลงคาซ้า คาซ้อน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. เล่นเกมจับคูประสมค
า
่
๒. ครูสนทนาเกี่ยวกับคาประสม และความจาเป็นในการสร้างคา
๓. กิจกรรมกลุ่มย่อย ฝึกสร้างคาในกระดาษบรู๊ฟ คาประสม คาซ้อน คาซ้า นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คามูล คาประสม คาซ้อนและคาซ้า
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาประสม คาซ้อน คาซ้า แล้วทากิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาในภาษาไทย โดยปฏิบัติดังนี้
๑) สร้างชุดคาจากคาทีก่ าหนดให้ แล้วนาคามาแต่งประโยค โดยใน ๑ ประโยคต้องมีคาประสม ๒ คา
๒) สร้างคาประสม คาซ้า คาซ้อน โดยใช้แผนภาพความคิด
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน สรุปความรู้ที่ได้จากการสร้างคาในภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย



๔๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเ
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค(คาอุทาน)
๒. การสร้างคาในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาอุทานและหน้าที่ใน
ประโยคได้
๒. บอกวิธีการสร้างคาในภาษาไทย
ทักษะ
๑. จาแนกชนิดและหน้าทีข่ องคาในประโยคได้
(คาอุทาน)
๒. รู้หลักการสร้างคาในภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝุเรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่๑) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียนมาแสดงบทบาทสมมุติ
โดยปฏิบัติดังนี้
- จับสลากคาสั่ง
- ใครจับได้คาสั่งใดให้แสดงท่าทาง อารมณ์ความรู้สึก
ตามคาสั่งนั้น เช่น
คาสั่ง “ดีใจที่ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนชนะเลิศ”
คาสั่ง “เสียใจที่สตั ว์เลี้ยงถูกรถชนเสียชีวิต”
คาสั่ง “สงสัยว่าใครหยิบหนังสือเราไป”
คาสั่ง “ถูกคนร้ายชิชิงกระเป๋าสตางค์ไป”
คาสั่ง “ตกใจเห็นตุ๊กแกอยู่ในห้องน้า”
- ขณะที่ตัวแทนแสดงบทบาทสมมุติ ครูซักถามนักเรียน
ในชั้นว่าเป็นบทบาทดังกล่าวเป็นการแสดงอารมณ์ชนิดใด
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายว่าที่เพื่อน ๆ แสดงบทบาทสมมุตินั้นเป็นคาพูด
ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดเรียกว่า “คาอุทาน”เป็น
คาชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พดู เช่น
สงสัย ดีใจ ตกใจ โกรธ ประหลาดใจ ผิดหวัง เจ็บปวด
สงสาร ฯลฯ ตาแหน่งของคาอุทานมักจะอยู่หน้าประโยค

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. นิทานอีสป “กวางกับพรานหนุ่ม”
๒. ใบความรูค้ าอุทาน
๓. ใบความรูค้ าประสม คาซ้อน คาซ้า
สื่อกิจกรรม
๑. การแสดงบทบาทสมมุติ “คาอุทาน”
๒. เกมจับคู่คาประสม
๓. เพลงคาซ้าคาซ้อน
๔. กระดาษบรู๊ฟ
๕. สีเมจิก
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาอุทานสื่ออารมณ์
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคาใน
ภาษาไทย
การประเมิน
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคา
ในประโยค (คาอุทาน)
๒. ประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ประเมินผลงาน/ใบงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

อ๋อ! เด็กคนนั้นเป็นน้องฉันเอง
ไชโย! คุณแม่จะพาไปเที่ยวทะเล

อ๋อ!
ไชโย!

๔. นักเรียนร่วมกันสรุปหน้าที่ของคาอุทาน
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๔ คาอุทานสื่ออารมณ์ โดยเติม
คาอุทานในประโยคสนทนา ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา แล้ว
อ่านนิทานเรื่อง “กวางกับพรานหนุ่ม” สารวจคาอุทาน
จากเรื่อง วิเคราะห์วา่ เป็นคาอุทานแสดงอารมณ์ชนิดใด
แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม

อุ๊ยตาย! ลืมส่งการบ้าน

อุ๊ยตาย!

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) กากับหลังคาอุทานนั้น
๓. ครูแจกบัตรคาอุทานให้นักเรียนคนละ ๑ บัตร แล้ว
ปฏิบัติดังนี้
- นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับคาอุทาน
นั้น คนละ ๑ ประโยค
- เมื่อครูชี้ไปที่ใคร ให้พดู ประโยคที่แต่งเตรียมไว้นั้น
- เพื่อน ๆ ตรวจสอบว่าประโยคนั้นถูกต้องสัมพันธ์กับ
คาอุทานนั้นหรือไม่
ตัวอย่าง
วิธีการ
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค(คาอุทาน)
๒. ประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคาในประโยค (คาอุทาน)
๒. แบบประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของคาในประโยค(คาอุทาน)
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการสร้างคาในภาษาไทย
๓. ใบงานที่ ๐๔ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

บิน

เย็น

เครื่อง ซัก

ประสมคาได้

เป็ด

ซัก

ไข่
ผ้า

ดาว

ลูก

พัด

ลูก

เสือ

พัด

ตู้

เสือ

ลม

ตุ๋น

ลม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้ที่ได้จากการแต่ง
ประโยค หรือข้อความสัน้ ๆ จากคาอุทาน
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม เสนอแนะ
เพิ่มเติมสรุปการใช้คาอุทานในประโยคสื่อสารกิจกรรม
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ประสมคา โดยปฏิบัติดังนี้
- นาบัตรคามูลที่ครูกาหนด ประสมคา ให้ได้คาทีม่ ี
ความหมาย
- ใครจับคู่คาได้มากที่สุด ในเวลา ๑ นาที เป็นผู้ชนะ
- นักเรียนฝึกอ่านคาที่ประสมใหม่นั้น
ตัวอย่าง ไข่
เครื่อง
ดาว
ผ้า
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าวิธีการนาคามูล (คาไทยแท้
ดั้งเดิม) มาประสมกันเกิดเป็นคาใหม่นั้นเรียกว่า
คาประสม เป็นการสร้างคาใหม่ๆขึ้นมาใช้ให้เพียงพอ
กับความต้องการ มี ๓ ลักษณะคือ คาประสม คาซ้อน
คาซ้า ดังนี้
คาประสม : คามูลตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปมาประสมกัน
เกิดคาใหม่ มีความหมายใหม่ หรือใกล้เคียงคาเดิมเช่น
ตัวอย่าง ไข่+ดาว = ไข่ดาว รถ+ไฟฟูา = รถไฟฟูา
เตา = เตารีด เตาถ่าน เตาไฟฟูา เตาอบ เตาเผาขยะ
ของ = ของขวัญ ของฝาก ของกิน ของใช้ ของดี
คาซ้อน : คาที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกันเช่น
ขัดขวาง บ้านเรือน กีดกัน คัดเลือก รวบรวม
คาซ้า : การนาคาเดิมมากล่าวซ้าโดยใช้ไม้ยมก(ๆ)เช่น
ดีๆ สูงๆ ต่าๆ ใกล้ๆ ดาๆ แดงๆ
๓. ให้นักเรียนดูตัวอย่างการสร้างคาประเภทต่าง ๆ แล้ว
ฝึกสร้างคาจากคาทีก่ าหนด ดังนี้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนคละชั้น
- ฝึกสร้างคาโดยเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ
- นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ไวๆ

ขัด

ทุกวันๆ เร็วๆ

น้องๆ

ขัดข้อง
ขัดแย้ง
ขัดเกลา

ทีละน้อยๆ ไปๆ มาๆ

คาซ้า

พี่ ๆ

ขัดอกขัดใจ

เพื่อนๆ

เด็กๆ ดาๆ แดงๆ

ต่าง ๆ

ขัดขวาง
ขัดใจ
ขัดแข้งขัดขา

ขัดขืน

นัก
นักการเมือง
นักลงทุน
นักแสดงตลก นักธุรกิจ

นักเรียน

นักร้อง นักกีฬา นักมวย
นักแสดง นักเลง นักกรีฑา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ตอ)
่
เรื่อง สร้างคานามาใช้
รายวิชาภาษาไทย
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องคาประสม
คาซ้อน คาซ้า แล้วทากิจกรรมใบงานที่ ๐๕ การสร้างคา
ในภาษาไทย โดยการสร้างคาชุดจากคาทีก่ าหนดให้ แล้ว
เลือกคามาแต่งประโยค กาหนดให้มีคาประสมในประโยค
๒ คา จากนั้นสร้างคาประสม คาซ้า คาซ้อน โดยใช้
แผนภาพความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้ที่ได้จากการสร้างคา
ในภาษาไทย (คาประสม คาซ้า คาซ้อน)
ขั้นสรุป
๖. ให้นักเรียนร้องเพลงคาซ้า คาซ้อน เป็นการสรุปเพื่อ
ความเข้าใจการสร้างคาในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เพลง คาซ้า-คาซ้อน
คาร้อง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
ทานองเพลงเต้ยโขง (แคนลาโขง)
พวกเรามาเรียน
ขับร้องบรรเลง
คาซ้อนคือการนา
มารวมกันไว้
กักขัง กลั่นแกล้ง
เพาะปลูก ฟื้นฟู
ติดต่อ เพิ่มเติม
ผิดชอบ ชัว่ ดี
คาซ้า ที่เราใช้นั่น
มีสองคา สี่คาก็ได้
เพื่อเน้นความ ย้าความ
ขาวๆ ดาๆ แดงๆ นั่นเอย

มาอ่านเขียน กันเป็นเพลง
เรื่องคาซ้า คาซ้อน ของไทย
เอาคาสองคา มาซ้อนความหมาย
มีอยู่มากมาย จงจา
อีก ขัดแย้ง ข่มขู่
อีก ฟูอนรา จาให้ดี
ท้วงติง ทุบตี
แนะนา เกรงกลัว
เหมือนทั้งเสียง และความหมาย
เสียงคาท้าย ใช้ไม้ยมกตาม
เร็ว ๆ ด้อม ๆ มอง ๆ
อย่ามัวเฉยมาเรียนคาซ้า
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เกมจับคู่ประสมคา

เตา

รถ

ปั่น

ยา

ไฟ

รีด

ฟ้า

กุ้ง

หมอ

ต้ม

ชาว

ทนาย

เครื่อง

หวาน

ดู

ความ

เสือ

ตา

ไมโครเวฟ

ลูก

บ้าน
แนวคาตอบ เกมจับคู่ประสมคา
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
เตารีด
หมอดู
เครื่องไฟฟูา
ดูหมอดู
เตารีดไฟฟูา

ต้มยา
ชาวบ้าน
เครื่องปั่นไฟ
เสือตาไฟ
รูปภาพลูกเสือ

ไฟฟูา
เตาไฟฟูา
ต้มยากุ้ง
หมอชาวบ้าน
เครื่องปั่นไฟ

ลูกเสือ
รถไฟฟูา
ทนาย
เตาไมโครเวฟ
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ท ๕/ผ.๒-๐๔

ใบความรู้ ชนิดของคา (คาอุทาน)
คาอุทาน

คือคําที่พดู ออกมาด้วยน้ําเสียงแตกต่างจากเสียงของคําธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ
ของผู้พูด คําอุทานมักปรากฏอยู่หน้าประโยค ในการเขียนนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์(!)กํากับหลังคําอุทาน
๑. แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว
เช่น แน่ะ! นี่แน่ะ! เฮ้!
 แน่ะ! แอบมานั่งอยู่ที่นี่เอง

๒. แสดงความตกใจ เช่น ว๊าย! โอ๊ะ!
ช่วยด้วย! คุณพระช่วย!
 ช่วยด้วย! เด็กตกน้ํา

๓. แสดงความเสียดาย ผิดหวัง สงสาร
เช่น โธ่! โถ! อนิจจัง! พุทโธ่ เอ๋ย !
 โถ! สุนัขตัวนี้ช่างน่าสงสาร

๔. แสดงความไม่พอใจ โกรธเคือง
เช่น ฮึ่ม! อุเหม่! ชิชะ! ดูด!ู๋
 ฮึ่ม! ใครมาตัดกุหลาบของฉัน

๕. แสดงความประหลาดใจ เช่น ฮ้า!
เอ๊ะ! โอ้โฮ! ว้าว! อื้อฮือ!
 โอ้โฮ! เสื้อขาวสะอาดดีจงั

๖. แสดงความเข้าใจหรือรับรู้ เช่น
อ๋อ! อ้อ! อือ!
 อ๋อ! เด็กนั่นเป็นน้องเธอนี่เอง

๗. แสดงความเจ็บปวด เช่น โอย!
โอ๊ย! อูย!
 โอ๊ย! เจ็บจังเลย
๙. แสดงความโล่งใจ เช่น เฮอ
เฮอ!
้
 เฮอ
เฮอ!
้ สอบเสร็จแล้ว

ชนิดของคาอุทาน

๘. แสดงความท้อใจ ราคาญ เบื่อหน่าย
เช่น เฮ่อ! ฮื้อ!
 ฮื้อ! เสื้อเลอะเทอะอีกแล้ว
๑๐. แสดงความดีใจ เช่น ไชโย! เย้!
 ไชโย! เราชนะแล้ว

สรุปความรู้ คําอุทานใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด ทําให้ผฟู้ ังเข้าใจสิ่งที่พดู ชัดเจนยิง่ ขึ้น
เฮ้! ไปทําแบบฝึกกันเถอะ

อ๋อ! เข้าใจแล้ว
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ท ๕/ผ.๒

ใบความรู้สาหรับครู-นักเรียน
การสร้างคาในภาษาไทย
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่เพิ่มขึ้น มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ หรือสิ่งของต่าง ๆ มาใช้
ในชีวิตประจําวันมากมาย ดังนั้น คําที่เคยมีใช้อยู่ในภาษาไทยจึงมีไม่พอที่จะใช้เรียกวัสดุสิ่งของเหล่านั้น
เราจึงต้องมีการสร้างคําเพิ่มขึ้นด้วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้มีถ้อยคําใช้ในภาษาไทยได้มากขึ้น
การสร้างคําในภาษาไทยมี ๓ ลักษณะ คือ คําประสม คําซ้อน คําซ้ํา

คามูล
คามูล คือ คํา ๆ เดียวที่มิได้ประสมกับคําอื่น อาจมี ๑ พยางค์ หรือหลายพยางค์ก็ได้แต่เมื่อแยก
พยางค์แล้วแต่ละพยางค์ไม่มีความหมาย คําภาษาไทยที่ใช้มาแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นคํามูลที่มีพยางค์เดียว
โดด ๆ เช่น พ่อ แม่ กิน เดิน ร้อง คํามูลหลายพยางค์ เป็นคําสองพยางค์ขึ้นไปมีความหมายในตัวไม่
สามารถแยกพยางค์ภายในคําได้ เพราะทําให้ไม่มคี วามหมาย อาจเป็นคําไทยแท้ หรือคําภาษาต่างประเทศ
ก็ได้ เช่น มะละกอ เกเร โหระพา นาฬิกา บิดา วิทยุ เป็นต้น
ตัวอย่างแบบสร้างของคามูล
คน
สิงโต
นาฬิกา
ทะมัดทะแมง
กระเหี้ยนกระหือรือ

มี ๑ พยางค์
มี ๒ พยางค์
มี ๓ พยางค์
มี ๔ พยางค์
มี ๕ พยางค์

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

คน
สิง + โต
นา + ฬิ + กา
ทะ + มัด + ทะ + แมง
กระ + เหี้ยน + กระ + หือ + รือ
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ท ๕/ผ.๒

คาประสม
คาประสม คือ คําที่สร้างขึ้นใหม่โดยนําคํามูลตั้งแต่ ๒ คําขึ้นไปมาประสมกัน ให้เกิดเป็นคําใหม่

ความหมายใหม่ โดยอาจมีเค้าความหมายเดิมหรือมีความหมายใหม่ก็ได้

ลักษณะของคาประสม
๑. คําประสมที่เกิดความหมายใหม่ มีเค้าความหมายเดิม เช่น
เตา + ถ่าน - เตาถ่าน
หมายถึง เตาที่ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
เตา + รีด - เตารีด
หมายถึง เครื่องใช้ทใี่ ช้รดี เสื้อผ้า
รถ + ไฟฟ้า - รถไฟฟ้า
หมายถึง รถที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน
รถ + ยนต์ - รถยนต์
หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วย
พลังงาน อย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอด
ลงสูล่ ้อ
๒. คําประสมที่เกิดความหมายใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น
ขาย + หน้า - ขายหน้า
หมายถึง รู้สึกอับอาย
ราด + หน้า - ราดหน้า
หมายถึง อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวมีน้ําปรุงข้นๆ
ลูก + น้ํา - ลูกน้ํา
หมายถึง ลูกอ่อนของยุงซึ่งยังอาศัยอยู่ในน้ํา
ผี + เสื้อ
- ผีเสื้อ
หมายถึง แมลงพวกหนึ่งมีปีกเป็นแผ่นบางสีต่าง ๆ
หาง + เสือ - หางเสือ
หมายถึง เครื่องถือท้ายเรือ
๓. คําประสมที่มาจาก อาการนาม มีคําว่า “การ” หรือ “ความ” นําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษณ์
เช่น การกิน การบ้าน การเมือง การกระทํา ความดี ความชัว่ ความสวย ความขยันหมั่นเพียร
๔. คําประสมที่เกิดจากการย่อคําให้กะทัดรัดขึ้น มักขึ้นต้นด้วยคําว่า ชาว ช่าง นัก ที่ เครื่อง
ผู้ หมอ ของ เช่น
ชาวบ้าน
ชาววัง
ชาวนา
ชาวประมง
ชาวสวน
ช่างยนต์
ช่างภาพ
ช่างเสริมสวย ช่างไฟฟ้า
ช่างไม้
การค้า
การเรือน
นักเรียน
นักการเมือง นักข่าว
เครื่องเขียน
เครื่องใช้
ที่นอน
ที่อยู่
ที่พัก
หมอดู
หมอลํา
ของกิน
ของใช้
ผู้ดี
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ท ๕/ผ.๒

คาซ้อน
คาซ้อน เป็นการสร้างคําโดยนําคํามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือตรงข้ามกัน

มาวางซ้อนกันทําให้เกิดคําใหม่ มีความหมายใหม่ โดยความหมายใหม่อาจกว้างขึ้น หนักแน่นขึ้น หรือ
เบาลงก็ได้
ชนิดของคาซ้อน
๑. คําซ้อนเพื่อความหมาย คือ คําซ้อนที่เกิดจากคํามูลที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือ
ตรงข้ามกันมาวางชิดกัน เช่น
ความหมายเหมือนกัน
เสื่อสาด
เหาะเหิน
พูดจา
บ้านเรือน
ความหมายใกล้เคียงกัน
คัดเลือก
แนะนํา
เกรงกลัว
ขัดขวาง
ความหมายตรงกันข้าม
ผิดชอบ
ชั่วดี
ได้เสีย
เช้าค่ํา
๒. คําซ้อนเพื่อเสียง คือ คําซ้อนที่เกิดจากการนําคําที่มีเสียงคล้องจองและมีความหมายสัมพันธ์กัน
มาซ้อนกัน เพื่อให้ออกเสียงได้ง่าย ไพเราะ เช่น
เร่อร่า
ท้อแท้
จริงจัง
ตูมตาม
ซุบซิบ
ราบคาบ
จิ้มลิ้ม
แร้นแค้น
เบ้อเร่อ
อ้างว้าง
ออดอ้อน
อัดอั้น
รวบรวม
กระดุกกระดิก
กระดูกกระเดี้ยว
ประเจิดประเจ้อ ถ้วยโถโอชาม ขโมยขโจร ทรัพย์ในดินสินในน้ํา
ตัวอย่างคาซ้อน
พร้อมเพรียง
ถิ่นฐาน
รูปภาพ
สูญหาย

ครบครัน
จิตใจ
รูปพรรณ
กู้ยืม

แข็งแรง
ทุกข์ยาก
โศกเศร้า
อดทน

ขัดข้อง
ทรัพย์สิน
ยวดยาน
ขัดขวาง

ผิดชอบชั่วดี
ทรัพย์สมบัติ
กู้หนี้ยืมสิน
หนักอกหนักใจ
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ท ๕/ผ.๒-๐๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔ คาอุทานสื่ออารมณ์
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ เติมคําอุทานในประโยคสนทนา ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (๑๐ คะแนน)

แดง : ......ไชโย!.........พวกเราชนะแล้ว
ต้อย : .....เอ๊ะ!...........ดูนั่นสิใครเป็นอะไรแน่เลย ฉันเห็นพวกเขาทาหน้านิ่วคิ้วขมวด
แดง : ......อ๋อ!...........สงสัยขาแพลงแน่ๆเลย เราไปดูกันเถอะ
โค้ช : ......เฮ้!.............เธอสองคนมาพอดี ช่วยพยุงเพื่อนไปนั่งก่อนเร็ว
เบิร์ด : ....โอ๊ย!...........เบา ๆ หน่อยเพื่อน ฉันเจ็บนะ
โค้ช : .....เอาล่ะ!....ขอบใจพวกเธอมาก ชัยชนะครั้งนี้เพราะพวกเราทุกคนสามัคคีกัน
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ตอนที่ ๒ อ่านนิทานเรือ่ ง “กวางกับพรานหนุ่ม” แล้วสํารวจคําอุทานจากเรื่อง เขียนคําอุทานที่พบในเรื่อง
วิเคราะห์วา่ คําอุทานนั้นแสดงอารมณ์ใดของผู้พูด (๑๐ คะแนน)

นิทานอีสป กวางกับพรานหนุ่ม
ครั้งหนึ่งกวางหนุ่มกําลังดื่มน้ําจากสระ มันชื่นชมความงามของตัวมันเองที่แลเห็น
ในน้ํา “โอ้โฮ!” มันพูด “ท่านจะเห็นเขาสวยงามอย่างนี้ได้ที่ไหน รวมทั้งเขาทีแ่ ตก
กิ่งก้านออกไปนั้นด้วย ข้าอยากมีขาที่มีคุณค่ามากกว่านี้ เพื่อจะได้รับกับหัวที่
งามสง่านั้นเสียเหลือเกิน อนิจจา! น่าเวทนาทําไมขาของข้ามันช่างเล็กเพรียวลมและบอบบางมาก
เกินไปเหลือเกิน ..เฮ้อ! น่าผิดหวังจริงๆ”
ขณะนัน้ นายพรานคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆ “อุแม่เจ้า! ช่างเป็นเขาที่งามอะไรเช่นนี้” พรานหนุ่ม
คิด อยู่ในใจ ขณะที่มือก็โก่งสายธนู และได้ยิงลูกธนูหวีดหวิวมาทางมัน
“โอ๊ะ!” เจ้ากวางหนุ่มร้องด้วยความตกใจ ฉับพลันมันก็เผ่นแนบไปข้างหน้า ชั่วประเดี๋ยวเดียว
ด้วยความช่วยเหลือของขาอันปราดเปรียวของมัน มันก็ไปอยู่ในที่ที่เกือบจะลับสายตาของนายพราน
แต่เนื่องจากมันไม่ได้สังเกตทางที่วิ่งไป มันวิ่งผ่านต้นไม้บางต้น ที่มีกิ่งห้อยลงต่ํา เขาของมันจึงติดอยู่กับ
กิ่งไม้เหล่านี้ “โอ๊ย!...ช่วยด้วย!” กวางหนุ่มร้องเสียงหลง เมื่อนายพรานกําลังจะตามมาทัน
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าเห็นผิดเป็นชอบ (ขาที่เล็กและไม่ชอบกลับช่วยให้รอดตาย แต่เขาที่สวยงาม กลับไม่ช่วยอะไรเลย)

คําอุทาน โอ้โฮ!
คําอุทาน อนิจจา!
คําอุทาน เฮ้อ!
คำอุทาน โอ๊ะ!
คําอุทาน ช่วยด้วย!

๑. แสดงอารมณ์.……ประหลาดใจ....................
๒. แสดงอารมณ์.……สงสาร/เสียใจ...............…
๓. แสดงอารมณ์.…ผิดหวัง/ท้อใจ...........…………
๔. แสดงอารมณ์.…ตกใจ...........……………………
๕. แสดงอารมณ์.………ตกใจกลัว…………………
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ท ๕/ผ.๒-๐๕

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๕
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ สร้างคําจากคําที่กําหนดให้ แล้วเลือกคํามาแต่งประโยค (๑๐ คะแนน)
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู)
สืบสวน สืบสาน สืบเสาะ สืบหา สืบทอด นักสืบ

สืบ

นักเรียนทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีไทย

ชาว

ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาววัง ชาวไทย ชาวต่างชาติ
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ต้องอาศัยน้ําจากฟ้าในการทําเกษตรกรรม

กล้า

กล้าหาญ กล้าพูด กล้าทํา ใจกล้า คนกล้า ต้นกล้า
นักเรียนต้องเป็นคนกล้าหาญ กล้าพูด กล้าทํา แต่สิ่งดี ๆ

ใจ

ใจดี ใจซื่อ ใจใส ใจกล้า ใจสู้ ใจดํา ใจยักษ์ ใจมาร
หน้าเนื้อใจเสือ ดีใจ

นักเรียนดีใจที่คุณครูใจดีให้ของขวัญนักเรียนที่ชนะเลิศประกวดคัดลายมือ
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ท ๕/ผ.๒-๐๕

ตอนที่ ๒ สร้างคําประสม คําซ้ํา คําซ้อน โดยใช้คาํ แรกตามคําที่กําหนดให้ (๑๒ คะแนน)
นักเรียน

นักสืบ
นักกีฬา

นักธุรกิจ

นักข่าว

นัก
นักเลง

ต้นกล้า

กว้างขวาง

นักลงทุน

นักพูด

ต้นไม้

ต้นทุน

ต้นห้อง
ต้นทาง

นักการเมือง

ต้นโพธิ์
ต้นไทร

ต้น
ต้นน้ํา

ต้นหน

ต้นเหตุ

บ้านเรือน

กีดกัน

ทรุดโทรม

คาซ้อน
ขัดขวาง
ทรัพย์สิน

กลัวเกรง

กล้าหาญ
ต่าง ๆ

เด็ก ๆ

ค้าขาย

สูญหาย

เพื่อนๆ

ทุกวันๆ

ดําๆ

คาซ้า

แดงๆ

ไวๆ

หลานๆ
ทีละน้อยๆ

เล็กๆ

ใหญ่ๆ

นั่งๆนอนๆ

ลูกๆ

เร็วๆ
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๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เวลา ๓ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสําคัญของแผน
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ชนิดของประโยค และประโยคเพื่อการสื่อสาร
๒. ขอเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนําไปใช้
้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ประโยคสามัญ ส่วนประกอบของประโยคและประโยคเพื่อการสื่อสาร
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพือ่ นําไปใช้สื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้
แถบประโยค บัตรภาพ เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ลว่ งหน้า ให้
เท่ากับจํานวนนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่ือสาร
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานที่ ๐๖

๗. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรูเกี
เ้ กี่ยวกับประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซอน
้ ครูแนะนาเพิ่มเติม

๒. จากขั้นนำ ใหนั้ กเรียนสังเกตแถบประโยค ครูตั้งคำถามเชิงเหตุผลใหนั้ กเรียนชวยกั
กลมคำ
กลุ
่ นอธิบายการจำแนกประโยค กล
่
่ มคำ และสวนประกอบของ
ประโยค
๓. ครูให้ความรู
วามรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคสามัญ
๔. นักเรียนฝึฝึกวิเคราะหตารางสวนประกอบของประโยคมี
กริยาอกรรม และ
และประโยคมีกริยาสหกรรม
์
่
แบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรมดังนี้
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ การวิเคราะหสวนประกอบของประโยค
โดยปฏิบัติดังนี้
์่
๑) จำแนกสวนประกอบของประโยค
่
๒) แตงประโยคแลวเปรี
้ ยบเทียบประโยคมีกริยาอกรรม และประโยคมีกริยาสหกรรม
่
๖. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ใหนั้ กเรียนแยกประเภทของกลุ่ มคำและประโยค สนทนาซักถามการใชหลั
์
่ ้น
้ กเกณฑใดในการแยกประเภทแถบประโยคเหลานั

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่ือสาร
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินผลการปฏิบัตกิ ิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
- การสรุปความรูเกี
เ้ กี่ยวกับการ
การใช
ใชประโยคเพื
ใช้
้ประโยคเพื่อการสื่อสาร

๖. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรูเกี
เ้ กี่ยวกับการใชประโยคเพื
่อการสื่อสาร ครูแนะนาเพิ่มเติม
้

๒. จากขั้นนำ ให
ใหนั้ นักเรียนสังเกตประโยคเพื่อการสื่อสาร ครูตั้งคำถามแตละประโยคนั
้นเป็นประโยคชนิดใด
่
๓. ฝึกแตงประโยคเพื
่อการสื่อสาร เชน่ ประโยคบอกเลา่ ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง ประโยคขอรอง
ประโยคแสดงความตองการ
้ ประโยคแสดงความตอง
่
้
๔. สนทนาเกี่ยวกับชนิดของประโยคที่ใชในการสื
อ
่
สาร
สรุ
ป
เกณฑในการสั
ง
เกตลั
ก
ษณะประโยค
้
์
๕. แบงกลุ
่ ่ มนักเรียนทำกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยอานปายรณรงคลดโลกรอน
ญจากปายแตงประโยคเพื
่อการสื่อสาร
่ ้
์
้ แลวใชสาระสำคั
้ ้
่
้
- แตละกลุ
่
่ วแทนนำเสนอผลงาน
่ มสงตั

กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. ครูแจกสิ่งของ หรือ บัตรภาพ ใหนั้ กเรียนคนละ ๑ ชิ้น แลวแตงประโยคคนละ
๑ ประโยคเกี่ยวกับสิ่งของหรือบัตรภาพที่ไดรั้ บ
้ ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ
(ตอ)
่
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
๒. ชนิดของประโยค
๒.๑ ประโยคสามัญ หรือประโยคพื้นฐาน
๒.๒ ส่วนประกอบของประโยค
(ภาคประธาน และภาคแสดง)
๒.๓ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๒. ระบุและจาแนกชนิดของประโยค
๒.๑ ประโยคสามัญ
๒.๒ ส่วนประกอบของประโยค
- ประโยคมีกริยาอกรรม
- ประโยคมีกริยาสกรรม
๒.๓ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
แมวจับหนู

คุณปู่อ่านหนังสือพิมพ์ แมวจับหนู นทีเล่นฟุตบอล

น้องร้องเพลง คุณยายนอนพักผ่อน

เด็กคนนั้น เมฆก้อนใหญ่ พีข่ องฉัน

๒.สารวจความถูกต้องการแยกประเภทกลุ่มคาและ
ประโยค ได้ดังนี้

เด็กคนนั้น

พี่ของฉัน

คุณปู่อ่านหนังสือพิมพ์

คุณยายนอนพักผ่อน

นทีเล่นฟุตบอล

เมฆก้อนใหญ่

น้องร้องเพลง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๑) เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูติดแถบประโยค กลุม่ คา และประโยค คละกันบน
กระดานแล้วให้ตัวแทนนักเรียนแยกกลุ่มคาและประโยค
เช่น
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ประโยค ส่วนประกอบของประโยค
๒. ใบความรู้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
สือ่
๑. บัตรภาพ
๒. แถบประโยค กลุ่มคา
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
การประเมิน
๑. การวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของประโยค
๒. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. ประเมินจากผลงาน/ใบงาน
วิธีการ
๑. ประเมินการวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของ
ประโยค
๒. ประเมินการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. ตรวจผลงานนักเรียน

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทักษะ
จาแนกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุมุ่งมั่นในการทางาน

ภาคประธาน
ประธาน ส่วนขยาย
เด็ก
คนนั้น
เมฆ
ก้อนใหญ่
พี่
ของฉัน
น้อง
คุณยาย
คุณปู่
แมว
สีดา
นที
-

ภาคแสดง
กริยา
กรรม
ร้องเพลง นอนพักผ่อน อ่าน
หนังสือพิมพ์
จับ
หนูสีขาว
เล่น
ฟุตบอล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
๓. ครูซักถามนักเรียนว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการแยก
กลุ่มคาและประโยคเหล่านั้น
ขั้นสอน
๔. ครูตั้งคาถามเชิงเหตุผลให้นักเรียนช่วยกันอธิบายดังนี้
- จาแนกแถบประโยคได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
- ประโยคประกอบด้วยส่วนสาคัญกี่ส่วน
- ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคาและประโยคต่างกัน
อย่างไร
๕. นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคาและ
ประโยค โดยวิเคราะห์ลงในตาราง ดังนี้

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
ส่วนประกอบของประโยค
๒. แบบบันทึกการประเมินการใช้ประโยคเพื่อการ
สื่อสาร
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ใช้เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ชนิดและ
ส่วนประกอบของประโยค
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. ใบงานที่ ๐๖๐๖ ๐๗ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐

เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของฉัน ซ่อม
ของผม

คุณปู่
พ่อ

ขับรถ

พักผ่อน

ของฉัน นอน

ยาย

จับ

สีดา
ตัวใหญ่

คนนั้น หกล้ม
ก้อน
ลอยต่า
ใหญ่
ของฉัน ซื้อ

แมว

น้อง

เด็ก
เมฆ

ประธาน ขยาย
กริยา
ประธาน

ภาคประธาน

ตัว
ใหญ่

ตุ๊กตา
หมี

คัน
เก่า

รถ
กระบะ

-

-

-

-

-

-

ขยาย
กริยา

ตามกฎ
จราจร

-

อยู่ใน
บ้าน

สีขาว ในบ้าน

-

-

หนู

ขยาย
กรรม

กรรม

ภาคแสดง

๖. เมื่อวิเคราะห์ในข้อ ๕ แล้ว ให้นักเรียนสังเกตภาคแสดง
ว่าประกอบด้วยกริยา ๒ ชนิดคือ กริยาอกรรม คือกริยาไม่
ต้องมีกรรม และกริยาสกรรม คือกริยาที่ต้องการกรรม
๗. ครูอธิบายเพิ่มเติมบางประโยคอาจมีส่วนขยายประธาน
ขยายกริยา หรือขยายกรรม ด้วย แล้วให้นักเรียนเติมคา
ขยายลงในตารางส่วนประกอบของประโยค เช่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๑๐.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
-นาเสนอผลงานหน้าชั้น จากการจาแนกส่วนประกอบ
ของประโยค
ขั้นสรุป
๑๑. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
เสนอแนะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ้อน

๘. ตรวจสอบความถูกต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ประโยค สรุปความรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญ(ประโยค
พื้นฐาน) และส่วนประกอบของประโยค
๙. แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖ ประโยคสามัญ และจาแนก
ส่วนประกอบของประโยค โดยปฏิบัติดังนี้
๑) จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๒) เปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างประโยค
ที่มีกริยาอกรรม และประโยคทีม่ ีกริยาสกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรม (ครั้งที่ ๒) เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนนั่งเป็นรูปตัวยู U หันหน้าเข้าหาครู
๒. ครูแจกสิ่งของ หรือ บัตรภาพ ให้นักเรียนคนละ ๑
ชิ้น แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร คนละ
๑ ประโยค โดยเลือกแต่งประโยค ดังนี้
- ประโยคบอกเล่า เพื่อบอกเรื่องราวต่าง ๆ
ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง
- ประโยคปฏิเสธ เพื่อบอกว่าเรื่องราวนั้น ๆ ไม่ใช่
ไม่ต้องการ หรือไม่จริง
- ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคาตอบ
- ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทาอย่างหนึ่ง
อย่างใด
- ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการ
ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
- ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจให้ทาหรือไม่ให้ทาก็ได้
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
๓. ครูเขียนตัวอย่างประโยคทีน่ กั เรียนแต่งบนกระดาน
สนทนาเกี่ยวกับชนิดของประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
โดยตั้งคาถาม ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคาถาม ประโยคขอร้อง ประโยคแสดง
ความต้องการ และประโยคคาสัง่
- นักเรียนจาแนกชนิดของประโยคโดยใช้เกณฑ์ใด(เจตนา
ของการส่งสาร) ฯลฯ

มาลาย
้
ประโยคที่ ๑ ฉันชอบม้าลาย
ประโยคที่ ๒ ม้าลายอาศัยอยู่ที่ไหน
ประโยคที่ ๓ ฉันไม่เคยเห็นม้าลาย
ประโยคที่ ๔ ห้ามทาร้ายม้าลาย
ประโยคที่ ๕ โปรดข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ประโยคที่ ๖ ฉันอยากได้เสื้อลายเหมือนม้าลาย

ตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ มักมีคาว่า อยาก ต้องการ ประสงค์
อยู่ด้วย
- ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจให้ทาหรือห้ามมิให้ทาก็ได้ มักมีคาว่า ห้าม จง อย่า
อยู่ด้วย
๕. แบ่งกลุ่มนั กเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร
โดยอ่านป้ายที่กาหนด (ป้ายรณรงค์ลดโลกร้อน)แล้วนา
สาระสาคัญจากป้ายนั้นแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร

๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการสังเกตประโยคที่ใช้
ในการสื่อสาร ดังนี้
- ประโยคบอกเล่า เพื่อบอกเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง
- ประโยคปฏิเสธ เพื่อบอกว่าเรื่องราวนั้นๆ ไม่ใช่
ไม่ต้องการ หรือไม่จริง มักมีคาว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้ อยู่ด้วย
- ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อนื่ เมื่อต้องการคาตอบ
มักมีคาแสดงคาถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม ไหม
ฯลฯ
- ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทาอย่างหนึ่งอย่างใด
มักมีคาว่า กรุณา โปรด ช่วย ฯลฯ อยู่ด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ตอ)
่
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาภาษาไทย
๖.นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น สรุปความรู้เกี่ยวกับการแต่ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
เสนอแนะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับประโยคเพื่อการ
สื่อสาร
เวลา ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



ท ๕/ผ.๓-๐๖

ใบความรู้ ป.๕
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
ประโยค คือ คา หรือกลุ่มคาที่นามาเรียงกันสามารถสื่อความได้ โดยทั่วไปประโยคประกอบด้วย

ส่วนสาคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นประธาน กับ ส่วนที่เป็นภาคแสดง
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
คานาม
พ่อ
แทน
-

ประธาน

ภาคแสดง
คากริยา
หัวเราะ
วิ่ง
ดีใจ

คาสรรพนาม
เขา

ประโยคข้างต้นนี้เรียกว่า ประโยคสามัญ ที่ประกอบด้วย ประธาน และภาคแสดง ประธานอาจเป็น
คานามหรือคาสรรพนามก็ได้

พ่อ
แม่
-

คานาม

ประธาน

คาสรรพนาม
เขา

คากริยา
อ่าน
ดู
เล่น

ภาคแสดง
คานาม
หนังสือ
ลูกข่าง

คาสรรพนาม
ฉัน
-

ประโยคข้างต้นนี้เป็นประโยคสามัญที่ภาคแสดงมีคานาม หรือคาสรรพนาม ตามหลังคากริยาบางคา
ได้แก่ อ่าน ดู เล่น
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คานาม
พ่อ
นก
-

ประธาน
คาสรรพนาม
เธอ

ส่วนขยาย
ของฉัน
สีเหลือง
คนนั้น

คากริยา
หัวเราะ
บิน
ตกใจ

ท ๕/ผ.๓-๐๖

ภาคแสดง
ส่วนขยาย
เสียงดัง
เร็ว
มาก

ประโยคสามัญข้างต้นนี้ มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น คือ มีส่วนขยายคานาม หรือคาสรรพนาม และส่วน
ขยายคากริยาเพิ่มเข้ามาอีก ได้แก่ ของฉัน สีเหลือง คนนั้น เสียงดัง เร็ว มาก
คานาม
พ่อ
แม่

ประธาน
คาสรรพนาม
เขา
-

คากริยา
เล่น
อ่าน
ดูแล

คานาม
ลูกข่าง
หนังสือ
-

ภาคแสดง
คาสรรพนาม
ฉัน

ส่วนขยายคากริยา
สนุกมาก
อย่างตั้งใจ
ด้วยความรัก

ประโยคสามัญข้างต้นนี้ ส่วนขยายคากริยาบางคา อาจอยู่หลังคานาม หรือคาสรรพนามที่ตามหลัง
คากริยานั้น ๆ ก็ได้ ได้แก่ สนุกมาก อย่างตั้งใจ ด้วยความรัก

ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๖.
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 ท ๕/ผ.๓-๐๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖
ตอนที่ ๑ จาแนกส่วนประกอบของประโยคให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
ประโยค

ภาคประธาน

ประธาน

แดงมีกระปุกออมสินใบใหญ่

พระสังข์
คุณตา
นก
กระจาบ
แดง

คุณแม่ของเธอร้องเพลงได้ไพเราะมาก

คุณแม่

พระสังข์หุงข้าวไว้ให้แม่
คุณตาของฉันดื่มน้าส้มคั้นทุกเช้า
นกกระจาบทารังบนต้นมะม่วง

ขยาย
ประธาน
ของฉัน

ของเธอ

ภาคแสดง

กริยา

กรรม

หุง
ดื่ม
ทา

ข้าว
น้าส้มคั้น
รัง

มี

กระปุก
ออมสิน

ร้อง
เพลง

ส่วนขยาย ส่วนขยาย
กรรม
กริยา
ไว้ให้แม่
ทุกเช้า
บนต้น
มะม่วง
ใบใหญ่
ได้ไพเราะ
มาก

ตอนที่ ๒ แต่งประโยคที่มีกริยาอกรรม และประโยคที่มีกริยาสกรรม (๑๐ คะแนน)
ประโยคที่มีกริยาอกรรม (คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู)
แนวคาตอบ เช่น
๑. น้องร้องเพลงไพเราะ
๒. คุณย่านอนพักผ่อน
๓. คุณปู่ออกกาลังกาย
๔. วันนี้ฝนตกหนัก
๕. ฉันวิ่งอย่างรวดเร็ว
ประโยคที่มีกริยาสกรรม (คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู)
แนวคาตอบ เช่น
๑. นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสนุกสนาน
๒. คุณแม่ทากับขข้าวอยู่ในครัว
๓. น้องของฉันกาลังเล่นตุ๊กตา
๔. คุณครูสอนนักเรียนเขียนคายาก
๖. สุดาทาการบ้
การบ้านว
นวิชาภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว
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ท ๕/ผ.๓-๐๗

ใบความรู้
การแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสาร มีหลายชนิด ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ เช่น
๑. ประโยคบอกเล่า ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรู้เรื่อง เช่น
- วันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละคร
- จุดรวมความสนใจอยู่ที่เวทีการแสดง
- ผมจะฝึกตีกลองมโนราห์
๒. ประโยคปฏิเสธ ใช้บอกว่าเรื่องราวนั้น ๆ ไม่ใช่ ไม่ต้องการ หรือไม่จริง มักมีคาว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้
อยู่ด้วย เช่น
- ฉันไม่ชอบชมการแสดง
- นี่ไม่ใช่นิสัยของโอม
- ผมไม่
ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะพาคุณยายไปชมละคร
๓.ประโยคคาถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคาตอบ มักมีคาแสดงคาถาม ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
ทาไม ไหม ฯลฯ เช่น
- ใครแสดงเป็นนางมโนราห์
- โอมประทับใจอะไรจากการชมการแสดง
- หิวไหม เข้าห้องน้าไหม

เช่น

๔.ประโยคขอร้อง ใช้ขอร้องให้ผู้อื่นทาอย่างหนึ่งอย่างใด มักมีคาว่า กรุณา โปรด ช่วย ฯลฯ อยู่ด้วย
- กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างชมการแสดง
- โปรดร่วมมือกับโรงละครแห่งชาติในการรักษาความสะอาด
- ช่วยรักษาสมบัติของชาติด้านนาฏศิลป์ด้วย
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ท ๕/ผ.๓-๐๗

๕. ประโยคแสดงความต้องการ ใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ มักมีคาว่า อยาก
ต้องการ ประสงค์ อยู่ด้วย เช่น
- ฉันอยากไปขี่จักรยานร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
- ผมต้ต้องการ
งการไปโรงละครแห่งชาติเพื่อเป็นเพื่อนคุณยาย
- เราทุกคนประสงค์จะมีคอนเสิร์ตทานองกลองไทยที่มีชื่อเสียง
๖. ประโยคคาสั่ง ใช้สั่งให้ผู้อื่นทาอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจให้ทาหรือห้ามมิให้ทาก็ได้ เช่น
- ห้ามถ่ายภาพ
- ห้ามนาอาหารเข้ามารับประทาน
- จงปฏิบัติตามระเบียบการเข้าชมโรงละครแห่งชาติ
- อย่าลืมไปเป็นเพื่อนคุณยายนะลูก

ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๕๖.
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ท ๕/ผ.๓-๐๗

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๗
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู)
คาชี้แจง อ่านป้ายที่กาหนดให้ แล้วนาสาระสาคัญจากป้ายแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ( ๑๐ คะแนน)

สงกรานต์นี้ “สนุก...ไม่เพิ่มขยะ”

เลือกก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ลดขยะเพื่อโลก
ทางเลือกใหม่ “ไบโอชานอ้
ไบโอชานอ้อย บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”
ม

เลือกผลิตภัณฑ์ ใบโอชานอ้อย √ ไร้สารพิษก่อมะเร็ง
√ ไม่ใช้สารฟอกสี
ดีต่อคุณ ดีต่อโลก
√ สามารถย่อยสลายภายใน 45 วัน √ มีมาตรฐานรับรอง

ประโยคบอกเล่า

ร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการเล่นสงกรานต์ปลอดเหล้า

ประโยคปฏิเสธ

ฉันไม่เคยใช้กล่องโฟมใส่อาหาร

ประโยคคาถาม

ประโยคคาสั่ง

ประโยคขอร้อง

ไบโอชานอ้อยคืออะไร

จงใช้ภาชนะที่ทาจากไบโอชานอ้อยแทนภาชนะที่ทาจากโฟม

กรุณาเลือกใช้ไบโอชานอ้อยแทนโฟมนะคะ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

เรื่อง ประกาศน่ารู้

เวลา ๑ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและเขียนประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อจาแนกประเภทของประกาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นาความรู้มาใช้ตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องมีเหตุผล
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อการสอนล่วงหน้า ได้แก่ ใบงาน สื่อ เครื่องมือ
วัดและประเมินผล ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนร
ู้ ล่วงหน้า ให้เท่ากับจานวนนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
๑) ประเมินผลการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐
๒) ประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ ปรับปรุง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

๘. นาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน-เขียนประกาศ ครูแนะนาเพิ่มเติม
- ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การอ่าน-เขียนประกาศ
ทดสอบหลังเรียน

๒. ฝึกอ่านประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร ป้ายรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย ป้ายร้านค้า ป้ายโฆษณา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม แล้วนาเสนอหน้าชั้น ว่าป้ายดังกล่าวต้องการสื่อความหมายใด เรื่องที่ประกาศคืออะไร ใครเป็นผู้ออกประกาศ
ผู้อ่านต้องปฏิบัติอย่างไร
๓. ให้นักเรียนดูประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย/ของหาย แล้วให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
-หน่วยงานที่ออกประกาศคือหน่วยงานใด
-เรื่องที่ประกาศคืออะไร
-ทาไมจึงต้องประกาศ
-จุดประสงค์ต้องการอะไร
-เงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติคืออย่างไร
-ประกาศนี้มีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร
๔. ครูกาหนดสถานการณ์ว่าโรงเรียนกาลังประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
๕. นาเสนอผลงาน ครู-เพื่อน วิจารณ์ แนะนา แก้ไขผลงาน ติดป้ายนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๖. ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การอ่าน-เขียนประกาศ โดยอ่านประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา“พายุเซบี” ตอบคาถาม แล้วเขียนประกาศ
คนละ ๑ ฉบับ
๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน

เรื่อง ประกาศน่น่ารู้
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนดูป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ป้ายจราจร ฯลฯ แล้ว
จับใจความจากสื่อที่อ่าน - บอกเจตนาของผู้ส่งสาร - ตั้งคาถามตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
สรุปถึงเหตุผลและความจาเป็นในการอ่านป้ายสัญลักษณ์และประกาศต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรี
เรียนรูท้ ี่ ๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
การอ่านและเขียนประกาศ
๑. นักเรียนดูป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ป้ายประกาศ
- ประกาศที่เป็นทางการ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฯลฯ แล้วปฏิบัติดังนี้
- ประกาศที่ไม่เป็นทางการ
- จับใจความจากสื่อที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
- บอกเจตนาของผู้ส่งสาร
ความรู้
- ตั้งคาถามตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
อธิบาย เขียน ประกาศอย่างเป็นทางการ
ดังตัวอย่าง
และไม่เป็นทางการได้
ทักษะ
อ่านและเขียนประกาศ ได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มีความมุมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ประกาศน่น่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้การอ่านและเขียนประกาศ
สือ่
ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ ป้ายจราจร ประกาศของ
ทางราชการ/หน่วยงานเอกชน
ภาระงาน/ชิ
//ชิ้นงาน
กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ อ่านและเขียนประกาศ
การประเมิน
๑. ประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๒. ประเมินผลงาน/ใบงาน
วิธีการ
๑. ทดสอบหลังเรียน
๒. ประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๓. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบบันทึกประเมินการอ่านและเขียนประกาศ
๓. แบบบันทึกคะแนน
๔. ใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนนให้ฝึกอ่านประกาศต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจร
ป้ายรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย ป้าย
ร้านค้า ป้ายโฆษณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม แล้วนาเสนอ
หน้าชั้นว่าป้ายที่นักเรียนศึกษานั้น เรื่องที่ประกาศคือเรื่องอะไร
ใครเป็นผู้ออกประกาศ ต้องการบอกอะไรให้เราทราบ ต้องการ
สื่อความหมายใด เราต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างไร

-ร่วมกันสรุปเหตุผลและความจาเป็นในการอ่านป้ายสัญลักษณ์
และประกาศต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ตอ)
่
เรื่อง ประกาศน่น่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ ๗๐
๒. ใช้เกณฑ์การประเมินการอ่านและเขียน
ประกาศ
๓. ใบงานที่ ๐๘ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๗๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. ครูให้นักเรียนดูประกาศของทางราชการ ประกาศ
รับสมัครงาน ประกาศสัตว์เลี้ยงหาย/ของหาย แล้วให้
นักเรียนตอบคาถามดังนี้
- หน่วยงานที่ออกประกาศคือหน่วยงานใด
- เรื่องที่ประกาศคืออะไร
- ทาไมจึงต้องประกาศ
- จุดประสงค์ต้องการอะไร
- เงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติคืออย่างไร
- ประกาศนี้มีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร
ฯลฯ
๔. กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกเขียนประกาศ
โดยกาหนดสถานการณ์ว่าโรงเรียนกาลังประกาศรับ
สมัครประธานนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มสมมติว่าตนเป็น
ผู้สมัคร ช่วยกันคิดแล้วเขียนประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ
๕. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ
วิจารณ์ให้คาแนะนาเพิ่มเติม แก้ไขผลงาน ติดป้ายนิเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ตอ)
่
เรื่อง ประกาศน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ตอ)
่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
เรื่อง ประกาศน่ารู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วปฏิบัติดังนี้
- ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ อ่านและเขียนประกาศ
ตอนที่ ๑ อ่านประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
“พายุเซบี” แล้วตอบคาถาม ตอนที่ ๒ เขียนประกาศ
คนละ ๑ ฉบับ
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ดังนี้
- นาเสนอผลงานหน้าชั้น เรื่อง การอ่านและเขียน
ประกาศ
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานกลุ่ม
สรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน ประกาศ
ทดสอบหลังเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๗
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ตัวอย่าง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายประกาศไม่เป็นทางการ



ท ๕/ผ.๔๔ ๐๘
๔-

ใบความรู้
การอ่านและเขียนประกาศ
การอ่านข่าวสารของทางราชการ
การอ่านข่าวสารของทางราชการ เป็นการสื่อสารข้อความจากหน่วยงานราชการถึงประชาชน

บุคคลทั่วไป อาจจัดทาในรูปแบบต่าง ๆ
จุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารของทางราชการ มีดังนี้
๑. อ่านเพื่อรับทราบ
๒. อ่านเพื่อนาไปปฏิบัติ
ประกาศ เป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบ เช่น ประกาศทางราชการ ประกาศบริษัท
ห้างร้าน
การเขียนประกาศ เป็นการบอกความต้องการ หรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อให้
ทราบ ทั่วกันอย่างกว้างขวาง มี ๒ ประเภท คือ ประกาศที่ไม่เป็นทางการ และประกาศที่เป็นทางการ

๑. ประกาศที่ไม่เป็นทางการ
เป็นการเขียนแจ้งเรื่องให้ผู้อื่นทราบและให้ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ประกาศ โดยจะ
บอกความต้องการและหรือจุดประสงค์ และให้รายละเอียดประกอบตามความจาเป็น ภาพ หรือคุณลักษณะที่
เด่นชัด
ตัวอย่าง
การประกาศสัตว์เลี้ยงหาย

ใครพบมีรางวัล

แมวพันธุ์..........................อายุ.................ปี
ลักษณะพิเศษ.....................................................................................
............................................................................................................
ผู้พบเห็นกรุณาติดต่อที่
บ้านเลขที่...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................
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ท ๕/ผ.๔๔ ๐๘
๔-

๒. ประกาศที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นประกาศทางราชการ มีหลักการเข
การเขียนที่สาคัญคือ
๑. บอกใจความสาคัญให้ครบว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม ตามจุดประสงค์
๒. ลาดับความจากบอกเหตุไปหาผล หรือบอกความต้องการ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
๓. ใช้ถ้อยคาที่กระชับ ชัดเจน ภาษาที่เป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูด
๔. การเขียนตามรูปแบบของประกาศ
ตัวอย่าง

ประกาศ...(ชื่อหน่วยงานราชการที่ออกประกาศ)
เรื่อง...(ชื่อเรื่องที่ประกาศ)
(ย่อหน้า)...........อ้างเรื่องที่ประกาศ...........................................................................................
................................................................................................................................................................
(ย่อหน้า)............จุดประสงค์สาคัญ รายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติ
................................................................................................................................................................
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน......................พ.ศ......

ลายมือชื่อผู้ประกาศ
(ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ)
ตาแหน่งของผู้ออกประกาศ
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๙๑



ท ๕/ผ.๔-๐๘

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
____________________

ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ชินภัทร ภูมิรัตน์
(นายชินภัทร ภูมริ ัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๙๒



ท ๕/ผ.๔-๐๘

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๘
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ อ่านประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุเซบี แล้วตอบคาถาม ( ๑๐ คะแนน)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
พายุ “เชบี”

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 03 สิงหาคม 2556
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (3 ส.ค.56) พายุโซนร้อน “เชบี” (JEBI) บริเวณชายฝั่งประเทศ
เวียดนาม มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามทางทิศตะวันออกประมาณ 200
กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 21.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลาง ประมาณ 85 กม./ชม. กาลังเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว
ประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ในเที่ยงวันนี้
(3 ส.ค.56) หลังจากนั้นจะอ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่าต่อไป ลักษณะ
เช่นนี้ ทาให้ในช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2556 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีลมแรง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี สกลนคร
นครพนม และมุกดาหาร ส่วนภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย
อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกาลังค่อนข้าง
แรง ทาให้บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ถึงหนักมาก ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนบริเวณภาคตะวันออกสูงประมาณ 2
เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ) วรพัฒน์ ทิวถนอม
(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
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๙๓



ท ๕/ผ.๔-๐๘

คาชี้แจง ตอนที่ ๑ อ่านประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุเซบี แล้วตอบคาถาม ( ๑๐ คะแนน)

๑. หน่วยงานที่ออกประกาศคือหน่วยงานใด
...............................................
กรมอุตุนิยมวิทยา
๒. เรื่องที่ออกประกาศคือเรื่องใด
..............................................
ประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อน “เชบี” ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม
. ........
๓. ทาไมต้องออกประกาศ
เพื่อเตือนประชาชนที่อยู่ใ.นเขตพายุเซบีพัดผ่าน และได้รับผลกระทบจากพายุ ฝนตกหนัก
........
น้๔.าท่ผู้ไวด้มรับและคลื
่นลมแรงให้อความในประกาศคื
ระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดั
งกล่าวไว้ด้วย
........
ผลกระทบตามข้
อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
. อ บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี สกลนคร
. ส่..วนภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่
นครพนม และมุกดาหาร
........รณ์ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบู
พังงา ตรั……………….…
ง และสตูล รวมทั้งชาวเรือในแถบทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนด้วย
.
..
๕. เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติคืออย่างไร
..
ในช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2556 ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตอิทธิพลพายุเซบีพัดผ่าน
ระวังอัน……………….…
ตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าว โดยเฉพาะชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวัง
……………….…
ในการเดินเรือในระยะนี้ด้วย
..
……………….…

........
.
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๙๔



ท ๕/ผ.๔-๐๘

ตอนที่ ๒ เขียนประกาศ ๑ ฉบับ โดยออกแบบการเขียน พร้อมเขียนรายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน
(๒๐ คะแนน) โดยเลือกหัวข้อจากเรื่องที่กาหนดให้ ดังนี้
 ประกาศแจ้งของหาย
 ประกาศหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

แมวชื่อซิลเวีย หรือ ขาวอวบ ลูกครึ่งไทยเปอร์เซียน สีขาวอมเหลือง เพศเมีย ทาหมันแล้ว
ขนสั้น ตัวใหญ่ หางยาว ใส่ปลอกคอมีกระดิ่ง
เขียนชื่อ Silvia หายออกจากบ้านซอย ๑๔
หมู่บ้านวศิน ๒ ถนนรามอินทรา ๔๔ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
ท่านใดพบเห็นและนามาคืนอย่างปลอดภัย
เรายินดีมีค่าตอบแทนน้าใจให้ท่าน ๕,๐๐๐ บาท
โปรดติดต่อ ๐๘๕๓๔ ๕๐๖๐๑
ขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่าน
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ท๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
..................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์” หมายความว่า...............................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
๒.
“รูปแร้งดูร่างร้าย
รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง
ชั่วช้า
เสพสัตว์ที่มรณัง
นฤโทษ
ดั่งจิตสาธุชนกล้า
กลั่นสร้างทางผล”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................
๓. เขียนประโยคโดยมีคาอุทานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ตกใจ = .............................................................................................................................................
ดีใจ = ............................................................................................................................. ................
โกรธ = .............................................................................................................................................
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
นักเรียน
เบาๆ เร็วๆ
เครื่องเขียน ซุบซิบ
เสื่อสาด
ทีละน้อยๆ แม่ค้า แดงๆ
หมอดู
โศกเศร้า แข็งแรง
คาซ้า

คาซ้อน

คาประสม

๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔แล้วแต่งประโยค
ประโยคบอกเล่า ..................................................................................................................................
ประโยคคาสั่ง ..................................................................................................................................
ประโยคคาถาม ..................................................................................................................................
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ท๕

๖. อ่านประกาศต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม

ชมรม

๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
...........................................................................................................................................................
๖.๒ จุดประสงค์ของผู้ประกาศคือเรื่องใด
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๖.๓ นักเรียนจะนาข้อคิดที่ได้จากการอ่านประกาศนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ท๕

แนวคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
............................................................................................................................. .................................................
คาชี้แจง ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. อธิบายคาสอนที่กาหนดให้
“ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์” หมายความว่า.....ปัญญามีค่ามากกว่าทรัพย์สิน............................
๒. “รูปแร้งดูร่างร้าย
รุงรัง
ภายนอกเพียงพึงชัง
ชั่วช้า
เสพสัตว์ที่มรณัง
นฤโทษ
ดั่งจิตสาธุชนกล้า
กลั่นสร้างทางผล”
คาประพันธ์นี้ต้องการสอนอะไร ...นกแร้งดูภายนอกน่าเกลียดน่าชัง แต่มันกินสัตว์ที่ตายแล้ว เปรียบเหมือน
คนใจดี แต่ดูภายนอกรูปไม่งาม......................
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ....เห็นด้วย เพราะบางคนรูปร่างหน้าตาไม่ดี แต่อาจมีจิตใจดี
บางคนอาจมีรูปร่างหน้าตาดี แต่อาจมีจิตใจชั่วร้ายก็ได้.............
๓. เขียนประโยคโดยมีคาอุทานจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
ตกใจ = .................ว้าย! ตาเถร.........................................................................................................
ดีใจ = ..................ไชโย!ฉันจะได้พบพ่อแล้ว....................................................................................
โกรธ = ...................ชิชะ! ทาอย่างนี้ได้อย่างไร.................................................................................
๔. จัดกลุ่มคาที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
นักเรียน
เบาๆ เร็วๆ
เครื่องเขียน ซุบซิบ
เสื่อสาด
ทีละน้อยๆ แม่ค้า แดงๆ
หมอดู
โศกเศร้า แข็งแรง
คาซ้า
คาซ้อน
คาประสม
แดงๆ
ซุบซิบ
นักเรียน
เร็วๆ
เสื่อสาด
เครื่องเขียน
เบาๆ
โศกเศร้า
แม่ค้า
ทีละน้อยๆ
แข็งแรง
หมอดู
๕. เลือกคาที่นักเรียนชอบในข้อ ๔ แล้วแต่งประโยค (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ประโยคบอกเล่า .....................นักเรียนไปโรงเรียนแต่เช้า.............
ประโยคคาสั่ง .....................ห้ามไปดูหมอดู.........................
ประโยคคาถาม .....................ทาไมเธอจึงอยากเป็นแม่ค้า....................
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ท๕

๖. อ่านประกาศต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม

ชมรม

๖.๑ ใครเป็นผู้ออกประกาศ
............ชมรมคนรักษ์โลก ผู้เขียน Yamagi............
๖.๒ จุดประสงค์ของผู้ประกาศคือเรื่องใด
............รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้จักรยานแทนรถยนต์
และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น ๒๕ องศา เพื่อลดใช้พลังงาน........
๖.๓ นักเรียนจะนาข้อคิดที่ได้จากการอ่านประกาศนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
...........ช่วยกันลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลังงาน และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก.........
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เครื่องมือประเมิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ “วรรณกรรมคาสอน”
เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

๒. อ่านถูกต้องตาม

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

๓. บุคลิกภาพ

ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือถูกต้อง

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคา
ประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
ท่าทางในการอ่านและ
การจับหนังสือไม่
ถูกต้อง

๑. อักขรวิธี

ฉันทลักษณ์

ในการอ่าน

๔. น้าเสียงในการอ่าน น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
น่าฟัง

ท่าทางในการอ่าน
ถูกต้องแต่การจับ
หนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล น้าเสียงชัดเจนนุม่ นวล
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
น่าฟังเป็นส่วนน้อย

น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๒

เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการประเมิน

๔
1. การเตรียมการพูด เขียนแผนผัง
ความคิดได้
ครบถ้วน
ตรงประเด็น
2. การนาเสนอเนื้อหา การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจนใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวนนาเสียง
ชัดเจน ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
3. บุคลิกภาพ

4. มารยาท
ในการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนผังความคิดได้
ครบถ้วน
ตรงประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวน นาเสียงชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง

๒
๑
เขียนแผนผัง ความคิด เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น เป็นส่วนน้อย ประเด็น

การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วน
ใหญ่
แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง
ในท่าสบาย ไม่เอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจ
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูดใช้ถ้อยคา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลา
สุภาพรักษาเวลาใน
สุภาพรักษาเวลา
ในการพูด ให้เกียรติผู้ฟัง การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง
ในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน

การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา
พูดไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจ
ในการพูดใช้ถ้อยคา
ไม่สภุ าพไม่รักษาเวลา
ในการพูด ไม่ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๓

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสร้างสรรค์ / การเขียนประกาศ
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราว
ความคิด
ที่แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริม่ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึง
สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
กับสิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
ผลงานความสะอาด
เป็นบางครั้งผลงาน
สวยงาม ไม่มีรอยลบ ไม่มรี อยลบขีดฆ่า
ไม่มรี อยลบขีดฆ่า
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา เสร็จตามเวลาที่กาหนด เป็นบางแห่ง เสร็จ
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตามเวลาทีก่ าหนด
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สมั พันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษา
ในการสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๐๔

เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
๓
แบ่งงานกันชัดเจน
ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
ดีมาก
มีความตั้งใจปฏิบตั ิงานดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
เป็นส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
เป็นส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบตั ิงานพอใช้

๕. กระบวนการทางาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

ประเด็นการประเมิน
๑. การแบ่งงาน
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ความร่วมมือ
๔. ความตั้งใจ

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคี
กันน้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบตั ิงาน
น้อยมาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
น้อยมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

106
6102141L01d.indd 106

6/27/18 10:07 AM

๑๐๕

เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
ประเด็ด็นการ
ประเมิน
๑. เนื้อหา
สาระ
๒. แบบแผน
ความคิด

๔
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับ
เรื่องราวที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน
๓. การเขียน ใช้ถ้อยคาได้
สรุปข้อคิด ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การ
เขียน สรุปข้อคิด
เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
อย่างมีเหตุผล

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วนบางส่วน
เรียงลาดับเรื่องราวที่ เรียงลาดับเรื่องราว
แสดงความสัมพันธ์
ที่แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องค่อนข้าง
เป็นบางส่วน
ชัดเจน
ใช้ถ้อยคา สื่อ
ใช้ถ้อยคาภาษาของตนเอง
ความหมายได้ชัดเจน ได้อย่างถูกต้องสละสลวย
เป็นส่วนใหญ่
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ
สรุปข้อคิดเพื่อนาไป ความหมายได้ชัดเจนเป็น
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
บางส่วน
ประจาได้

๑

เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

ใช้ถ้อยคาภาษา
ในการเขียนไม่ถูกต้องสรุป
ข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

107
6102141L01d.indd 107

6/27/18 10:07 AM

๑๐๖

เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน
๑. ประเด็นหัวข้อ
ชัดเจน

๒. ความสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผล

๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า
การนาไปใช้ในชีวิต

๔
การเขียนแผนภาพ
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
ชัดเจนมีรายละเอียด
ของแต่ละประเด็น
ครบถ้วน รูปแบบและ
การใช้คาเข้าใจง่าย
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
มีการยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบได้
สอดคล้อง
สรุป บอกข้อคิด
อธิบายคุณค่าของเรื่อง
ที่อ่านได้ ถูกต้อง
ครบถ้วนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนภาพโดย
แยกประเด็นหัวข้อ
ชัดเจนมีรายละเอียด
ของแต่ละประเด็น
พอสมควร รูปแบบ
และใช้คาเข้าใจง่าย
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
มีการยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบได้
ค่อนข้างสอดคล้อง
สรุป บอกข้อคิด
อธิบายคุณค่าของเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้องครบถ้วน

๒
เขียนแผนภาพโดย
แยกรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
เข้าใจได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ

เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เป็นเหตุเป็นผล
สนับสนุน ซึ่งกันและ
กัน มีการยกตัวอย่าง
หรืออ้างอิงประกอบ
แต่ไม่สอดคล้อง
บอกข้อคิด และ
ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
อ่านได้

เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุ
เป็นผลและไม่มี
การยกตัวอย่าง
หรืออ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคาสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .............

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ใบงานที่

ชื่อ-สกุล

ใบงานที่

ที่

ใบงานที่

ใบงานที่
รวม

สรุป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐
หมายถึง ดีมาก
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙
หมายถึง ดี
คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙
หมายถึง พอใช้
คะแนนต่ากว่า ร้อยละ ๕๙ ลงมา หมายถึง ปรับปรุง
การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”

ลงชื่อ .......................................................................ผูป้ ระเมิน
(.............................................................)
................/............................./..............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
สร้างสรรค์งานเขียน
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๑๑๐


มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ท๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๕ /๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ป.๕ /๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ท๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๕/๓ การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน
ตัวชี้วดั ป.๕/๗ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ตัวชี้วดั ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ตัวชี้วดั ป.๕/๘ มีมารยาทในการเขียน
ท๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ท๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมปิ ัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วดั ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ตัวชี้วดั ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ท๕.๑ เข้าใจและแสดงความคดเห็น วิจารณ์วิ รรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วดั
-
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การนาเสนอสาระการเรียนรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การอ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป
การบอกความหมายของคา
และข้อความที่มีคาพ้องรูป
การอ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง
การบอกความหมายของคา
และข้อความที่มีคาพ้องเสียง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด

การสรุปความรู้ความคิดจากนิทาน

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน
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- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
- การเขียนแสดงความรู้สึก

๕. สร้างจินตนาการ
ด้วยการเขียน
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของประโยคและข้อความ
ที่มีคาพ้องรูป

๑. เรียนรู้คาพ้องรูป
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การสรุปความรู้ ความคิด จากวรรณกรรม
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๔. ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

- การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง

๓. ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การอ่านออกเสียงและการบอก
ความหมายของประโยคและข้อความ
ที่มีคาพ้องเสียง

๒. บทสรุปคาพ้องเสียง
จานวน ๒ ชั่วโมง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สรางสรรคงานเขี
ยยนน
์
้
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของประโยคและข้อความที่มีคาพ้องรูป คาพ้องเสียง
การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนแสดงความรู้สึก การสรุปความรู้
ความคิด จากวรรณกรรมและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕ /๑ ป.๕ /๒
มฐ.ท๒.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๓ ป.๕/๗ ป.๕/๖ ป.๕/๘
มฐ.ท๓.๑ ตัวชีว้ ัด มฐ.ท๔.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๑ ป.๕/๗
มฐ.ท๕.๑ ตัวชีว้ ัด ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป การบอกความหมายของคาและข้อความที่มีคาพ้องรูป
อ่านคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง การบอกความหมายของคาและข้อความที่มีคาพ้องเสียง การเขียน
แผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิด การสรุปความรู้ความคิดจากนิทาน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
๖

ชื่อหน่วย
สร้างสรรค์งานเขียน

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕
เรียนรู้คาพ้องรูป
บทสรุปคาพ้องเสียง
ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
สร้างจินตนาการด้วยการเขียน

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

เรือ่ ง เรียนรู้คาพ้องรูป

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
เพลง“คาพ้องรูป” การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “คาพ้องรูป” การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องรูป”
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และ คาพ้องรูป
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง บอกความหมายของคาพ้องรูป
จากเรื่องที่อา่ นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การทดสอบก่อนเรียน ร้องเพลงคาพ้องรูป
- นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง คาพ้องรูป และทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
ใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป ใบงานที่ ๐๓ เรียนรูค้ าอ่านและความหมายคาพ้องรูป
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“คาพ้องรูป”

ขั้นสอน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

- ประเมินผลงาน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป” และการทาแบบฝึกจากใบงาน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่าน และความหมายคาพ้องรูป

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป

การทดสอบก่อนเรียน ร้องเพลงคาพ้องรูป

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การร้องเพลง“คาพ้องรูป”
๒. การอ่านใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป”
๓. การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องรูป”
๔. ความหมายคาพ้องรูป
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายความหมายและลักษณะของ
คาพ้องรูปได้
๒. แบ่งวรรคการอ่านบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรอง ได้ถูกต้อง
๒. อ่านและเขียนคาพ้องรูปได้
๓. จาแนกลักษณะของคาพ้องรูปได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงคาพ้องรูป ฝึกร้องเพลง แล้วให้
สมาชิกของแต่ละชั้น ส่งตัวแทนมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียน
ครูและเพื่อนร่วมอภิปรายเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง คาพ้องรูป ให้นักเรียนศึกษา
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ครูแจกใบงานที่ ๐๑ เรื่อง “เรียนรู้คาพ้องรูป” ให้นักเรียน
ทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย
ของบทร้อยกรองคาพ้องรูป จากใบความรู้ที่ครูแจกให้
๖. ให้นักเรียนจดบันทึกความหมายจากใบความรู้นั้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง “คาพ้องรูป”
๒. ใบความรู้เรื่อง “คาพ้องรูป”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๑ เรียนรู้คาพ้องรูป
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๒ ค้นหาความหมาย
คาพ้องรูป
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่านและ
ความหมายคาพ้องรูป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง เรียนรู้คาพ้องรูป
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่องคาพ้องรูป
ที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่๐๒ ค้นหาความหมายคาพ้องรูป
ให้นักเรียนทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง คาพ้องรูป
๔. ให้นักเรียนถามคาถามเรื่อง คาพ้องรูปที่ยังไม่เข้าใจ
จากนั้น แจกใบงานที่ ๐๓ เรียนรู้คาอ่านและความหมาย
คาพ้องรูป ถ้าทาใบงานไม่เสร็จในชั่วโมงเรียนให้ทาต่อ
เป็นการบ้าน
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. แบบประเมินใบงาน
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ท๖/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

เรื่องสร้างสรรค์งานเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. คาคู่ใดคือคาพ้องรูป
ก. รถ รส
ข. พันธุ์ พรรณ
ค. พุด พุทธ
ง. เพลา เพลา
๒. คาในข้อใดไม่ใช่คาพ้องเสียง
ก. เพลาเย็น เพลารถหัก
ข. อาหาร ประหาร
ค. ฉันใช้พกู่ ันระบายสีหอยแมลงภู่
ง. พระขรรค์ ขาขัน
๓. ข้อใดมีคาพ้องเสียง
ก. ฉันรับประทานอาหารอยู่ริมธาร
ข. ต้นเสมาขึน้ อยู่บนยอดเสมา
ค. คนแห่แหนมาที่บ่อน้าเพื่อมาดูจอกแหน ง. ในเพลาเช้าฉันเห็นเพลารถหักลงมา
๔. ควรนาคาพ้องเสียงในข้อใดมาเติมในช่องว่าง
“ฉันทา___งานด้วยความตั้งใจเมื่อไปอยู่ จังหวัด___สินธุ”์
ก. การ กาล
ข. กาน กาญ
ค. การ กาฬ
ง. กาน การ
๕. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
ก. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ข. ประหยัดเวลาในการเขียน
ค. เขียนเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ง. เป็นแนวทางในการเขียนเรื่อง
๖. ข้อความในข้อใด ควรใช้เป็นการขึ้นต้นคานาเรียงความเรื่องยาเสพติด
ก. ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี
ข. เยาวชนควรห่างไกลยาเสพติด
ค. ตารวจจับคนขายยาเสพติดได้หลายคน
ง. เสียเหงือ่ ให้การกีฬา ดีกว่าเสียน้าตาให้ยาเสพติด
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๑๑๙


 ท๖/ผ.๑

๗. ผู้ที่เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ช่างคิด ช่างสังเกต
ข. รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ค. ฝึกเขียนจนชานาญและสร้างสถานการณ์ได้ ง. เขียนเรือ่ งได้ยาวๆ
๘. ข้อความในข้อใดที่ไม่ควรกล่าวในการเปิดเรื่อง
ก. เกริ่นนาถึงความสาคัญของเรือ่ ง
ข. กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งที่เขียนทั้งหมด
ค. กล่าวนาโดยวิธียกข้อความของบุคคลสาคัญ
ง. ให้คาจากัดความของชื่อเรื่องหรือสิ่งที่จะเขียน
๙. จากข้อความ ข้อใดคือข้อคิดจากข้อความที่อ่าน
ไม่รวยไม่จน ไม่เป็นคนสาออย
เกิดเป็นคนบนดอย ไม่ต้องคอยง้อใคร
ก. หนักเอาเบาสู้
ค. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

ข. บุญมาวาสนาส่ง
ง. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

๑๐. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ “วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงเรื่องข้อใดที่จาเป็น
น้อยที่สุด
ก. วัยรุ่นชายหญิง
ข. การปลูกป่าโกงกาง
ค. ขยะ น้าเน่าเสีย มลภาวะเป็นพิษ
ง. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่คนในท้องถิ่น


ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ
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๑๒๐


 ท๖/ผ.๑







เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เฉลย
ง
ก
ก
ค
ง
ง
ข
ข
ก
ง
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๑๒๑


 ท๖/ผ.๑

ใบความรู้
คาพ้อง



คาพ้อง หมายถึง คาที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ากัน เช่น เขียนเหมือนกัน หรือ
ออกเสียงเหมือนกัน หรือเหมือนกันทั้งรูปและเสียง แต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะพิจารณา
ตามเนื้อความของคาที่เกี่ยวข้องกับคาพ้องหรือคาที่เขียนต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน
คาพ้องรูป คือ คาทีเ่ ขียนเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกัน
การอ่านคาพ้องรูปให้ ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆ ประกอบด้วยว่าคาพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร
จึงอ่านให้ถูก
ตัวอย่าง ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลาๆ เรื่องการทะเลาะกันได้แล้ว ประเทศชาติ
จะได้สงบสุขเสียที
เพลา
เพลา
ปักเป้า
ปักเป้า
สมาธิ
สมาธิ
สระ
สระ

อ่านว่า เพ-ลา
อ่านว่า เพลา
อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า
อ่านว่า ปัก-เป้า
อ่านว่า สะ-มา-ทิ
อ่านว่า สะ-หมาด
อ่านว่า สะ
อ่านว่าสะ-หระ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กาล , คราว
เบาลง
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง
การสารวมใจให้เเน่วเเน่
ทานั่งขัดสมาธิ
แอ่งน้าขนาดใหญ่
อักษรเเทนเสียงสระ

ปรับปรุงมาจาก www.sahavicha.com

เพลงคาพ้องรูป
คาร้อง ปิตินันธ์ สุทธสาร





คาพ้องรูป เขียนรูปเหมือนกัน
มีหลายคา สาเนียงเสียงใด
เพลารถยนต์ พักเพลาเย็น
สระบัวใช่ สระอา สระอี
ลา ลา ลา………..(ซ้า ๔ ครั้ง)

ทานองเพลง ชวา
ความหมายมัน ผันเปลี่ยนเพี้ยนไป
อ่านแล้วไม่เหมือนกัน ขันดี
เสลา เป็น เสลา ทันที
จอกแหนมี แหนมาเร็วไว
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๑๒๒


 ท๖/ผ.๑


ใบความรู้
คาพ้องรูป









ตัวอย่างบทร้อยกรอง

คาพ้องรูป

กระบวนหนึ่งตัวเขียนไม่เปลีย่ นแปลก
วัดเขมาโกศเขมาเพลาก็มี
ที่ริมเชิงเสลาภูผาใหญ่
หัดโบกปูนใบเสมากว่าจะเป็น



แต่อ่านแยกสองความตามวิถี
แต่ที่นี้ไปถึงป่าเพลาเย็น
ล้วนกอไผ่ลาสล้างเสลาเห็น
หน้าโฮเต็ลปลูกเสมาดูเพราตา
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)







ความหมายของคาพ้องรูป

เสมา อ่านว่า เส – มา

หมายถึง

เสมา อ่านว่า สะ – เหฺมา

หมายถึง

สระ อ่านว่า สะ

หมายถึง

สระ อ่านว่า สะ – หฺระ
เสลา อ่านว่า เส – ลา

หมายถึง
หมายถึง

เสลา อ่านว่า สะ – เหฺลา

หมายถึง

รูปเครื่องหมายคล้ายใบโพธิ์ใช้บอกเขต
พระอุโบสถ เช่น นาคกาลังวันทาเสมา
ที่หน้าโบสถ์
หญ้า เช่น หน้าโรงแรมปลูกเสมา
ดูสวยงามมาก
แอ่งน้าขนาดใหญ่, ชาระ ล้าง เช่น เขาไป
ตักน้าในสระมาสระผม
เสียง เช่น สระในภาษาไทย
เขา, หิน เช่น ที่เนินเสลามีต้นไม้เต็มไป
หมด
สวย, งาม, เปลา, ชือ่ ต้นไม้ เช่น ต้นไม้
ปรับปรุงมาจาก www.sahawicha.com
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๑๒๓


 ท๖/ผ.๑-๐๑

เฉลยคาตอบ ใบงานที่ ๐๑
เรียนรู้คาพ้องรูป
คาชี้แจง เลือกคาเติมในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้อง


เพลา เสมา สระ สรง แหง แหน สมาธิ
๑. นายกาแหง ตกม้า หน้าแหง ที่สนามแข่งม้า
๒. ที่จังหวัด สระบุรี เกิดภาวะแห้งแล้งแม้แต่น้าในสระบัว
๓. ต้นเสมา ขึ้นใกล้ๆโบสถ์ ทีม่ ีเสมา
๔. นักเรียนนั่งเขียนสระ ที่ริมสระน้า
๕. พ่อรักและหวงแหน ปลาที่เลี้ยงไว้ จึงมักชวนลูกสาวไปช้อนแหน
เพื่อเป็นอาหารปลา
๖. ฉันนัง่ ขัดสมาธิ เพื่อทาสมาธิ
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๑๒๔


 ท๖/ผ.๑-๐๒





แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๒
ค้นหาความหมายคาพ้องรูป



คาชี้แจง หาคาพ้องรูปที่นักเรียนสนใจ ๑๐ คา พร้อมทั้งบอกความหมาย
เพลา
เบาลง
๑………………………………………..
ความหมาย …………………………………………..……..……
สมาธิ
การสำารวมใจให้แน่วแน่
๒………………………………………..
ความหมาย ………………………………………………..………
สระ
แอ่งนำ้าขนาดใหญ่
๓………………………………………..
ความหมาย ………………………………………...……..………
เสลา
สวยงาม เปลา
๔………………………………………..
ความหมาย ……………………………………...………..………
เขมา
ชื่อโกฐชนิดหนึ่ง
๕………………………………………..
ความหมาย ………………………………………………..………
ปกเปา
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
๖………………………………………..
ความหมาย ………………………………………......………..…
แหน
วัชพืชชนิดหนึ่ง
๗………………………………………..
ความหมาย ………………………………………………..………
ศรี
สัตว์ที่มีงวง คือ ช้าง
๘………………………………………..
ความหมาย ………………………………………………..………
ครุ
ภาชนะชนิดหนึ่งใช้ตักนำ้ารูปกลม ๆ
๙………………………………………..
ความหมาย ……………………..………………………..….……
ขัน
ภาชนะสำาหรับตักนำ้า
๑๐…………………………………..…
ความหมาย ……………………..…………………………...……
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๑๒๕


 ท๖/ผ.๑-๐๓



เฉลยคาตอบ ใบงานที่ ๐๓
เรียนรู้คาอ่านและความหมาย

คาชี้แจง อ่านประโยคที่กาหนดให้แล้วสังเกตคาพ้องรูป พร้อมทั้งเขียนคาอ่าน
และความหมาย
๑. ฉันมองเห็นกรีของกุ้งอยู่ที่หัว และกรีตัวใหญ่กาลังออกอาละวาด
กรี (๑) อ่านว่า กรี ความหมาย โครงแข็งที่หัวกุ้ง
กรี (๒) อ่านว่า กะ – รี ความหมาย ช้าง
๒. ครุใช้ครุ ๕ ใบ ตักน้าที่บ่อหลังบ้าน
ครุ (๑) อ่านว่าคะ – รุ ความหมาย ครู
ครุ (๒) อ่านว่า ครุ ความหมาย ภาชนะสานรูปกลมใช้ตักน้า
๓. ฉันเดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองโบราณ จนไปพบปรักซ่อนอยู่ในไหใต้ทางเดิน
ปรัก (๑) อ่านว่า ปะ – หลัก ความหมาย หัก
ปรัก (๑) อ่านว่า ปรัก ความหมาย เงิน
๔. มีการจัดงานพลีกรรม เพื่อสดุดีแก่วีรชนผู้พลีชีพเพื่อประชาชน
พลี (๑) อ่านว่า พะ – ลี ความหมาย การบวงสรวง
พลี (๒) อ่านว่า พลี ความหมาย การเสียสละ
๕. ที่ดงแขมเมืองแขมแลดูบาง
แขม (๑) อ่านว่า แขม ความหมาย ชื่อไม้ล้มลุกมักขึ้นตามชายน้า
แขม (๒) อ่านว่า ขะ– แม ความหมาย คนเขมร
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๑๒๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

เรือ่ ง บทสรุปคาพ้องเสียง

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของประโยคและข้อความที่มีคาพ้องเสียง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และคาพ้องเสียง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง บอกความหมายของ
คาพ้องเสียงจากเรื่องที่อา่ นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนร้องเพลงคาพ้องเสียง และอ่านใบความรู้เรื่อง“คาพ้องเสียง”
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง ใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมาย
คาพ้องเสียง ใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“คาพ้องเสียง”

ขั้นสอน

- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

- ประเมินผลงาน

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาพ้องเสียง”
และการทาแบบฝึกจากใบงานของแต่ละชั้น

ให้ทาต่อเป็นการบ้าน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง ถ้าทาใบงานไม่เสร็จในชั่วโมงเรียน

- ครูตรวจผลงานนักเรียน

- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมายคาพ้องเสียง

กิจกรรมรวมชั้น ร้องเพลงคาพ้องเสียง

แนวทางการจั
การจัดกิจกรรมการเ
กรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การร้องเพลง“คาพ้องเสียง”
๒. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “คาพ้องเสียง”
๓. การอ่านบทร้อยกรอง “คาพ้องเสียง”
๔. ความหมายคาพ้องเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจคาพ้องเสียงและใช้คาพ้องเสียงได้
๒. อธิบายความหมายของคาพ้องเสียงจากเรื่อง
ที่อ่านได้ถูกต้อง
๓. แบ่งวรรคการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ทักษะ
๑. อ่านและเขียนคาพ้องเสียงได้
๒. จาแนกลักษณะของคาพ้องเสียงได้ถูกต้อง
๓. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้
ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูแจกใบงานและให้
ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงคาพ้องเสียง
ฝึกร้องเพลง และครูขออาสาสมัครมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง คาพ้องเสียง ให้นักเรียนศึกษา
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ครูแจกใบงานที่ ๐๔ เรื่อง “เรียนรู้คาพ้องเสียง”
ให้นักเรียนทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของ
บทร้อยกรองคาพ้องรูป จากใบความรู้ทคี่ รูแจกให้
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกความหมายจากใบความรู้นั้น
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง “คาพ้องเสียง”
๒. ใบความรู้เรื่อง “คาพ้องเสียง”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๔ เรียนรู้คาพ้องเสียง
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมาย
คาพ้องเสียง
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง บทสรุปคาพ้องเสียง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง คาพ้องเสียง
ที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๐๕ ค้นหาความหมายคาพ้องเสียง
ให้นักเรียนทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปเพิม่ เติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง คาพ้องเสียง
๔. ให้นักเรียนถามคาถามเรื่อง คาพ้องเสียงที่ยังไม่เข้าใจ
จากนั้น แจกใบงานที่ ๐๖ การใช้คาพ้องเสียง
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ท๖/ผ.๒

ใบควำมรู้
คำพ้องเสียง
คำพ้องเสียง คือ คาที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกันและความหมาย
ก็ต่างกันด้วย
ตัวอย่ำง เขาเอาน้าที่ใช้ล้างรถไปรดน้าต้นไม้
รถ
อ่านว่า รด
หมายถึง ยานพาหนะ
รด
อ่านว่า รด
หมายถึง เท ราด หรือสาดน้า
เขี้ยวงู
อ่านว่า เขี้ยว หมายถึง ฟันแหลมคมสาหรับฉีกเนื้อและอาหาร
เคี่ยวน้าแกง อ่านว่า เขี้ยว หมายถึง ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวด ข้น
ซ่อมเเซม
อ่านว่า ส้อม หมายถึง ทาสิ่งที่ชารุดให้คืนดี
ช้อนส้อม
อ่านว่า ส้อม หมายถึง เครื่องใช้จิ้มอาหารการกิน
คุณค่ำ
อ่านว่า ข้า
หมายถึง หมายถึง คุณประโยชน์
ถูกฆ่ำ
อ่านว่า ข้า
หมายถึง ทาให้ตาย
ข้ำทาส
อ่านว่า ข้า
หมายถึง คนรับใช้
สัตว์เลี้ยง
อ่านว่า สัด
หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้
ซื่อสัตย์
อ่านว่า สัด
หมายถึง ความจริง
กรรณ
อ่านว่า กัน
หมายถึง หู
กัณฐ์
อ่านว่า กัน
หมายถึง คอ
กัน
อ่านว่า กัน
หมายถึง ตัด,โกน
,
ควำน
อ่านว่า ควาน หมายถึง เอามือค้นหาของ
ควำญ
อ่านว่า ควาน หมายถึง ผู้เลี้ยงและขี่ช้าง
สี
อ่านว่า สี
หมายถึง สิ่งที่ทาให้เป็นสีต่างๆ

ปรับปรุงมำจำก www.sahavicha.com
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 ท๖/ผ.๒

ใบควำมรู้
คำพ้องเสียง
เพลงคำพ้องเสียง
คาร้อง : ปิตินันธ์ สุทธสาร
ทานอง : พม่าแทงกบ
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้า)
สุขสันต์ สร้างสรรค์ เลือกสรร นั่นหนา
ออกเสียง สัน ทุกคา
เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้า)
แต่ต่างความหมาย รูปร่างก็ต่างกัน
ที่เปล่งเสียงมานั้น
ช่างเหมือนกันนะเธอ
เรียกคาพ้องเสียง
เพราะเป็นเสียงเดียวกัน (ซ้า)
เด็กเด็กนั้นใช้กันระวังเอย (ซ้า)

ตัวอย่ำงบทร้อยกรอง “คำพ้องเสียง”
เมื่อคืนเข้าเวรดึก ใจจาตรึกลาดตระเวน
มืดค่าทั่วบริเวณ
ที่สามเสนถูกเวนคืน
เดินดูหาลาดเลา
บนทางเท้าเมือ่ วานซืน
พบปะคนยิ้มชื่น
หน้าระรื
าระรื่นกินราดหน้า
โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท๖/ผ.๒

ตัวอย่ำง คำพ้องเสียง
กฎ
กด
กรรณ
กัณฐ์
กัน
กัลป์
การ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การณ์
กาล
กาฬ
กาน
กานต์
กานท์
กา
กา
กาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กรรม

หมายถึง

ข้อกาหนด เช่น กฎของลูกเสือสามัญมี ๓ ข้อ
บังคับลง, ข่ม เช่น เขาเอามือกดหัวฉันไว้
หู เช่น พระกรรณ หมายถึง หู
คอ เช่น ทศกัณฐ์ มี ๑๐ คอ
กั้น, ห้าม, โกนให้เสมอกัน เช่น ช่างตัดผมกาลังกันผม
ระยะเวลานานมาก เช่น จงรักกันชั่วกัปชั่วกัลป์
งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทาขึ้น เช่น เวลาทาการของบริษัท
เริ่มตั้งแต่ ๘.๐๐ น.
เหตุ, เค้า, มูล เช่น วันนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นขึ้น
กาลเวลามีค่า เราจึงต้องตรงต่อเวลา
ดา เช่น เขาเป็นไข้กาฬ
ตัดเพื่อให้แตกใหม่ เช่น พ่อกานต้นมะม่วงในสวน
เป็นที่รัก เช่น จันทรกานต์ แปลว่าเป็นที่รกั ของพระจันทร์
บทกลอน เช่น นักเรียนควรหัดแต่งกลอนกานท์เข้าไว้บ้าง
งอนิ้วมือทั้ง ๔ ให้จดอุ้งมือ
ซี่ล้อรถหรือเกวียน
เป็นคาโบราณที่หมายถึง ไข้เจ็บหมอตั้งกาไว้ , ท่านว่าเป็น
กามของเขาเอง
การกระทา
ปรับปรุงมาจาก www.sahavicha.com
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๑๓๓


 ท๖/ผ.๒-๐๔




แนวคำตอบ ใบงำนที่ ๐๔
ค้นหำควำมหมำยคำพ้องเสียง
คำชี้แจง หาคาพ้องเสียงที่นักเรียนสนใจ ๑๐ คา พร้อมทั้งบอกความหมาย
๑…………กฎ………………ความหมาย ข้อกาหนด เช่น กฎของลูกเสือสามัญมี ๓ ข้อ
๒…………กด………………ความหมาย บังคับลง, ข่ม เช่น เขาเอามือกดหัวฉันไว้
๓…………กาล ………… ความหมาย กาลเวลามีคา่ เราจึงต้องตรงต่อเวลา
๔…………กาฬ……………ความหมาย ดา เช่น เขาเป็นไข้กาฬ
๕…………กัณฐ์………… ความหมาย คอ เช่น ทศกัณฐ์ มี ๑๐ คอ
๖…………กัน…………… ความหมาย กั้น, ห้าม, โกนให้เสมอกัน เช่น ช่างตัดผมกาลังกันผม
๗…………สี ………………ความหมาย สิ่งที่ทาให้เป็นสีต่างๆ
๘…………ศรี………………ความหมาย สิริมงคล
๙…………ควาน………… ความหมาย เอามือค้นหาของ
๑๐………ควาญ……… ความหมาย ผู้เลี้ยงและขี่ช้าง
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๑๓๔


 ท๖/ผ.๒-๐๕




เฉลยคำตอบ ใบงำนที่ ๐๕
เรียนรู้คำพ้องเสียง
คำชี้แจง เติมคาพ้องเสียง (คาที่ขีดเส้นใต้) ให้ถูกต้อง
๑. ข้าราชการ

ฆ่าสัตว์

คุณค่า

๒. ตัดหญ้า

ปู่ย่า

สนามหญ้า

๓. พระขรรค์

ขาขัน

เขตขันธ์

๔. โอกาส

เก่งกาจ

อากาศ

๕. ประสาน

สงสาร

มหาศาล

๖. การงาน

เหตุการณ์

กาลเวลา

๗. รังสรรค์

สีสัน

จัดสรร

๘. วันศุกร์

ข้าวสุก

ความสุข

๙. โจทย์เลข

โจษจัน

ทนายโจทก์

๑๐. หนึ่งพันคน

ผูกพัน

คาประพันธ์
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๑๓๕








 ท๖/ผ.๒-๐๖

เฉลยคำตอบ ใบงำนที่ ๐๖
กำรใช้คำพ้องเสียง


คำชี้แจง เติมคาพ้องเสียง โดยใช้คาจากคาอ่านในวงเล็บ
๑. สุดาทากิจ..การ................ที่เมือง…กาญจน์.. (กาน)
๒. ผู้หญิงถูก....ฆ่า..........ขณะไปจ่าย.......ค่า........ไฟฟ้า (ข้า)
๓. เทศกาล…สารท……. เดือนสิบ เราจะไม่ถูก …สาด…น้า (สาด)
๔. นักโทษถูกลง …ทัณฑ์……. เพราะมาไม่…ทัน…การสอบสวน (ทัน)
๕. พัด…คือเครือ่ งใช้ทาให้เกิดลม แม่ไปถวาย…ภัตตาหาร…แด่พระภิกษุสงฆ์ (พัด)
๖. หม่าจ๊กม๊กเล่าเรื่องขา ……ขัน…… เกี่ยวกับพระ …ขรรค์……… ของพระเจ้าตา (ขัน)
๗. เขาติด สินบน เจ้าหน้าที่ ที่นาสาย สิญจน์ มาผูกที่ข้อมือ (สิน)
๘. ฉันถูกมีด บาด… แม่ให้เงินฉัน ๑๐ …บาท ให้ไปซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล (บาด)
๙. ชาติ …พันธุ.์ .. มนุษย์ มักจะผูกพัน.. กันด้วยสายสัมพันธ์…อันดี (พัน)
๑๐. คน พาล.. หยิบของวางใส่ …พาน…. (พาน)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

เรือ่ ง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง” และการอ่านแผนภาพโครงเรื่อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
นาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียนได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูสนทนาเรื่องนิทานทีน่ ักเรียนเคยฟัง
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง” กิจกรรมใบงานที่ ๐๗
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง ใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด ใบงานที่ ๐๙ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
จากนิทาน ใบงานที่ ๑๐ ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน ใบงานที่ ๑๑ ข้อคิดจากนิทานพัฒนา
งานเขียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรือ่ ง แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อนาไป
พัฒนางานเขียน ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“แผนภาพโครงเรื่อง”
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด
- ครูตรวจผลงานนักเรียน
- นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๙ - ๑๑ ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด” และการทาแบบฝึกจากใบงาน
- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

ขั้นสอน

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ครูสนทนาเรื่องนิทานที่นกั เรียนเคยฟัง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครัง้ ที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “แผนภาพโครงเรื่อง” ขั้นนา
๒. การอ่านแผนภาพโครงเรื่องจากนิทาน
๑. ครูสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่นักเรียนเคยฟังในขั้นนาของแผนที่ ๑
เรื่อง “ลูกแกะกับจระเข้”
และให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่านิทานที่เคยฟังให้เพื่อน ๆ ฟัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ครูและเพื่อนร่วมอภิปรายถึงตัวละคร สถานทีใ่ นเรื่อง เหตุการณ์
ความรู้
ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ผลของเหตุการณ์นั้น รวมถึงข้อคิดที่สอดแทรก
๑. รู้และเข้าใจแผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพ
อยู่ในนิทาน
ความคิด
ขั้นสอน
๒. อธิบายเหตุการณ์จากนิทานตามโครงเรื่อง
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ให้นกั เรียนศึกษา
ที่กาหนดได้
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
ทักษะ
๓. ครูแจกใบงานที่ ๐๗ เรื่อง “เขียนแผนภาพโครงเรื่อง”
๑. เขียนและสร้างแผนภาพโครงเรื่องและ
ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนิทานและทาใบงาน ครูช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
แผนภาพความคิดจากเรือ่ งได้
ขั้นสรุป
๒. นาเสนอแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนแผนภาพ
ความคิดจากเนื้อเรื่องที่กาหนดได้
โครงเรื่อง จากใบความรูท้ ี่ครูแจกให้
คุณธรรม
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑. ใฝ่เรียนรู้
จากใบความรู้นั้น
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “แผนภาพโครงเรื่อง”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครง
เรื่องจากนิทาน เรื่องบ้านหลังใหม่ของป้อม
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพ
ความคิดจากนิทาน เรื่องนักดนตรีสี่สหาย
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๙ เขียนแผนภาพโครง
เรื่องจากนิทานเรื่อง อิฐดิบ
๔. กิจกรรมใบงานที่ ๑๐ ข้อคิดจากนิทาน
พัฒนางานเขียน เรื่อง หัวล้านนอกครู
๕. กิจกรรมใบงานที่ ๑๑ ข้อคิดจากนิทาน
พัฒนางานเขียน เรื่อง บ้านหลังใหม่ของป้อม

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง
ที่เรียนมาแล้ว เพื่อเปรียบเทียบกับการเขียนแผนภาพความคิด
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนภาพความคิด โดยให้นักเรียน
อ่านนิทาน แล้วทากิจกรรมจากใบงาน ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อนาไปพัฒนางานเขียน
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๙ – ๑๑ เขียนข้อคิดจากนิทานพัฒนา
งานเขียนจากนิทาน

การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๓๙
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๑๔๐


 ท๖/ผ.๓

ใบความรู้
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทาให้จับใจความสาคัญของ
เรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ต้องอาศัยการตั้งคาถามและตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหน มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น ผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพโครงเรื่อง
๑. กาหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรอบยอด
๒. ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดสาคัญนั้น
แล้วจดบันทึกไว้เป็นคาหรือกลุ่มคาสั้นๆ
๓. นาคาหรือกลุ่มคาที่จดบันทึกไว้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มคา
เป็นหัวข้อย่อย แล้วเรียงลาดับกลุ่มคาตามความสาคัญ
๔. เลือกตัวละคร สถานที่ เหตุการณ์ ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์และ
เนื้อหาของเรือ่ งการเขียนแผนภาพการคิด
ปรับปรุงมาจาก http://dlit.ac.th
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๑๔๑


 ท๖/ผ.๓

ตัวอย่าง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
เรื่อง ลูกแกะกับจระเข้
ลูกแกะตัวหนึ่งกระหายน้าจัด มันจึงเดินไปที่ริมฝั่งน้าเพื่อจะดื่มน้าดับกระหาย
แต่เมื่อไปถึงริมฝั่งน้า ได้เห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนกบดานอยู่ใกล้กับริมฝั่ง ลูกแกะจึงล้มเลิก
ความคิดที่จะกินน้า มันรีบหันหลังกลับทันที จระเข้จึงร้องว่า “อ้าว ! เจ้าแกะน้อย เจ้าจะ
มากินน้าไม่ใช่หรือ ทาไมรีบด่วนกลับเสียล่ะ” ลูกแกะเดินพลางตอบพลางว่า” “ ช่างเถอะ !
การกินน้าของข้าไม่สาคัญเท่ากับการรอกินลูกแกะของท่านดอก”

แผนภาพโครงเรื่องของนิทาน : เรื่อง ลูกแกะกับจระเข้
ตัวละครในเรื่อง
: ลูกแกะ และจระเข้
สถานที่
: ริมฝั่งแม่น้าแห่งหนึง่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : ลูกแกะกระหายน้าแต่เมื่อไปถึงแม่น้าพบจระเข้นอนรอเหยื่อ
จึงยอมอดน้าเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้
ผลของเหตุการณ์ : ลูกแกะรอดชีวิตจากการเป็นอาหารของจระเข้
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป : รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
แผนภาพโครงเรือ่ งนิทานอีสป
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๑๔๒


 ท๖/ผ.๓-๐๗



ใบงานที่ ๐๗
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง
คาชี้แจง อ่านนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่องบ้านหลังใหม่ของป้อม แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
บ้านหลังใหม่ของป้อม
ฉันชื่อป้อม เป็นสมาชิกใหม่ในคลองสายทองแห่งนี้ ที่นี่มีสัตว์น้าน้อยใหญ่มากมาย
หลายชนิด เมื่อฉันมองขึ้นไปบนผิวน้าที่มีแสงแดดอ่อน ๆ ส่องมากระทบ ฉันมีความสุขใจ
ที่บ้านของฉันมีความสวยงาม
วันหนึ่งในคลองแห่งนี้ได้จัดต้อนรับป้อมสมาชิกใหม่ที่มาเยือน ทุกคนร่าเริงมีความสุข
ลุงเต่ากล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่ที่มีความสุข ในเช้าวันนี้
อากาศสดใส ขณะที่ฉันกาลังว่ายน้าทักทายพี่ปูอยู่นั้น ฉันเห็นผิวน้าของฉันกาลังเป็นสีดา
ด้วยความตกใจฉันจึงเรียกให้สัตว์ต่าง ๆ มาดู พี่กุ้งบอกพวกเราว่าต้องไปจากที่นี่เพราะน้า
กาลังจะเสีย ลุงเต่าบอกว่าพวกมนุษย์ที่อยู่ข้างบนนั้นใจร้าย ชอบปล่อยน้าเสียลงมาเรื่อยๆ
ทาให้สัตว์น้าอย่างเราล้มป่วยและเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ๆ ลุงอยากให้มนุษย์พวกนั้นเห็นใจสัตว์น้า
อย่างพวกเราบ้าง เราจะได้ไม่ล้มป่วยและเปลี่ยนที่อยู่กันบ่อย ๆ
ลุงเต่าและทุกคนรวมทั้งป้อมก็ออกเดินทางเพือ่ หาบ้านหลังใหม่ ป้อมตามหาบ้าน
หลังใหม่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และก็ได้แต่คิดว่าหากมนุษย์เหล่านั้นมีจิตใจที่คิดถึงสัตว์
ตัวเล็ก ๆ อย่างตนบ้าง บ้านหลังใหม่ที่ตนจะอาศัยนั้นคงจะมีความสุขเป็นแน่



โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท๖/ผ.๓-๐๗

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๗
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ตัวละคร
สถานที่

บ้านหลังใหม่ของป้อม
ป้อมเป็นปลา พี่ปู พี่กุ้ง ลุงเต่า

ลาคลองสายทอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ป้อมเป็นปลาที่มาเป็นสมาชิกใหม่ของคลองสายทองที่สวยงาม ป้อมได้รับการ
ต้อนรับจากสมาชิกทุกตัวซึ่งประกอบไปด้วยพี่ปู พี่กุ้ง ลุงเต่าเป็นอย่างดี แล้ววันหนึ่งน้า
เริ่มมีสีดาคล้าลงโดยที่มนุษย์ปล่อยน้าเสียมาในคลอง ทาให้บรรดาสัตว์น้าทั้งหลาย
ได้รับความเดือดร้อน และต้องไปหาที่อยู่แห่งใหม่กัน
ผลของเหตุการณ์
สัตว์น้าได้รับความเดือดร้อน
ข้อคิดเห็น/ข้อสรุป
การทาลายสิ่งแวดล้อมโดยการที่มนุษย์ปล่อยน้าเสียลงคลองทาให้สัตว์นาได้
้ รับ
ความเดือดร้อน
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๑๔๔
 ท๖/ผ.๓-๐๘

ใบงานที่ ๐๘
เขียนแผนภาพความคิด
คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง นักดนตรีสี่สหาย แล้วนาข้อคิดที่ได้ไปเขียนแผนภาพความคิด
จากนิทาน
นักดนตรีสี่สหาย
ครั้งหนึ่งนานมาแล้วสัตว์สี่ตัวคือสุนัข ลา ไก่และแมว ถูกเจ้าของไล่ออกจากบ้าน
สัตว์ทั้งสี่มาพบกันกลางทางก็สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งเดียว
ที่สัตว์ทั้งสี่คิดว่าตนจะทาให้ดีคือเป็นนักดนตรี จึงชวนกันเดินทางไปเล่นดนตรี สุนัข ลา และแมว
จะเล่นเครื่องดนตรี ไก่จะเป็นนักร้อง
ระหว่างเดินทางเมื่อ ถึงเวลาค่าก็หยุดพักหลับนอนตามชายป่าแห่งหนึ่ง ลาและสุนัข
นอนใต้ต้นไม้ แมวขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ ไก่ขึ้นไปนอนบนยอดไม้คอยระวังเหตุการณ์ ตกดึก ไก่เห็น
แสงไฟลิบ ๆ อยู่เบื้องหน้า คิดว่าคงมีบ้านคนอยู่จึงปลุกเพื่อน ๆ ให้เดินทางไปที่บ้าน เพื่อขออาศัย
อยู่สกั คืนหนึ่ง หารู้ไม่ว่าบ้านนั้นเป็นบ้านโจร ลาซึ่งตัวสูงใหญ่จึงมองเห็นโจรและได้ยินเสียงคุยกัน
เรื่องจะไปปล้นบ้านหลังหนึ่ง จึงคิดแผนจับโจร โดยจะช่วยกันร้องเพลงให้เสียงดัง ๆ โจรจะได้
วิ่งหนี
หลังจากวางแผนแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติการตามแผนสัตว์ทั้งสี่ตัวต่อกันแล้วยืนร้องเพลง
แต่พวกเขาล้มลงเพราะลารับน้าหนักไม่ไหว เสียงดังโครม พวกโจรนึกว่าเจอผีจึงพากันวิ่งหนีไป
พวกสัตว์ทั้งสี่รีบเข้าบ้านเพือ่ ไปกินอาหารจนอิ่ม แล้วพากันแยกย้ายไปนอน
เมื่อพวกโจรหนีไปได้สักพัก โจรจึงให้ลูกน้องเดินย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อให้รู้วา่ ผู้บุกรุก
คือใคร แต่ที่บ้านมืดเห็นเพียงแสงเรือง ๆ พวกโจรคิดว่าเป็นก้อนถ่านที่ยังไม่มอด จึงเอาไม้ต่อเพื่อจะ
ได้แสงไฟ ที่แท้สิ่งที่เป็นประกาย คือตาแมว
เมื่อแมวถูกจิ้มตาแมวก็โกรธจึงกระโดดขึ้นตะกุยข่วนหน้าโจร โจรกระโดดหนีไปเหยียบสุนัข
ที่หน้าประตูสุนัขกระโดดงับขาและวิ่งหนีออกมาเจอลาข้างนอกจึงถูกลาเตะเข้าเต็มแรงไก่โก่งคอขัน
ลูกน้องโจรวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต และกลับมารายงานกับหัวหน้าโจรว่าในบ้านมีแม่มดเล็บยาว
ชายหน้าตาน่าเกลียดเอามีดแทงเขา แล้วเจอยักษ์ตัวใหญ่ข้างกองฟางใช้กระบองฟาดหัวตน
ผีบนหลังคาร้องเรียกให้คนมาช่วยจับโจร พอได้ยินดังนั้นทั้งหัวหน้าโจรและลูกน้องโจรก็วิ่งหนี
เตลิดเปิดเปิง ไม่กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลย ชาวบ้านจึงจัดอาหารและที่พักให้สสี่ หายที่ช่วยขับไล่
โจรไปจากหมู่บ้าน สี่สหายจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
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 ท๖/ผ.๓-๐๘

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๘
เขียนแผนภาพความคิด

ได้รู้จักความรัก ความอ่อนโยน

เห็นใจคนแก่สูงอายุ

การร่วมมือกัน
ข้อคิดที่ได้จากนิทาน
เรื่อง นักดนตรีสี่สหาย

ความสามัคคี แม้ว่าจะเป็นคนที่สูงอายุแล้ว
ก็ยังสามารถฟันฝ่าต่ออุปสรรคปัญหาได้
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๑๔๖


 ท๖/ผ.๓-๐๙


ใบงานที่ ๐๙
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง อิฐดิบ แล้วเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ช่างทาอิฐคนหนึ่ง กาลังใส่อิฐลงไปในเตาเผาทีละก้อน อิฐก้อนหนึ่งเริ่มตัวสั่นเทาด้วย
ความกลัว เมื่อคิดว่ากาลังจะถูกไฟที่ลุกโชนเผาไหม้เกรียมในไม่ช้า
“อย่ากลัวไปเลยน้องชาย” อิฐก้อนอืน่ ๆ พากับปลอบมัน “นั่นเป็นโอกาสที่หายากนะ
เพราะการเผาไฟจะทาให้เราเป็นประโยชน์” แต่อิฐขี้กลัวก้อนนัน้ ไม่ยอมเชื่อ มันพยายาม
หลบหลีกให้พ้นมือของช่างทาอิฐ ในที่สุดก็เข้าไปแอบอยู่ในกองฟาง และสามารถหลบเลี่ยง
การถูกเผาได้สาเร็จ
ต่อมาอิฐก้อนนี้ได้พบกับบรรดาอิฐที่ถูกเผาไฟแล้วอีกครั้งหนึ่ง อิฐเหล่านั้นรู้สึกเสียดาย
แทน ที่ไม่ถูกเผาไฟ แต่มันก็มาสนใจ มันเห็นว่าเพื่อน ๆ ของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเลย
ไม่เพียงแต่มีสีน้าตาลเข้มขึ้นกว่าเดิม แถมยังดูเข้มแข็งมากขึ้นด้วย
ในไม่ช้าคนงานก็มาขนอิฐทั้งหลายออกไป คนงานคนหนึง่ สังเกตเห็นอิฐก้อนที่ไม่ได้
เผาอยู่ในกอง “ข้าสงสัยว่ามันรอดจากการเผาไฟไปได้ยังไง” เขาพูดพลางถอนใจ แล้วหยิบ
มันขว้างทิ้งไป อิฐที่ไม่ได้ถูกเผาไฟเริ่มเสียใจในการกระทาของมัน เมื่อเห็นเพื่อนของมันถูก
ลาเลียงออกไปจากที่นั่นด้วยความร่าเริงเบิกบาน
แล้วมันก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวเพียงก้อนเดียวที่นั่น และเมื่อลมพัดกระหน่าและ
ฝนตกลงมา มันก็ค่อย ๆ เสียรูปร่างไปจนกลายเป็นเพียงโคลนตมในที่สุด
การได้รับการอบรมสั่งสอนและอดทนที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้สาเร็จ จะทาให้ตัวของเรา
มีประโยชน์ต่อทุก ๆ คน สภาวะที่กดดันและต้องพบอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในชีวิต เป็นเพียงแค่
บทพิสูจน์ความกล้าหาญของเราเท่านัน้ เอง
ถ้าเราสามารถผ่านมาได้แล้ว จะทาให้เราเข้มแข็งขึ้น สามารถที่จะดาเนินชีวิตไป
ในทางที่ถูกต้องได้อย่างภาคภูมิใจ และประสบความสาเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี
นิทานสอนใจ
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๑๔๗


 ท๖/ผ.๓-๐๙

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๙
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
อิฐดิบ
ตัวละคร
ช่างทาอิฐ และก้อนอิฐดิบ
สถานที่
เตาเผาอิฐ
เหตุการณ์ที่ ๑
ช่างทาอิฐกาลังใส่อฐิ ดิบลงไปในเตาเผา
เหตุการณ์ที่ ๒
อิฐดิบหลายก้อนกาลังถูกนาเขาเตาเผา
เหตุการณ์ที่ ๓
มีอิฐดิบก้อนหนึ่งรู้สึกกลัวที่จะถูกเผา เพราะกลัวไฟและความร้อน ไม่ว่าเพื่อนอิฐก้อน
อื่นๆจะปลอบใจอย่างไร เขาก็ไม่หายกลัว จึงคิดหนีไปซ่อนตัวเพื่อหลบการนาไปเผาจากช่าง
ทาอิฐ
เหตุการณ์ที่ ๔
ช่างทาอิฐจัดอิฐดิบที่ผ่านการเผาที่แข็งแกร่งดีแล้ว เตรียมเคลื่อนย้ายออกไป อิฐทุก
ก้อนร่าเริงมีความสุข ยกเว้นอิฐก้อนที่ไม่ได้ถูกเผา มันถูกโยนทิ้งไป และผุกร่อนไม่ถูกลมฝน
ตกใส่ กลายเป็นเพียงดินโคลนที่ไร้ประโยชน์
ผลของเหตุการณ์
อิฐดิบที่ไม่ได้ถูกเผา มันถูกโยนทิ้งไป และผุกร่อนไปเมื่อ ถูกลมฝนตกใส่ กลายเป็น
เพียงดินโคลนที่ไร้ประโยชน์
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 ท๖/ผ.๓-๑๐

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๐
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน
คาชี้แจง อ่านนิทานเรื่อง อิฐดิบ แล้ววิเคราะห์นิทานโดยเขียนแผนภาพ
ของนิทาน ตามที่กาหนด
ใคร
ช่างทาอิฐ
ทาอะไร
กาลังจัดเตรียมอิฐใส่ในเตาเผา
ที่ไหน

เตาเผาอิฐ

เมื่อไร ขณะกาลังเริ่มเผาอิฐ
อย่างไร ช่างทาอิฐใส่อิฐดิบลงไปในเตาเผา มีอิฐดิบก้อนหนึ่งรูส้ ึกกลัวที่จะถูกเผา
เพราะกลัวไฟและความร้อน ไม่ว่าเพื่อนอิฐก้อนอื่นๆจะปลอบใจอย่างไร เขาก็ไม่หาย
กลัว จึงคิดหนีไปซ่อนตัวเพื่อหลบการนาไปเผาจากช่างทาอิฐ ช่างทาอิฐจัดอิฐดิบที่
ผ่านการเผาที่แข็งแกร่งดีแล้ว เตรียมเคลื่อนย้ายออกไป อิฐทุกก้อนร่าเริงมีความสุข
ยกเว้นอิฐก้อนที่ไม่ได้ถูกเผา มันถูกโยนทิ้งไป และผุกร่อนไม่ถูกลมฝนตกใส่ กลายเป็น
เพียงดินโคลนที่ไร้ประโยชน์
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๑๔๙


 ท๖/ผ.๓-๑๑





ใบงานที่ ๑๑
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน



คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง บ้านหลังใหม่ของป้อม และเขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน
ลงในแผนภาพความคิดที่กาหนดให้
บ้านหลังใหม่ของป้อม
ฉันชื่อป้อม เป็นสมาชิกใหม่ในคลองสายทองแห่งนี้ ทีน่ ี่มีสัตว์น้าน้อยใหญ่มากมาย
หลายชนิดเมื่อฉันมองขึ้นไปบนผิวน้าที่มีแสงแดดอ่อน ๆ ส่องมากระทบ ฉันมีความสุขใจที่บ้าน
ของฉันนัน้ มีความสวยงาม
วันหนึ่งในคลองแห่งนี้ได้จัดต้อนรับป้อมสมาชิกใหม่ที่มาเยือน ทุกคนร่าเริงมีความสุข
ลุงเต่ากล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่ที่มีความสุข ในเช้าวันนี้
อากาศสดใส ขณะที่ฉันกาลังว่ายน้าทักทายพี่ปูอยู่นั้น ฉันเห็นผิวน้าของฉันกาลังเป็นสีดา
ด้วยความตกใจฉันจึงเรียกให้สัตว์ต่างๆ มาดู พี่กุ้งบอกพวกเราว่าต้องไปจากที่นี่เพราะน้า
กาลังจะเสีย ลุงเต่าบอกว่า พวกมนุษย์ที่อยู่ข้างบนนั้นใจร้าย ชอบปล่อยน้าเสียลงมาเรื่อยๆ
ต้องทาให้สัตว์น้าอย่างเราล้มป่วยและเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆ ลุงอยากให้มนุษย์พวกนั้นเห็นใจสัตว์
น้าอย่างพวกเราบ้าง เราจะได้ไม่ล้มป่วยและเปลี่ยนที่อยู่กันบ่อยๆ
ลุงเต่าและทุกคนรวมทั้งป้อมก็ออกเดินทางเพื่อหาบ้านหลังใหม่ ป้อมตามหาบ้าน
หลังใหม่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และก็ได้แต่คิดว่าหากมนุษย์เหล่านั้นมีจิตใจที่ดีคิดถึงสัตว์
ตัวเล็กๆ อย่างตนบ้าง บ้านหลังใหม่ที่ตนจะอาศัยนั้นคงจะมีความสุขเป็นแน่



โครงการสือ่ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท๖/ผ.๓-๑๑

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๑
ข้อคิดจากนิทานพัฒนางานเขียน

การมีมิตรไมตรี ให้โอกาสผู้มาเป็นสมาชิกใหม่ได้อยู่ร่วมกัน

ควรปลูกฝังจิตสานึก

มนุษย์ไม่ควรปล่อยสารพิษ

ให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

และของเสีย ลงแม่น้า ลาคลอง

ข้อคิดที่ได้จากนิทาน
เรื่อง บ้านหลังใหม่ของป้อม

การทาลายธรรมชาติโดยน้ามือมนุษย์
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๑๕๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรือ่ ง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่าน และสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทาน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่าน และสรุปข้อคิดจากการอ่าน
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปใช้ในชีวติ จริง ระบุความรู้หรือข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน”
และทากิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน ใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานและการนาข้อคิดนั้นไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ จริง ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน”
และการทาแบบฝึกจากใบงานของแต่ละชั้น

๒. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน”
๓. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน เรื่อง นกกระสากับหมาป่า
๔. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน เรื่อง กระรอกเจ้าปัญญา
๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน

๑. นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การหาข้อคิดจาก
ขั้นนา
เรื่องที่อ่าน ”
๑. ครูสนทนาเรื่องนิทานที่นักเรียนเคยฟังมาก่อน
๒. การอ่านและสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทาน
และให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่านิทานที่เคยฟังให้เพื่อนๆฟัง
เรื่อง “พ่อกับลูก”
ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องข้อคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่สอดแทรกอยูใ่ นนิทาน
ความรู้
ขั้นสอน
๑. รู้และเข้าใจแนวการเขียนข้อคิดจากนิทานและ ๒. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การหาข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
การนาข้อคิดจากนิทานไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
ให้นักเรียนศึกษา ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
ประจาวัน
๓. ครูแจกใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
๒. อธิบายแนวการเขียนข้อคิดจากนิทานได้
เรื่อง นกกระสากับหมาป่า ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนิทาน
ทักษะ
และทาใบงาน ครูช่วยชีแ้ นะเพิ่มเติม
๑. เขียนข้อคิดจากนิทานตามรูปแบบการเขียนได้ ขั้นสรุป
๒. นาเสนอผลงานจากการเขียนข้อคิดจากนิทานได้ ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนข้อคิด
คุณธรรม
ที่ได้จากการอ่านนิทานจากใบความรู้ที่ครูแจกให้
๑. ใฝ่เรียนรู้
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกขั้นตอนการสรุปข้อคิดจากนิทาน
๒. มีความรับผิดชอบ
จากใบความรู้
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๒ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง นกกระสากับหมาป่า
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง กระรอกเจ้าปัญญา
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวน เรื่อง การสรุปข้อคิด
จากนิทาน ที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๑๓ ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง กระรอกเจ้าปัญญาโดยให้นักเรียนอ่านนิทาน
แล้วทากิจกรรมจากใบงาน และส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปเพิม่ เติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทาน
และการนาข้อคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง

เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ท๖/ผ.๔

ใบความรู้
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

คือการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้น ๆ ให้ข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การหาข้อคิดจากการอ่าน
หนังสือต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วทาความ
เข้าใจเนื้อเรื่อง และจับใจความสาคัญ หรือประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน

ตัวอย่าง การหาข้อคิดจากการอ่านนิทาน

พ่อกับลูก
ชายแก่คนหนึ่งมีลูกหลายคน ลูกเหล่านั้นทะเลาะกันวุ่นวายอยูเสมอมิได้ขาด
พ่อสั่งสอนเท่าใด ลูกเหล่านั้นก็ไม่เลิกทะเลาะกัน วันหนึ่งพ่อจึงบอกให้ลูกไปหากิ่งไม้มาคนละ
สองสามกิ่งตามแต่จะหาได้ เมื่อได้มากพอแล้ว พ่อเอากิ่งไม้เหล่านั้นมามัดรวมกันเข้าเป็นมัดเดียว
แล้วส่งกิ่งไม้ให้ลูกหักทัง้ มัดทีละคน ๆ ก็ไม่มีใครหักได้สักคนเดียว พ่อจึงแก้
งแก้มัดกิ่งไม้แล้วยื่นให้หักตน
ละกิ่ง ลูกก็หักได้ พ่อจึงพูดให้ฟังว่า
" นี่แหละลูก ถ้าพวกเจ้ารักกัน พร้อมใจช่วยกันไม่ว่าจะทางานใด ๆ ให้สามัคคีกลมเกลียวเป็น
แต่ถ้าเจ้าทะเลาะวิวาทเเตกกัน เป็นต่างคนต่างใจแล้ว ก็จะเช่นเดียวกับกิ่งไม้เป็นกิ่ง ๆ ใครเขา
ทาร้ายก็ทาได้โดยง่ายดาย"
สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
ชายคนหนึ่งมีลูกหลายคน แต่ลูกของเขาไม่รักใคร่สามัคคีกัน ชายคนนั้นจึงให้ลูก ๆ หากิง่ ไม้
มาแล้วนามามัดรวมกันให้ลูกทุกคนหัก ก็ไม่มีใครหักได้แต่พอแก้มัดกิ่งไม้ แล้วให้ลูกแต่ละคนหัก
คนละกิ่งไม้ ลูกทุกคนก็หักได้
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ความสามัคคีปรองดอง ความรักใคร่ช่วยเหลือกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ทาให้ผู้อื่นหรือศัตรู
ทาอันตรายเราไม่ได้

นิทานอีสป
ปรับปรุงมาจาก www.trueplookpanya.com
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๑๕๖


 ท๖/ผ.๔-๑๒





ใบงานที่ ๑๒
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน

คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง นกกระสากับหมาป่า แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน
นกกระสากับหมาป่า
หมาป่าตัวหนึ่งในขณะที่มันกินอาหาร ก้างอันแหลมคมชิ้นใหญ่ติดคอของมัน
มันพยายามจะขยอกกลืนลงไปก็เกิดความเจ็บปวดเหลือเกิน ครั้นขย้อนออกมาก็ทาไม่ได้
มันพยายามอยู่หลายครั้งไม่เป็นผล จึงวิ่งไปหานกกระสาขอร้องให้นกกระสาช่วยล้วงเอาก้าง
ในคอของมันออก แล้วมันจะตกรางวัลให้อย่างงาม
นกกระสาขอคามัน่ สัญญาในเรือ่ งรางวัลแล้ว มันจึงยอมเสี่ยงมุดศีรษะของมันลง
ไปในลาคอของหมาป่า แล้วเอาปากคาบก้างชิ้นใหญ่ในคอของหมาป่านั้นออกมาจนได้
เมื่อเสร็จแล้ว นกกระสาก็ออกปากขอรางวัล แทนที่หมาป่าจะทาตามสัญญา มันกลับ
ตะคอกเอาด้วยว่า “เจ้าสัตว์เนรคุณ ! ที่เจ้าเอาหัวของเจ้าใส่เข้าไปในปากของข้า
แล้วข้าปล่อยให้เจ้าเอาหัวกลับออกมาได้นี่ ก็เป็นบุญของเจ้าแล้ว เจ้ายังจะมาขอรางวัล
จากข้าอีกหรือ?” ว่าแล้ว มันก็เดินลอยหน้าลอยตาไปอย่างเป็นสุข
นิทานอีสป
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 ท๖/ผ.๔-๑๒

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๒
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน

นกกระสากับหมาป่า
สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
หมาป่ากินอาหารแล้วก้างติดคอ ไปขอความช่วยเหลือจากนกกระสา โดยจะให้
รางวัลเมื่อได้รับความช่วยเหลือ นกกระสายอมช่วยเหลือเมื่อได้รับสัญญาว่าจะให้รางวัล
แต่เมื่อก้างหลุดจากคอของหมาป่า นกกระสาจึงขอรางวัล แต่หมาป่าไม่รักษาสัญญานั้น
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน คือ
ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปช่วยเหลือคนโกง
ข้อคิดนี้จะนาไปใช้ในเรื่องใด
การจะช่วยเหลือบุคลใดต้องดูพฤติกรรมและนิสัยของเขาก่อน
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๑๕๘


 ท๖/ผ.๔-๑๓




ใบงานที่ ๑๓
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน

คาชี้แจง อ่านนิทาน เรื่อง กระรอกเจ้าปัญญา แล้วเขียนอธิบายข้อคิดจากการอ่าน
กระรอกเจ้าปัญญา
หมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง มีต้นมะพร้าวขึ้นริมฝั่งคลองเป็นจานวนมาก บริเวณนั้น
เป็นป่ารกไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ มีแต่สัตว์เล็ก ๆ อาศัยอยู่ หนึ่งในจานวนนั้นคือกระรอก
วันหนึ่งมีมะพร้าวต้นหนึ่งที่ขึ้นอยู่ริมคลอง ซึ่งมีลูกดกมากลาต้นของมันรับน้าหนัก
ของลูกมะพร้าวไม่ไหวก็เลยค่อย ๆ เอนไปจนยอดมะพร้าวไปจดคลองอีกฝั่ง พวกกระรอก
ชวนกันมากินน้ามะพร้าว มันกินกันอย่างเพลิดเพลินอยู่หลายวัน วันละลูกสองลูกโดยไม่ได้ลง
มาจากต้นมะพร้าวเลย และไม่ได้สังเกตถึงความผิดปรกติของต้นมะพร้าว กินกันจนหมดต้น
โดยไม่รู้ตัว
เมื่อกระรอกเจาะกินน้ามะพร้าวหมดทั้งต้น ต้นมะพร้าวก็เอนกลับไปที่เดิมพวก
กระรอกก็ติดอยู่บนต้นมะพร้าวไม่สามารถกลับไปยังฝั่งเดิมของตนเองได้ ครั้นจะว่ายน้า
ข้ามไปก็ว่ายไม่เป็น กระรอกทั้งหลายต่างเศร้าโศกเสียใจนั่งร้องไห้กันอยู่บนต้นมะพร้าวนั้น
ฝ่ายหัวหน้ากระรอกจึงประชุมหารือกัน เพื่อหาหนทางแก้ไข หัวหน้ากระรอก
สังเกตเห็นว่า ลูกมะพร้าวที่กระรอกเจาะกินน้านั้นยังติดอยู่ที่ทลายของมะพร้าว ถ้าเรา
ช่วยกันหาน้ามาเติมในลูกมะพร้าวให้ได้เท่าเดิม ต้นมะพร้าวก็น่าจะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นและเอน
กลับไปที่เดิมได้ จึงตกลงให้กระรอกทุกตัวช่วยกันอมน้าในแม่น้า แล้วนามากรอกใส่ในลูก
มะพร้าวทุกลูก ในไม่ช้าน้าในลูกมะพร้าวก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ๆ ทีละน้อยทาให้ต้นมะพร้าวค่อย ๆ
โน้มเอนลงไปทีละน้อยในที่สุด ผลของความเพียรพยายามและความสามัคคี ต้นมะพร้าว
ก็โน้มเอนลงไปยังฝั่งทีอ่ ยู่ของกระรอกตามเดิม กระรอกทุกตัวต่างก็ดีใจที่ได้กลับมายังฝั่ง
ของตนได้อย่างปลอดภัย
นิทานพื้นบ้าน
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 ท๖/ผ.๔-๑๓

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๑๓
ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
กระรอกเจ้าปัญญา

สรุปใจความสาคัญของเรื่อง
ต้นมะพร้าวเอนข้ามไปยังอีกฝั่งของลาคลอง พวกกระรอกพากันไปกินน้ามะพร้าว
ที่ต้นมะพร้าวอยู่หลายวัน โดยไม่ได้ดูว่าต้นมะพร้าเอนกลับไปแล้ว กระรอกกลับฝั่งเดิมไม่ได้
หัวหน้ากระรอกจึงใช้ปัญญาความคิดและพลังความสามัคคีของบรรดากระรอกช่วยกัน
กรอกน้าใส่ลูกมะพร้าวจนเต็ม ทาให้ต้นมะพร้าเอนกลับไปและข้ามฝั่งกลับไปได้
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน คือ
อย่าเป็นคนเห็นแก่กินมากจนเกินไป เพราะอาจทาให้เรา ได้รับความเดือดร้อน
และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยปัญญารวมทั้งต้องความเพียรพยายาม
และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทาให้งานนั้นสาเร็จ
สมความตั้งใจ
ข้อคิดนี้จะนาไปใช้ในเรื่องใด
ควรคิดให้รอบคอบและใช้ปัญญาความคิดในการแก้ปัญหา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การเขียนเรียงความ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการ เขียนเรียงความได้ และมีมารยาทในการเขียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนาภาพครอบครัวทีป่ ระกอบด้วยพ่อแม่และลูกมาให้นักเรียนดู และช่วยกันบอก
สิ่งที่เห็นจากภาพ
- นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการ” และอ่านใบความรู้
เรื่อง “การเขียนเรียงความ” นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย ใบงานที่ ๑๕
พินิจภาพสร้างเรื่อง ใบงานที่๑๖ จินตนาการสานความคิด
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และการเขียนเรียงความ ครูตรวจผลงานจากใบงาน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

163
6102141L01d.indd 163

6/27/18 10:09 AM

164

6102141L01d.indd 164

6/27/18 10:09 AM

การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕

- ทดสอบหลังเรียน
- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียน

๒. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่อง“การเขียนเรื่องตามจินตนาการ”
๓. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย
๔. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพสร้างเรื่อง
๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน
๖. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๑๖ จินตนาการสานความคิด
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตามจินตนาการและการเขียน
เรียงความ” และการทาแบบฝึกจากใบงาน

๑. นาภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกมาให้นักเรียนดูและช่วยกันบอกสิ่งที่เห็นจากภาพนั้น

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านใบความรู้เรื่อง “การเขียน ขั้นนา
เรื่องตามจินตนาการ”
๑. ครูนาภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกมาให้นักเรียนดูและให้
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งทีเ่ ห็นจากภาพนั้น
ความรู้
๒. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องจากภาพที่เคยเห็นเพื่อนๆฟัง
- อธิบายหลักการเขียนเรื่อง
ครูและเพื่อนร่วมอภิปรายการเล่าเรื่องและการลาดับเหตุการณ์ของเรื่องว่า
ตามจินตนาการ
มีความสมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องเรือ่ งใดบ้างและช่วยกันสรุป
ทักษะ
ขั้นสอน
๑. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ให้นักศึกษา และ
๒. มีมารยาทในการเขียน
ใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
คุณธรรม
๔. ครูแจกใบงานที่ ๑๔ เรื่อง “ภาพนี้มีความหมาย” ให้นักเรียนนโดยให้นักเรียน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ทาใบงาน ครูชว่ ยชี้แนะเพิ่มเติม
๒. มีความรับผิดชอบ
ขั้นสรุป
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวการเขียนเรื่องตามจินตนาการและการ
เขียนเรียงความจากใบความรูท้ ี่ครูแจกให้
๕. ให้นักเรียนจดบันทึกแนวทางการเขียนจากใบความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ”
๒. ใบความรู้เรื่อง “การเขียนเรียงความ”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๔ ภาพนี้มีความหมาย
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๕ พินิจภาพสร้างเรื่อง
๓. กิจกรรมใบงานที่๑๖ จินตนาการสาน
ความคิด
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการและการเขียนเรียงความที่เรียนมาแล้ว
ขั้นสอน
๒. ครูแจกใบงานที่ ๑๕ เรื่อง “พินิจภาพสร้างเรื่อง” โดยให้นักเรียน
แต่ละชั้นทาใบงาน แล้วส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
และการเขียนเรียงความ
๔. ให้นักเรียนถามสิ่งที่ยงั ไม่เข้าใจ จากนั้นแจกใบงานที่ ๑๖
จินตนาการสานความคิดให้นักเรียน ถ้าทาใบงานไม่เสร็จในชั่วโมงเรียน
ให้ทาต่อเป็นการบ้าน
๕. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน ๑๐ ข้อ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๔ ๕๕๖
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

 ท๖/ผ.๕

ใบความรู้
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

จินตนาการหมายถึง ความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิต
จากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรือ่ งราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุ
จจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราว
ขึ้นมาจากความคิดของนักเรียน
การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ
เป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของนักเรียนโดยดูรายละเอียด
ต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการ เขียนเป็นเรื่องราวทีน่ ่าสนใจหรือให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านการเขียนเรือ่ งจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ จากภาพ
ให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
๑. ดูภาพ พิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน
๒. จินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีต คิดไปในอนาคต หรือเชือ่ มโยง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน
๓. สร้างความคิดคานึงโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน
๔. ลาดับเรื่องราวให้ต่อเนือ่ งตั้งแต่ต้นจนจบ
๕. เขียนเล่าความให้ตอ่ เนือ่ ง
๖. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
๗. เขียนลายมือให้อ่านง่าย จบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
ปรับปรุงมาจาก www.kroobannok.com
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 ท๖/ผ.๕-๑๔

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๔
ภาพนี้มีความหมาย
คาชี้แจง ดูภาพและเขียนบรรยายภาพ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาพ

เรื่อง เที่ยวสวนสัตว์
สวนสัตว์มีสตั ว์หลายชนิด ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ามากมายหลากหลาย ฉันมีความสุขที่ได้ไปเที่ยว
สวนสัตว์
ยีราฟคอยาวตัวมีลายสีสนลับเข้มอ่อนยืนยิ้มหวานมองดูฉัน ในใจรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็น
ม้าลายตัวสีขาวสลับดาหรือจะดาสลับขาวกันแน่ ยังอดคิดไม่ได้ ฮิปโปลอยเล่นน้าสบายใจ นกฟลามิงโก้
หลายตัวยืนกินปลาอย่างสนุกสนาน แมวตัวจ้อยเดินย่องจ้องจับนกน้อยทีบ่ ินลงมากินน้าในสระใหญ่
ฉันเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสวนสัตว์ทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมเยือน
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 ท๖/ผ.๕-๑๕

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๕
พินิจภาพสร้างเรื่อง
คาชี้แจง เขียนเล่าเรือ่ งจากภาพข่าว พร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับเรื่อง

เรื่อง วันที่รอคอย
ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เราเพียรพยายามทาด้วยความรัก ต่อสู้ดว้ ยความอดทน
เมื่อวันหนึ่งเราพบความสาเร็จทุกสิ่งดูสวยงาม
กีฬาสร้างพลังกายอันเข้มแข็ง และพลังใจอันแกร่งกล้า ความหมั่นเพียรขยันฝึกซ้อม
โดยใช้ระยะเวลาอันยาวนาน ทาให้เกิดความจัดเจนและทักษะในการเล่นที่ถูกต้องแม่นยา ดังเช่น
รัชนก อินทนน์ นักกีฬาแบดบินตันของประเทศไทย ที่ได้ฝึกฝนตนเองตัง้ แต่เยาว์วัยด้วยใจรัก
วันนี้ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของเธอได้มาถึง การก้าวสู่เส้นทางแชมป์หญิงเดี่ยวแบดบินตัน
มือหนึ่งของลกอย่างภาคภูมิในวันที่รอคอย
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ท๖/ผ.๕-๑๖

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๖
จินตนาการสานความคิด
คาชี้แจง เขียนเล่าเรื่องจากภาพ พร้อมตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับเรื่อง

เรื่อง รางวัลจากความรัก
ความรักความอบอุ่นของครอบครัวย่อมเป็นรั้วป้องกันภัยนาไปสู่ความสาเร็จ
ทุกเช้านิดจะนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่เสมอ ซึ่งทาให้นิดรู้สึกอบอุ่น
มีความสุขตลอดมา แต่วนั หนึ่งขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่นั้น นิดก็น้าตาไหลอาบแก้มแล้วเดินเข้ามา
กอดแม่ ทาให้พ่อกับแม่ตกใจมาก จึงรีบซักถามปัญหาทันทีว่าเกิดอะไรขึน้ นิดเงยหน้าขึ้นมองหน้าพ่อ
กับแม่และเล่าให้ฟังว่า เมื่อวานคุณครูมอบรางวัลเด็กดีศรีโรงเรียนให้หนู แล้วนิดก็หยิบใบประกาศให้พ่อ
กับแม่ดู ที่หนูร้องไห้เพราะพ่อกับแม่คือความสาเร็จของหนู ถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้ความรัก สั่งสอนให้หนู
เป็นคนดี หนูคงไม่มีรางวัลนี้
ความรัก การเอาใจใส่ที่มใี ห้กัน และการเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ ทาให้ชีวติ ประสบความสาเร็จ
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๑๖๘


 ท๖/ผ.๕





หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องสร้างสรรค์งานเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. ควรนาคาพ้องเสียงในข้อใดมาเติมในช่องว่าง
“ฉันทา___งานด้วยความตั้งใจเมื่อไปอยู่ จังหวัด___สินธุ”์
ก. การ กาล
ข. กาน กาญ
ค. การ กาฬ
ง. กาน การ
๒. คาในข้อใดไม่ใช่คาพ้องเสียง
ก. เพลาเย็น เพลารถหัก
ค. ฉันใช้พกู่ ันระบายสีหอยแมลงภู่

ข. อาหารประหาร
ง. พระขรรค์ ขาขัน

๓. ข้อความในข้อใด ควรใช้เป็นการขึ้นต้นคานาเรียงความเรื่องยาเสพติด
ก. ยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี
ข. เยาวชนควรห่างไกลยาเสพติด
ค. ตารวจจับคนขายยาเสพติดได้หลายคน
ง. เสียเหงือ่ ให้การกีฬา ดีกว่าเสียน้าตาให้ยาเสพติด
๔. คาคู่ใดคือคาพ้องรูป
ก. รถ รส
ข. พันธุ์ พรรณ
ค. พุด พุทธ
ง. เพลา เพลา
๕. ข้อใดมีคาพ้องเสียง
ก. ฉันรับประทานอาหารอยู่ริมธาร
ข. ต้นเสมาขึน้ อยู่บนยอดเสมา
ค. คนแห่แหนมาที่บ่อน้าเพื่อมาดูจอกแหน
ง. ในเพลาเช้าฉันเห็นเพลารถหักลงมา
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๑๖๙


 ท๖/ผ.๕

๖. การเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
ก. สรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ค. เขียนเรือ่ งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข. ประหยัดเวลาในการเขียน
ง. เป็นแนวทางในการเขียนเรื่อง

๗. การเขียนเรื่องตามจินตนาการ “วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โครงเรื่องข้อใดที่จาเป็นน้อยที่สุด
ก. วัยรุ่นชายหญิง
ข. การปลูกป่าโกงกาง
ค. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่คนในท้องถิ่น
ง. ขยะ น้าเน่าเสีย มลภาวะเป็นพิษ
๘. ข้อความในข้อใดที่ไม่ควรกล่าวในการเปิดเรื่อง
ก. เกริ่นนาถึงความสาคัญของเรือ่ ง
ข. กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งที่เขียนทั้งหมด
ค. กล่าวนาโดยวิธียกข้อความของบุคคลสาคัญ
ง. ให้คาจากัดความของชื่อเรื่องหรือสิ่งที่จะเขียน
๙. ผู้ที่เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ได้ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ช่างคิด ช่างสังเกต
ข. รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ค. ฝึกเขียนจนชานาญและสร้างสถานการณ์ได้ ง. เขียนเรื่องได้ยาวๆ
๑๐. จากข้อความ ข้อใดคือข้อคิดจากข้อความที่อ่าน
ไม่รวยไม่จน ไม่เป็นคนสาออย
เกิดเป็นคนบนดอย ไม่ต้องคอยง้อใคร



ก. หนักเอาเบาสู้
ค. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

ข. บุญมาวาสนาส่ง
ง. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ






172
6102141L01d.indd 172

6/27/18 10:09 AM

๑๗๐


 ท๖/ผ.๕










เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เฉลย
ค
ก
ข
ง
ก
ง
ค
ข
ข
ก
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๑๗๓

เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
อ่านถูกต้องทุกคา
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง แบ่งวรรคตอนผิด
แบ่งวรรคตอนผิด
ทุกวรรค
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่
ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด ไม่เหมาะสมใช้สายตา
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ ตัวหนังสือ ถูกต้อง
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ส่ายหน้าตาม
เป็นส่วนใหญ่
ตัวหนังสือถูกต้อง
ตัวอักษร
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
นุ่มนวลน่าฟัง
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
น่าฟังเป็นส่วนน้อย
ส่วนใหญ่

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง


เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
อ่านถูกต้องทุกคา
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง แบ่งวรรคตอนผิด
แบ่งวรรคตอนผิด
ทุกวรรค
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่
ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด ไม่เหมาะสมใช้สายตา
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ ตัวหนังสือ ถูกต้อง
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ส่ายหน้าตาม
เป็นส่วนใหญ่
ตัวหนังสือถูกต้อง
ตัวอักษร
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
นุ่มนวลน่าฟัง
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
น่าฟังเป็นส่วนน้อย
ส่วนใหญ่

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
1. การ
เตรียมการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผังความคิด เขียนแผนผัง ความคิดได้
ได้ครบถ้วน ตรง
ได้ครบถ้วนตรง
ครบถ้วน ตรงประเด็น
ประเด็น
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนน้อย
2. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ชัดเจนใช้ภาษา
ใช้ภาษากะทัดรัด
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
กะทัดรัด เข้าใจง่าย เข้าใจง่าย เรียงลาดับ ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
เรียงลาดับเรื่องราวไม่ เรื่องราวไม่วกวน นา ไม่วกวน น้าเสียงไม่
วกวนนาเสียงชัดเจน เสียงชัดเจน ถูกต้อง ชัดเจน ตามอักขรวิธี พบ
ถูกต้องตามอักขรวิธี ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วน
ข้อผิดพลาดบ้าง
ใหญ่
3. บุคลิกภาพ แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรง
ในท่าสบาย ไม่เอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
4. มารยาท
มีความมั่นใจในการ มีความมั่นใจในการ มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
พูดใช้ถ้อยคาสุภาพ พูดเป็นส่วนใหญ่ใช้
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
รักษาเวลาในการพูด ถ้อยคาสุภาพรักษา
สุภาพรักษาเวลาในการ
ให้เกียรติผู้ฟัง
เวลาในการพูด ให้
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
เกียรติผู้ฟัง เป็นส่วน บางส่วน
ใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้อง
สละสลวยร้อยรัด
กลมกลืน สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่ซ้าใคร
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
เนื้อหาสาระขาด ๑
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราว
แสดงความสัมพันธ์
ที่แสดง
เชื่อมโยงกันอย่าง
ความสัมพันธ์
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
กลมกลืน สื่อ
สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน
กลมกลืน สื่อ
เป็นส่วนใหญ่
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่ เป็นบางครั้งผลงาน
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
ตามเวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ พูดนาเสนอได้
เหมาะสม น่าสนใจ
เนื้อหาตรงประเด็น
ชวนติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้
ข้อคิดไปใช้ได้
ข้อคิดเห็น และการ
จริงใน
นาไปใช้ได้จริง
ชีวิตประจาวัน
อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
4. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนือ้ หาตรง
ประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิก
ท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก
พูดนาเสนอได้ เนื้อหา พูดนาเสนอได้เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น น้อย

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริงมี
ข้อบกพร่องบ้าง

พูดถึงความรู้
ข้อคิดเห็น และการ
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน

มีความมั่นใจในการพูด
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
บางส่วน

ไม่มีความมั่นใจใน
การพูดใช้ถ้อยคาไม่
สุภาพไม่รักษาเวลา
ในการพูด ไม่ให้
เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

๑. การแบ่งงาน

๓
แบ่งงานกันชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
มาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

๔. ความตั้งใจ
๕. กระบวนการ
ทางาน

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
น้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานน้อย
มาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนน้อย
มาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ซึ่งกันและกัน มีการ
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ประกอบได้สอดคล้อง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ประเด็นการประเมิน

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง
สรุปข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการอ่านในใจ
ประเด็นการประเมิน
๑. ระยะเวลาในการ
อ่าน
๒. หลักการอ่านในใจ

๔
อ่านได้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาหนด
อ่านในใจได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
อ่านได้ร้อยละ ๑๐
อ่านได้ร้อยละ ๗๐
ของข้อมูล
ของข้อมูล
อ่านในใจได้ถูกต้องตา อ่านในใจได้ถูกต้อง
หลักการอ่านเป็นส่วน ตามหลักการอ่าน
ใหญ่
เป็นบางส่วน

๓. บุคลิกภาพ ท่าทาง นั่งในท่าที่เหมาะสม
ในการอ่าน
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. การนาเสนอ

ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ทากิจกรรมหลังการอ่าน
ได้ถูกต้อง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๑
อ่านได้ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐
ของข้อมูล
อ่านในใจไม่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
๒. การนาเสนอเนื้อหา การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง
ชัดเจนใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่วกวนน้าเสียง
ชัดเจน ถูกต้องตาม
อักขรวิธี
๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

ระดับคะแนน

๓
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
พอสมควร
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาดบ้าง

-

-

๒
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสาร
กับผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/
ยืนตัวตรงในท่าสบาย
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
เกาหรือเอามือไขว้
หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม
เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกาหรือ
เอามือไขว้หลัง ใช้
น้าเสียงราบเรียบ ใช้
ถ้อยคามีข้อบกพร่อง
บ้าง

เกณฑ์การประเมิน
๘ –๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕– ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๑๘๒
เกณฑ์ประเมินมารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือ
สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือ
โดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่
เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อนื่
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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๑๘๓
ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๔

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๖

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

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

190
6102141L01d.indd 190

6/27/18 10:10 AM

๑๘๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม
สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๑๘๘

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
งดงามสำ�นวน
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง งดงามสานวน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ท๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและ
การพรรณนา
ตัวชี้วดั ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ท๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ตัวชี้วดั ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
ตัวชี้วดั ป.๕/๘ มีมารยาทในการเขียน
ท๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สกึ
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ตัวชี้วดั ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่าง มีเหตุผล
ตัวชี้วดั ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ท๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
ท๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกตใชในชี
์ ้ วิตจริง
ตัวชี้วดั ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรอง ที่มคี ุณค่าตามความสนใจ 
----------------------------------------------------------------
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ลาดับการนาเสนอสาระการเรียนรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง งดงามสานวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



อ่าน – เขียนคาสัมผัส คาคล้องจอง




หลักการเขียนคาขวัญ วิธีการเขียนคาขวัญ
ในโอกาสต่าง ๆ เรียนรูค้ วามหมายของคาคม





เรียนรู้ความหมายโดยนัย
รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย






เปรียบเทียบความแตกต่างของ
สานวน สุภาษิต คาพังเพย





รวบรวมสานวน สุภาษิต คาพังเพย
และความหมาย




ท่องจาบทอาขยาน
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”





ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
วินัยในการอยูร่ ่วมกัน
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- หลักการอ่านบทอาขยาน
- การท่องจาบทอาขยาน
- การสรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดง
ความคิดเห็น ข้อคิดจากบทอาขยานที่อ่าน
- การรวบรวมอาขยานทีม่ ีคุณค่า
นามาจัดทาหนังสือเล่มเล็ก

๕ ท่องจาอาขยาน
จานวน ๒ ชั่วโมง

- การเรียนรู้เรื่องคาคล้องจอง
- การรู้ความหมายของคาคล้องจอง
- บอกความหมายของคาคล้องจอง
- การยกตัวอย่างคาสัมผัส คาคล้องจอง

๑ คาสัมผัส คาคล้องจอง
จานวน ๒ ชั่วโมง

- อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- หลักการใช้สานวน สุภาษิต คาพังเพย
- การเปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพย
และสุภาษิต
- การรวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิตจาก
แหล่งเรียนรู้ จัดทาสมุดพกพาสานวน สุภาษิต

๔ สานวน
คาพังเพย สุภาษิต
จานวน ๒ ชั่วโมง

๓ ความหมายโดยนัย
จานวน ๒ ชั่วโมง

- หลักการเขียนคาขวัญ
- ความหมายของคาคม
- การเขียนคาขวัญตามหัวข้อที่กาหนดให้
- การใช้คาคมได้ถูกต้อง
- การแต่งประโยคโดยใช้คาคม

๒ คาขวัญ คาคม
จานวน ๒ ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

- การอ่านคา ข้อความทีม่ ีความหมายโดยนัย
- การวิเคราะห์ คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
- การแต่งประโยค คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
- การรวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัยจาก
แหล่งเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง “งดงามสานวน”
(๑๐ ชั่วโมง)

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง “งดงามสานวน”

๑๙๔


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ งดงามสำนวน
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
การเรียนรู้ รู้ความหมาย บอกความหมาย และยกตัวอย่างเรื่องคาคล้องจอง หลักการเขียนคาขวัญ
ความหมายของคาคม การใช้ และแต่งประโยคโดยคาคมได้ถูกต้อง การอ่าน การวิเคราะห์ แตงประโยค
่
รวบรวมคำ ขอความที
่มีความหมายโดยนัย หลักการใช้ อธิบายความหมาย รวบรวม เปรียบเทียบความ
้
แตกตางสำนวน
สุภาษิต และคำพังเพย หลักการอาน
รวบรวมบทอาขยาน สรุปหลักการวิเคราะห์
่
่ การทองจำ
่
และการแสดงความคิดเห็น ขอคิ
้ ดจากบทอายานที่อ่ านการทำหนังสือเลมเล็
่ ก
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๘
มฐ.ท๒.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๘
มฐ.ท๓.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๑ ป.๕/๓ ป.๕/๕
มฐ.ท๔.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๗
มฐ.ท๕.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
อ่าน – เขียนคาสัมผัส คาคล้อง หลักการเขียนคาขวัญ วิธีการเขียนคาขวัญ ในโอกาสต่าง ๆ
เรียนรู้ความหมายของคาคมเรียนรู้ความหมายโดยนัย รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสานวน สุภาษิต คาพังเพย รวบรวมสานวน สุภาษิต คาพังเพยและความหมาย
ท่องจาบทอาขยาน “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ วินัยในการอยู่ร่วมกัน
โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
๗

ชื่อหน่วย
งดงามสำนวน

จานวน
ชื่อแผน
แผน
คาสัมผัส คาคล้องจอง
๕
คาขวัญ คาคม
ความหมายโดยนัย
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
ท่องจาอาขยาน

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๑๙๕


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง

เวลา ๒ ชั่วโมง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การเรียนรู้เรือ่ งคาคล้องจอง รู้ความหมายของคาคล้องจองเพื่อให้ใช้คาได้ไพเราะ สละสลวย และ
ถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาคล้องจอง
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาคล้องจอง และสามารถใช้ได้อย่างสละสลวยและ
ถูกต้อง บอกความหมายของคาคล้องจองได้อย่างถูกต้อง และยกตัวอย่างคาคล้องจอง และใช้คาคล้องจอง
ได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- เขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ ลงบนกระดานดาให้นักเรียน
อาสาสมัครอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเล่นเกม
“คล้องจอง มองสัมผัส”
- กิจกรรมกลุ่มย่อยพบครู ร่วมกันทบทวนในเรื่องคาสัมผัสคล้องจอง
- กิจกรรมรายบุคคล ทาใบงาน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรมการเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

-------------------------------------------------------------------------
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน

๘. ร่วมกันสรุปในเรื่องคาสัมผัสคล้องจองและ นาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน

๔. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเล่นเกม “โดมิโน”
๖. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่าง คาสัมผัส คาคล้องจอง
๗. ทาใบงาน

๑. นักเรียนแต่ละชั้นทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. เขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ลงบนกระดานดาให้นักเรียนอาสาสมัครอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง
แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
๓. นักเรียนอ่านแผนภูมิคาสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเรียนรู้เรื่องคาคล้องจอง
๒. รู้ความหมายของคาคล้องจองเพื่อให้ใช้คาได้
ไพเราะ สละสลวย และถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาสัมผัส
คาคล้องจอง และสามารถใช้ได้อย่างสละสลวย
และถูกต้อง
๒. บอกความหมายและวิธีค้นหาความหมาย
ของคาสัมผัส คาคล้องจองได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ
๑. เขียนคาสัมผัส คาคล้องจอง และสามารถ
ใช้ได้อย่างสละสลวยและถูกต้อง
๒. บอกความหมายของคาสัมผัส คาคล้องจอง
๓. ยกตัวอย่างคาคล้องจอง และใช้คาคล้องจอง
ได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคาเกมโดมิโนต่อคา
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
๔. เพลงสวัสดี
๕. บัตรคา
๖. บัตรกลุ่มคา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงาน
๓. ครูชี้คาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ บนกระดานดา เช่น ว่าง จ้าง ให้ การประเมิน
นักเรียนดู แล้วอ่านพร้อมกัน และให้นักเรียนสังเกตว่า ๒ คานี้มีอะไร ๑. ประเมินใบงาน
ที่เหมือนกัน ( สระและตัวสะกด)
๒. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๔. ครูชี้คาคล้องจอง ชนิด ๒ พยางค์ ให้นักเรียน ได้แก่ ร้องห้าม
วิธีการ
ถามตอบ และให้นักเรียนสังเกตแล้วบอกว่า ๒ คานี้มีคาใด
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
เหมือนกัน และเหมือนกันอย่างไร ( ห้าม กับ ถาม มีสระ และ
๒. ตรวจผลงาน
ตัวสะกดเหมือนกัน )
เครื่องมือ
๕. ครูชี้คาคล้องจองชนิด ๓ พยางค์ให้นักเรียนดู ได้แก่
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
หวานเป็นลม ขมเป็นยา ให้นักเรียนสังเกต แล้วบอกว่าคาใดที่อา่ น
ขณะเรียน
ออกเสียงสระและตัวสะกดเหมือนกัน (ขม กับ ลม) ครูชมเชยที่
๒. แบบบันทึกคะแนน
นักเรียนตอบได้ถูกต้อง ถ้าตอบไม่ถูก ครูช่วยอธิบาย และให้กาลังใจ ๓. ใบงาน

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๒. ครูเขียนคาคล้องจองชนิด ๑ พยางค์ ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ ลงบน
กระดานดาให้นักเรียนอาสาสมัครอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง แล้วให้นักเรียน
อ่านพร้อมกันอีกครั้ง ดังนี้
ว่าง จ้าง ล้าง ห้าง
เสียงดัง ทั้งสอง ร้องห้าม ถามตอบ
หวานเป็นลม ขมเป็นยา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน
๒. มีระเบียบวินัย
๓. มีความรับผิดชอบในการทางาน
๔. กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
ขั้นสอน
๖. นักเรียน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
๗. แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น ๓ กลุ่ม ตัวแทนกลุ่มรับซองบัตรคา
บัตรกลุ่มคา กลุ่มละ ๑ ซอง เพื่อเล่นเกม “คล้องจอง มองสัมผัส”
ครูอธิบายการเล่นให้นักเรียนเข้าใจ โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเรียง
บัตรคา และบัตรกลุ่มคาให้เป็นคา คล้องจองที่มี ๑ พยางค์
คาคล้องจอง ๒ พยางค์ คาคล้องจอง ๓ พยางค์ เมื่อกลุ่มใด
เรียงได้เสร็จก่อนให้ร้องคาว่า ไชโย! พร้อมกัน ซึ่งจะถือว่ากลุ่มนั้น
เป็นผู้ชนะอันดับ ๑นักเรียน และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
ชมเชย กลุ่มที่สามารถเรียงได้ถูกต้อง ให้กาลังใจกลุ่มที่ยังเรียงไม่ถูกต้อง
๘. นักเรียน ทาใบงานที่ ๐๑ เป็นรายบุคคล
ขั้นสรุป
๙. สุ่มนักเรียนออกมานาเสนอผลงาน และนาไปเก็บในแฟ้มสะสมงาน
๑๐. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปสาระสาคัญเรื่อง ความหมายและการ
ใช้คาสัมผัสคล้องจอง
- คาสัมผัส คือ คาที่มีเสียงคล้องจองกัน
- คาคล้องจอง คือ คาที่มีสระเสียงเดียวกัน และตัวสะกดในมาตรา
เดียวกัน แต่พยัญชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ตา่ งกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐
๒. ผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
๓. ใบงานผ่ผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๗๐
๔. ใช้เกณฑ์การประเมินระบบกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หมั่นเพียร
ข้าวแดง

ชาวไทย
รวยทรัพย์

สีขาว
รูปสวย

แกงร้อน

เรียนดี

ขั้นสอน
๒. ครูให้นักเรียนเล่น เกมโดมิโนต่อคาจาก บัตรคา
นักเรียนร่วมกันต่อคาคล้องจอง เช่น พีน่ ้อง ต่อคาว่า ร้องเพลง
เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียน ร่วมกันอ่านคาสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ จากแผนภูมิ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียนและมีความสนุกสนาน
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
เรื่อง คาสัมผัส คาคล้องจอง
รายวิชาภาษาไทย
๓. ครูให้นักเรียนพิจารณาบัตรคา ที่ยกมานี้จึงมีความไพเราะในถ้อยคา
น่าอ่าน น่าจดจา นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดในเรื่อง คาสัมผัส
คาคล้องจอง
๔. ครูและนักเรียน ร่วมกันยกตัวอย่างคาสัมผัส คาคล้องจอง
๕. ทบทวน
ทบทวนในเรื่องคาสัมผัสคล้องจอง จากใบความรู้และหาคาสัมผัส
คาคล้องจอง จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ พร้อมวาดภาพประกอบ
คนละ ๕ คา
๖. นาผลงาน
าผลงานในเรื่อง คาสัมผัสคล้องจอง ออกมานาเสนอผลงานของ
ตนเองและนาผลงาน เก็บในแฟ้มสะสมงาน
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ ,๐๓ (ถ้าทาไม่เสร็จกลับไปทาเป็นการบ้าน)
ขั้นสรุป
๘. นักเรียน ร่วมกันสรุปในเรื่องคาสัมผัสคล้องจอง ดังนี้
- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาสัมผัส คาคล้องจอง และสามารถ
ใช้ได้อย่างสละสลวย
- ความหมายของคาสัมผัส คาคล้องจองและการนาไปใช้
- การนาความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๐๑


 ท๗/ผ.๑




หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
งดงามสานวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษร หน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. สานวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ความวัวไม่ทันหาย .........................”
ก. ความวุ่นวายเข้ามาแทรก
ข. ความควายเข้ามาแทรก
ค. ความตายเข้ามาแทน
ง. ความแตกแยกเข้ามาแทรก
๒. “คนทีด่ ีอยู่ที่ไหนมีแต่คนช่วยเหลือ ” ตรงกับสานวนไทยในข้อใด
ก. กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
ข. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ค. คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ง. ขายผ้าเอาหน้ารอด
๓. ข้อใดมีคาที่มีความหมายโดยนัย
ก. ฉันเดินไปเตะแก้วแตก
ค. เสื้อตัวนีส้ ีสวยเตะตาฉันจริงๆ

ข. ถ้าพูดมากระวังถูกเตะ
ง. เขาซ้อมเตะฟุตบอลทุกวัน

๔. “ตั้งแต่เขาเป็นใหญ่เป็นโต เขาทาเป็น......................”
ก. กิ้งก่าได้ทอง
ข. คางคกขึ้นวอ
ค. ชุบมือเปิบ
ง. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
๕. “ลูกเปรียบเสมือนดวงใจของพ่อแม่” คาที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร
ก. สิ่งที่สาคัญ
ข. หัวใจ
ค. แข็ง
ง. แข็งแกร่ง
๖. คาข้อใดมีเสียงคล้องจองกัน
ก. คนใจดี – น้าใจงาม
ค. บ้านแสนสุข – อยู่สบาย

ข. สามัคคี – คือพลัง
ง. ข้าวสารขาว – ลูกสาวสวย

๗. ข้อใดเป็นคาคล้องจอง ๔ พยางค์
ก. ใช้ยาเสพติด – อาจถึงตายได้
ค. ใช้ยาเสพติด – มีอันตราย

ข. ใช้ยาเสพติด – ชีวิตจะสั้น
ง. ใช้ยาเสพติด – ควรไปพบแพทย์
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๒๐๒


 ท๗/ผ.๑

๘. “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ ............. ผูกพันสามัคคี” ควรเติมข้อความใดจึงจะเป็นคาขวัญ
ที่สมบูรณ์
ก. จุดประกายฝัน
ข. มีคุณธรรม
ค. มีวินัย
ง. รักษาหน้าที่
๙. “ใครทาอะไรย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ตรงกับคาคมในข้อใด
ก. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ข. ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี
ค. เสียชีพอย่าเสียสัตย์
ง. เสียสละในหน้าที่
๑๐. ข้อใดคือความหมายของสานวนที่ว่า “ปากปราศรัย น้าใจเชือดคอ”
ก. เร็วและคล่องแคล่วในการพูด
ข. พูดดีแต่ใจคิดร้าย
ค. เก่งแต่ไม่โอ้อวด
ง. แสร้งทาเรื่องไม่จริงให้เป็นจริง
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๒๐๓



 ท๗/ผ.๑



เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ข
ข
ค
ก
ข
ง
ข
ก
ก
ข
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๒๐๔


 ท๗/ผ.๑





ใบความรู้
คาคล้องจอง

คาคล้องจอง คือ คาที่มีสระเดียวกันและมีคาในมาตราตัวสะกดเดียวกัน แต่พยัญชนะ
ต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้
คาคล้องจองสระ หมายถึง คาที่มีเสียงสระเดียวกัน เช่น
 สระอะ ได้แก่ กะ ขะ จะ ดะ ตะ ปะ อะ
 สระอา ได้แก่ กา ดา นา ยา ขา สา หา
 สระอี ได้แก่ ชี ดี ที ปี ผี มี รี วี สี
 สระอู ได้แก่ งู ดู ปู รู งู สู้ หู ขู่
 สระเอา ได้แก่ เก้า เข้า เรา เดา เสา
 สระไอ ได้แก่ ไอ ไป ได้ ไม่ ไว้ ไข่ ไทย
คาคล้องจองสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่น
คาคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กง คือ คา พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย ง ได้แก่
 ลิง คล้องจองกับ ยิง วิ่ง กลิ้ง หญิง จริง
 ดัง คล้องจองกับ วัง นั่ง รัง ครั้ง หลัง
 เมือง คล้องจองกับ เรื่อง เปลือง เคือง เครื่อง เชื่อง
คาคล้องจองที่สะกดด้วยมาตราแม่ กน คือคา พยางค์ที่มีตัวสะกดด้วย น ได้แก่
 กลอน คล้องจองกับ ขอน ดอน ก้อน ถอน ช้อน
 กลิ่น คล้องจองกับ กิน ลิน้ อิน หิน ถิ่น
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๒๐๕


 ท๗/ผ.๑

คาคล้องจอง ๑ พยางค์
คาคล้องจอง ๑ พยางค์ คือคาที่ออกเสียงครัง้ เดียว มีเสียงสระเดียวกัน มีมาตรา
ตัวสะกดเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ เช่น กลอน ขอน รอน ช้อน งอน
ตัวอย่าง คาคล้องจอง ๑ พยางค์
ดาว วาว หาว
หน ริน ชิน
คาคล้องจอง ๒ พยางค์
คาคล้องจอง ๒ พยางค์ คือ พยางค์ท้ายของกลุ่มคาหน้า มีเสียงคล้องจองกับพยางค์
แรกของคาหลังที่อยู่ถดั ไป


ตัวอย่าง คาคล้องจอง ๒ พยางค์
ยินดี ปรีดา ปราโมทย์
ไปนา หาของ ลองดู
สวยงาม ยามเช้า เฝ้าดู






แผนผังคาคล้องจอง ๒ พยางค์
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๒๐๖




 ท๗/ผ.๑




คาคล้องจอง ๓ พยางค์


คาคล้องจอง ๓ พยางค์ คือกลุ่มคา ๓ พยางค์ ตั้งแต่ ๒ กลุ่มขึ้นไป ที่พยางค์สุดท้าย
ของกลุ่มคาหน้า มีเสียงคาคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่ ๒ ของกลุ่มคาหลังที่อยู่ถัดไป
ตัวอย่าง

คาคล้องจอง ๓ พยางค์

ดอกดาวเรือง

เหลืองดูเด่น

เห็นงามดี

แผนผังคาคล้องจอง ๓ พยางค์
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๒๐๗


 ท๗/ผ.๑-๐๑


แนวคาตอบใบงานที่ ๐๑
คาสัมผัส คาคล้องจอง
คาชี้แจง นักเรียนเติมคาคล้องจองให้คล้องจองกับคาที่กาหนดให้

แกงจืด

.................................................
มืดค่า

กระต่าย

ลายจุด

พัดลม

ดมยา

ดินสอ

ขอยืม
............................................



ดอกแก้ว

แมวมอง

สีขาว

ยาวไป

นมสด

จดจา

โรงเรียน

เขียนอ่าน
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๒๐๘


 ท๗/ผ.๑-๐๒



แนวคาตอบใบงานที่ ๐๒
คาสัมผัส คาคล้องจอง






คาชี้แจง นักเรียนจับคู่คาที่คล้องจองกันแล้วนาไปเขียนลงใน

ฝนตกหนัก

ผ่องขาวใส

แอร์เย็นฉ่า

พักหลบฝน

ยาเสพติด

ร่ากลิ่นหอม

โคมไฟส่อง

พิษใหญ่หลวง



ให้ถูกต้อง

ฝนตกหนัก

พักหลบฝน

............................................................
.ง แอร์เย็นฉ่า ร่ากลิ่นหอม

ยาเสพติด พิษใหญ่หลวง

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

โคมไฟส่อง ผ่องขาวใส


ดอกไม้สวย

รวยกลิ่นหอม

............................................................
ดอกไม้สวย รวยกลิ่นหอม


รองเท้าขาว

จาได้ดี

............................................................
รองเท้าขาว พราวสดใส
...







น้องผมดา

พราวสดใส

............................................................
......... น้องผมดา จาได้ดี


............................................................
.........
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๒๐๙


 ท๗/ผ.๑-๐๓




แนวคาตอบใบงานที่ ๐๓
คาสัมผัส คาคล้องจอง



คาชี้แจง นักเรียนเติมคาคล้องจอง ให้คล้องจองกับกลุ่มที่กาหนดให้

ตั้งใจเรียน

เพียรศึกษา

หาความรู้

เป็นเด็กดี

มีน้าใจ

ใฝ่ศึกษา

อ่านหนังสือ

คือตารา

หาทางแก้

กินข้าวต้ม

ล้มทั้งยืน


คืนเจ้าของ

ดูละคร

นอนตื่นสาย.

ยายขายของ.

เสื้อตัวเก่ง

เร่งแต่งตัว

มัวทาแป้ง

ได้ความรู้

ดูทีวี
















แสนสุขใจ
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๒๑๐


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
หลักการเขียนคาขวัญ ความหมายของคาคม
๒. ขอเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนำไปใช้
้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาขวัญ คาคม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
บอกความหมายของคาคมได้ เข้าใจหลักการเขียนคาขวัญ และ.เขียนคาขวัญ
ได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมรวมชั้น อ่านแถบประโยคคาขวัญวันเด็ก อ่านแถบประโยคคาคมและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น นาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ
ร่วมกันสรุปความรู้ทไี่ ด้จากการเรียนเรื่องคาขวัญ
- กิจกรรมกลุ่มย่อยพบครู ศึกษาใบความรูค้ าขวัญ คาคม หาคาคมจากแหล่ง
เรียนรู้ตา่ งๆหรือจากประสบการณ์ของนักเรียนอีกคนละ ๓ คาคมพร้อมบอก
ความหมาย
- กิจกรรมรายบุคคล ทาใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

------------------------------------------------------
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน
- ประเมินการทางานระบบกลุ่ม

๘. นักเรียนแต่ละชั้นนาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ปาายนิเทศ
๙. ร่วมกันสรุปความรูท้ ี่ได้จากการเรียนเรื่องคาขวัญ คาคม

๓. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น “หลักการเขียนคาขวัญ”
๔. ศึกษาใบความรู้คาขวัญ คาคม
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. หาคาคมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือจากประสบการณ์ของนักเรียนอีกคนละ ๓ คาคม พร้อมบอกความหมาย
๗. ทาใบงาน

๑. อ่านแถบประโยคคาขวัญคาคม
๒. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาขวัญ คาคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการเขียนคาขวัญ
๒. ความหมายของคาคม
จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาคมได้
๒. เข้าใจหลักการเขียนคาขวัญ
๓. เขียนคาขวัญได้ถูกต้อง
ทักษะ
๑. บอกความหมายของคาคม
๒. เข้าใจหลักการเขียนคาขวัญ
๓. เขียนคาขวัญได้ถูกต้อง
๔. นาไปใช้ในชีวิวติ ประจาวันได้
๕. ทางานระบบกลุ่มได้
คุณธรรม
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๔. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. แถบคาขวัญ
๑. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับคาขวัญต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนช่วยกัน ๒. ใบความรู้
บอกคาขวัญ แล้วครูเขียนบนกระดาน
๓. กระดาษ เอ๔
๔. ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
อ่านหนังสือวันละหน้า
เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต
ภาระชิ้นงาน
๑. สรุปหลักการเขียนคาขวัญ
ขั้นสอน
๒. เขียนคาขวัญ
๒. นักเรียน ศึกษาใบความรู้เรื่องคาขวัญ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
๓. ใบงาน
“หลักการเขียนคาขวัญ” คาขวัญ คือ คาพูดหรือข้อความที่มุ่งให้กาลังใจ
การประเมิน
มักจะมีข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเ
รรมขณะเรียน
๓. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนว่า วันสาคัญวันใดบ้าง ที่มีการแต่งคาขวัญ
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ และบอกคาขวัญวันสาคัญที่นักเรียนทราบ
วิธีการ
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเขียนคาขวัญ ครูอธิบาย
๑.. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
๒. ตรวจใบงาน
๕. แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคาขวัญ
เครื่องมือประเมิน
สาคัญต่างๆ ทาเป็นรายงานส่งครู ตามหัวข้อต่อไปนี้
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- กลุ่มที่ ๑ คาขวัญวันเด็ก
ขณะเรียน
- กลุ่มที่ ๒ คาขวัญวันแม่
๒. แบบบันทึกคะแนน
- กลุ่มที่ ๓ คาขวัญวันพ่อ
- กลุ่มที่ ๔ คาขวัญประจาจังหวัดต่าง ๆ
- กลุ่มที่ ๕ คาขวัญรณรงค์ด้านต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
๖. นักเรียนนใช้เวลาว่างสืบค้นคาขวัญจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างน้อย
๑๐ คาขวัญ แล้วคัดคาขวัญลงในสมุดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเองและนาผลงานติดที่ปาายนิเทศและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- หลักการเขียนคาขวัญ
- การเขียนคาขวัญในโอกาสต่าง ๆ
- การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียน อ่านประโยคที่มีคาคม
“ความสาเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่”
ให้นักเรียนทุกคนอ่านตามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๒. ศึกษาใบความรู้เรือ่ ง คาคม และสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอ
หน้าชั้น ในประเด็นที่ว่า นักเรียนชอบคาคมคาไหนมากที่สุด
จากใบความรู้ที่อา่ น เหตุผลที่ชอบเพราะอะไร เพือ่ นและครูร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
๓. นักเรียน เลือกคาคมจาก ใบความรู้ที่ชอบคนละ ๑ คาคมและหา
คาคมจากแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ หรือ จากประสบการณ์ของนักเรียน
อีกคนละ ๔ คาคม พร้อมบอกความหมายเขียนในสมุด
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๔ เป็นรายบุคคล
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. ใช้เกณฑ์การประเมินระบบกลุ่ม
๔. ใช้เกณฑ์การคัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด

218

6102141L01d.indd 218

6/27/18 10:11 AM

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง คาคมและ
นาผลงานมาติดที่ปาายนิเทศ
- ใช้ถ้อยคาสัมผัสคล้องจอง สละสลวย
- ใช้คาที่มีความหมายคมคาย
- มุ่งให้เกิดความคิดทีด่ ีและอยากปฏิบัติตาม
- มีความลึกซึ้งกินใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง คาขวัญ คาคม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗ ๒
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

ใบความรู้
คาขวัญ

คาขวัญ คือ ถ้อยคาที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ เพื่อชักจูงใจ มักเป็นคาปลอบขวัญ
หรือปลุกใจให้เชื่อมั่น ให้เห็นคุณค่า และความสาคัญของสิ่งที่กล่าวถึง มักเป็นถ้อยคาที่สัมผัส
คล้องจอง
ตัวอย่างคาขวัญ

- ดื่มนมทุกวัน สุขภาพแข็งแรง
- หนังสือคือมิตร สื่อความคิดให้ก้าวไกล
- บ้านเมืองจะสะอาด ถ้าปราศจากคนมักง่าย
- เลิกสูบ เลิกเสพในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า

- ความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นาสู่อนาคต
- รักษาเวลา รักษาหน้าที่ ชีวิตจะดี ถ้าคุณมีวินัย
- ปลอดภัยเพื่อชีวิต ทุกขณะจิตอย่าประมาท
- ประเทศไทยจะรุ่งเรื่อง ถ้าพลเมืองไม่พึ่งยาเสพติด
- ไม่มีท่านเราอด ไม่มีรถท่านเดิน
- มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
- สุรา ยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม
- อดทน ขยัน ประหยัด คือ คุณสมบัติของเด็กไทย
- มีคุณธรรมนาใจ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
- ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
- เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
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๗ ๒
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

ใบความรู้
คาคม
คาคม หมายถึง ถ้อยคาที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เป็นถ้อยคาที่หลักแหลม ซึ่งสามารถ
เข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะกลายเป็น
สานวนไปได้ คาคมส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยคาที่คล้องจองกัน ดังตัวอย่าง
คาคม

ความหมาย

เสียชีพอย่าเสียสัตย์

พูดแล้วต้องรักษาคาพูด ยอมตายแต่ไม่ยอมเสียคาพูด

อย่าไปติดปีกให้แมว

อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี

คนเราต้องมีสติก่อนจึงจะเกิดความคิดที่รอบคอบ

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ใครทาอย่างไรได้อย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง

บางครั้งการอยูเ่ ฉยๆ ก็ได้ประโยชน์มากกว่า

ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่ากับเกลือที่เป็นหนอน ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คือ คนใกล้
ตัวที่ทาร้ายเราไม่รู้วา่ เป็นใคร มันร้ายแรงกว่า
ไม้คดใช้ทาขอ เหล็กงอใช้ทาเคียว
คนคดเคี้ยวใช้ทาอะไรไม่ได้เลย

ไม้คด เหล็กงอก็ยังทาประโยชน์ได้ แต่คนคดหรือคนที่
ไม่ซื่อสัตย์ทาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย

ความพยายามครั้งที่หนึง่ ร้อย ดีกว่าท้อถอย ถึงแม้จะต้องพยามยามหลายครั้งเพื่อที่จะพบกับ
ก่อนที่จะทา
ความสาเร็จ ก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือทาเลย
หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันคืนที่
จะมีรอยเท้าเป็นของตนเอง

การทาตามคนอื่นตลอดเวลา ก็ไม่มีโอกาสได้แสดง
ผลงานของตนเอง หรือเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ

คนโง่ย่อมเป็นเหยือ่ ของคนฉลาดแต่คน
ฉลาดก็พลาดให้กับคนที่ฉลาดแล้ว
แกล้งโง่

อย่าอวดฉลาด เพราะอาจจะมีคนที่ฉลาดกว่า แต่ไม่
แสดงออกให้เราเห็น
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 ท๗/ผ.
๗ ๒-๐๔
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๔
การแต่งคาขวัญ
คาชี้แจง นักเรียนแต่งคาขวัญ ในประเด็นที่เกี่ยวกับแม่ ๕ คาขวัญ ความยาวคาขวัญละ
ไม่เกิน ๑๖ พยางค์คนละ ๕ คาขวัญโดยเขียนลงในกระดาษรูปหัวใจ
แล้วนามาติดในใบงาน

พระคุณแม่นั้นยิ่งใหญ่ จงใส่ใจคอยดูแล
แม้นั้นรักเราเท่าดวงใจ ไม่มีใครรักเราเท่า “แม่”
บอกรักแม่ในวันนี้ ดีกว่าบอกเมื่อสายไป
แม่มพี ระที่ยิ่งใหญ่ กว่าสิ่งใดในโลกนี้
แม่คือผู้ให้ชีวิต เราลูกควรคิดทดแทนคุณ
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๒๑๘


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

เรื่อง ความหมายโดยนัย

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสำคัญของแผน
อ่าน วิเคราะห์ และแต่งประโยค คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๒. ขอเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนำไปใช้
้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่าน วิเคราะห์ รวบรวม และแต่งประโยค คาทีม่ ีความหมายโดยนัยได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมรวมชั้น ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น “ ลูกคือดวงใจของพ่อแม่” เกมจับคู่ คา กับความหมาย อ่านคาและ
ความหมายของความหมายโดยนัย เล่นเกมจับคู่ คา กับความหมาย อ่านคาที่มีความหมายโดยนัย
และช่วยกันวิเคราะห์ รวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่งเรียนรู้ พร้อมบอก
ความหมาย ลงในสมุด
- กิจกรรมกลุ่มย่อยพบครู ศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย ทวนทวนคาที่
มีความหมายโดยนัยและนาคามาแต่งประโยค
- กิจกรรมรายบุคคล ทาใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
---------------------------------------------------------------------
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน

๘. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาสรุปคาที่มีความหมายโดยนัย และการนาคาคาที่มีความหมายโดยนัยไปใช้ให้ถูกต้อง

๓. เปรียบเทียบคาที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
๔. ศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย - นาคาที่มีความหมายโดยนัยและนาคามาแต่งประโยค
๕. อ่านคาและความหมายของความหมายโดยนัย - อ่านคาที่มีความหมายโดยนัย และช่วยกันวิเคราะห์
๖. รวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่งเรียนรู้ พร้อมบอกความหมาย ลงในสมุด
๗. ทาใบงาน

๑. ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น “ลูกคือดวงใจของพ่อแม่”
๒. ขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเขียนความหมายโดยนัย พร้อมบอกความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ความหมายโดยนัย
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. อ่านคา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๒. วิเคราะห์ คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๓. แต่งประโยค คา ข้อความที่มีความหมายโดยนั
ความหมายโดยนัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความแตกต่างของคาและคาที่มีความหมาย
โดยนัยได้
๒. บอก ข้อความที่มีคาความหมายโดยนัย
๓. รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
๔. บอกวิธกี ารแต่งประโยคที่มีคาความหมายโดยนัย
ทักษะ
๑. สามารถอ่านความหมายของคาที่มีความหมายโดยนัย
๒. สามารถวิเคราะห์คา ข้อความที่มีความหมายโดยนัย
๓. รวบรวมคาที่มีความหมายโดยนัย
๔. แต่งประโยคที่มีความหมายโดยนัย
คุณธรรม
๑. มารยาทในการฟ๎ง การดู และการพูด
๒. มีนิสัยรักการอ่าน
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มีความรับผิดชอบ
ความหมายตรง
สีดา
สีขาว
แกะที่มีขนสีดา
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า

ตุ๋น
ดวงใจ

หมายถึง
หมายถึง

ลูกอกตัญํู
อุปสรรค
ผู้มีอานาจ
คนที่หมกหมุ่นกับ
การอ่านหนังสือ
หลอกลวง
สิ่งสาคัญที่สุด

ความหมายโดยนัย
สิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี
สิ่งที่ดี สิ่งที่บริสุทธิ์
คนที่แตกต่างจากคนอื่น
คนที่ทางานช้า

ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยนัย
ทรพี
หมายถึง
ตอไม้
หมายถึง
งูเห่า
หมายถึง
หนอนหนังสือ หมายถึง

คา
ดา
ขาว
แกะดา
เต่า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ความหมายโดยนัย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูนาแถบประโยคที่มีความหมายโดยนัยให้นักเรียนอ่านและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นและบอกความหมาย
“ลูกคือ ดวงใจของพ่อแม่”
ขั้นสอน
๒. ครูนาตัวอย่างคาที่มคี วามหมายโดยนัย ให้นักเรียนอ่านคาและ
ความหมาย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. ใบความรู้
๓. ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงาน
๒. แต่งประโยค
๓. รวบรวมคา
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน/ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บนทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงานนักเรียน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติ
งเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ไไม่ม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง ความหมายโดยนัย
เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓. นักเรียนจับคู่กัน ศึกษาใบความรู้เรื่องความหมายโดยนัย และ
ร่วมกัน ถาม – ตอบ (ครูคอยดูแล / ให้คาแนะนา)
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๕
ขั้นสรุป
๔. นักเรียน นาเสนอผลงานและนาผลงานติดที่ป้ายนิเทศ
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูขออาสาสมัคร ออกมาเขียน คา กับความหมายที่มีความหมาย
โดยนัยบนกระดานดาให้ถูกต้อง จำนวน ๒ คน ครูและเพื่อนปรบมือชม
ขั้นสอน
๒. นักเรียน อ่านคาและความหมาย ที่มีความหมายโดยนัย
บนกระดานดา และช่วยกันวิเคราะห์ ข้อความนัน้ โดยครูคอยให้
คาแนะนา
๓. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนทบทวนเรื
ทบทวนเรื่องความหมายโดยนัย ให้นักเรียน
เลือกคาที่มีความหมายโดยนัยจากใบความรู้ มาแต่งประโยค
คนละ ๕ คา
๔. ทากิจกรรมใบงานที่ ๐๖ เป็นรายบุคคล
๕. นักเรียน รวมคาที่มีความหมายโดยนัย จากห้องสมุด /แหล่ง
เรียนรู้ พร้อมแต่งประโยค คนละ ๑๐ คา ลงในสมุดเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
๖. นักเรียน และครูร่วมกันสนทนาสรุปคาที่มีความหมายโดยนัย
และการนาคาที่มีความหมายโดยนัยไปใช้ให้ถูกต้อง

๗ ๓
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

ใบความรู้
ความหมายโดยนัย
ความหมายโดยนัย หมายถึง ความหมายของคา หรือข้อความ ในแง่มุมอื่นๆ ที่มิใช่
ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ความหมายแฝง"
คาว่า "นัย" นั้นหมายถึง ข้อสาคัญ, ความ, ความหมาย, แนว, ทาง หรือ แง่
ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยนัย
- ดาว
หมายถึง
บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง
- เก้าอี้
หมายถึง
ตาแหน่ง
- เพชร
หมาถึง
บุคคลที่มีค่า
- กา
หมายถึง
ความต่าต้อย
- หงส์
หมายถึง
ความสูงส่ง ผู้ดี ผู้มีศักดิ์ศรี
- ดวงใจ
หมายถึง
สิ่งสาคัญทีส่ ุด
- ทะเล
หมายถึง
ความอ้างว้าง
- สีดา
หมายถึง
ความชั่วร้าย สิ่งไม่ดี อัปมงคล
- สีขาว
หมายถึง
บริสุทธิ์
- ภาษาดอกไม้ หมายถึง
พูดจาสุภาพ พูดไพเราะอ่อนหวาน
- แกะดา
หมายถึง
แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆ
- ไฟเขียว
หมายถึง
เห็นชอบ อนุมัติ
- หิน
หมายถึง
ยาก
- ยื่นซองขาว หมายถึง
ไล่ออกจากงาน
- หนอนหนังสือ หมายถึง
คนที่ชอบอ่านหนังสือ
- แพะรับบาป หมายถึง
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือได้รับโทษแทนผู้ที่ทาผิดจริง
ปรับปรุงมาจาก วิกพิ ิเดีย สารานุกรมเสรี
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 ท๗/ผ.
๗ ๓-๐๕
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๕
ความหมายโดยนัย
คาชี้แจง นักเรียนขีดเส้นใต้คาที่มีความหมายโดยนัยจากประโยคที่กาหนดให้
แล้วนาคานั้นไปแต่งประโยคใหม่ให้ถูกต้องและสละสลวย
ตัวอย่าง สมหญิงเป็นคนเค็มที่สุดในบ้าน
คา เค็ม : ประโยค : คนเค็มมักไม่มีใครชอบ เพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น
๑. เธอเป็นดาวตั้งแต่ยังเด็ก
คา ………......ดาว................................................
ประโยค : กาไลเป็นดาวของมหาวิทยาลัย
๒. เธอเป็นเพชรน้าเอกของวงการเพลง
คา ………....เพชรน้าเอก...................................................
ประโยค : พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นเพชรน้าเอกของวงการเพลง
๓. ใบเตยแต่งตัวเปรี้ยวมาก
คา ……….......เปรี้ยว...................................................
ประโยค : ฉันรู้สึกเปรี้ยวปากเมื่อเห็นลูกมะยม
๔. ส.ส. เมืองไทยไม่เคยแย่
แย่งเก้าอี้กัน
คา ……….แย่งเก้าอี้....................................................
ประโยค : สุรพลถูกเพื่อนร่วมงานแย่งเก้าอี้ในหน้าที่การงาน
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 ท๗/ผ.
๗ ๓-๐๕
๗/ผ.

๕. เสือ้ ของเธอเป็นเสื้อโหลหรือเปล่า
คา …………เสื้อโหล..................................................................
ประโยค : ยุพาใส่เสือ้ เหมือนนิดา เลยถูกมองว่าใส่เสื้อโหล
๖. สมชายมีชีวิตเหมือนนกขมิ้น
คา …………นกขมิ้น................................................................
: ประโยค : เขาทาตัวเหมือนนกขมิ้น ค่าไหนนอนนั่น
๗. ข้อสอบวิชาภาษาไทยหินมาก
คา ………….หิน............................................................
ประโยค : สุภาพได้รับมอบหมายงานที่หินมาก ๆ
๘. การทากับข้าวเป็นเรื่องกล้วย ๆ
คา …………....กล้วย ๆ...............................................
ประโยค : พ่อสอนฉันปลูกต้นไม้ดูง่ายเหมือนเรื่องกล้วย ๆ
๙. หนังสือเล่มนีเ้ ด็ดมาก
คา …………เด็ด…....................................................
ประโยค : แม่ปรุงอาหารได้รสชาดเด็ดจริง ๆ
๑๐. พีอ่ าบน้าร้อนมาก่อนเธอนะ
คา …………อาบน้าร้อน……....................................................
ประโยค : ผู้ใหญ่มกั จะสอนเด็กเสมอว่า ตนอาบน้าร้อนมาก่อน
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 ท๗/ผ.
๗ ๓-๐๖
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๖
ความหมายโดยนัย
คาชี้แจง นักเรียนยกประโยคที่มีความหมายโดยนัยจากการอ่านในห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
จานวน ๑๐ ประโยคและคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ขึ้นอยู่ กับดุลพินิจของครูผ้ ูสอนและ
.........................................................................................................................................
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดลายมือตัว
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
บรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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๒๒๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต หลักการใช้สานวน สุภาษิต คาพังเพย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบาย รวบรวม และเปรียบเทียบความแตกต่างของคาพังเพยและสุภาษิตได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นั่งสมาธิ ๓ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนทบทวนความรู้เดิม
โดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้ทายว่าภาพนั้นตรงกับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร
เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิตสานวนไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต นาเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน คัดเลือกผลงานทีด่ ีที่สุดจัดป้ายนิเทศ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เรื่องการนา
สุภาษิตสานวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน ครูแนะนาเพิ่มเติม
- ศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต อธิบายความหมายของสานวน
คาพังเพย สุภาษิต รวบรวมสานวน คาพังเพย สุภาษิต นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูดการเขียน
- ทาใบงาน
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรม
การเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

---------------------------------------------------------------------------
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน

๖. เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิต สานวนไทย
๗. นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
๘. คัดเลือกผลงานที่ดีทสี่ ุดจัดป้ายนิเทศ
๙. ร่วมกันสรุปองค์ความรูเ้ รื่องการนาสุภาษิตสานวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน ครูแนะนาเพิ่มเติม

๓. ศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
รวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิต
๔. ทาใบงาน- วิเคราะห์เปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต
๕. นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูดการเขียน

๑. นั่งสมาธิ ๓ นาที เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
๒. ทบทวนความรู้เดิมโดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้ทายว่าภาพนั้นตรงกักับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
๒. หลักการใช้สานวน สุภาษิต คาพังเพย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายความมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิตได้
๒. นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูดการเขียน
ได้ถูกต้อง
ทักษะ
๑. บอกความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิตได้
ถูกต้อง
๒. นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูดการเขียน
ได้ถูกต้อง
๓. นาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีมารยาทในการเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพสุภาษิตสานวนไทย
๒. ใบความรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การเขียนโดยใช้คาสุภาษิต
คาพังเพย
๒. กิจกรรมใบงาน
การประเมิน
เข็ญครกขึ้นภูเขา
๑. ประเมินผลจากใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมการเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
ไก่เห็นนมงู งูเห็นนมไก่
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบบันทึกการพฤติกรรมขณะเรียน
ขั้นสอน
๓. นักเรียน ศึกษาใบความรู้ สานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต และให้นักเรียน ๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. แบบประเมินผลงานตามใบงาน
- อธิบายความมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- รวบรวม สานวน คาพังเพย สุภาษิต ครูคอยให้คาแนะนา
- อธิบายความหมายของสานวน คาพังเพย สุภาษิต
- นาสานวน สุภาษิต คาพังเพยไปใช้ในการพูดการเขียน

ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนนั่งสมาธิ ๓ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน
๒. ทบทวนความรู้เดิมโดยครูให้นักเรียนดูภาพสุภาษิตสานวนไทย แล้วให้
ทายว่าภาพนั้นตรงกับสุภาษิตสานวนไทยว่าอะไร เช่น

แผนการจัดการเ
การเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ใต้ถุน

เก็บ
ทางานได้เงิน เล็กๆน้อยๆ

เบี้ย

๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๗ , ๐๘
ขั้นสรุป
๖. ร่วมกันสรุป ความหมายของสุภาษิต สานวนไทย เป็นภูมิปัญญาทางภาษาของไทย
และควรนาไปใช้ให้ถูกต้อง
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านสานวน สุภาษิตและร่วมกันอธิบาย
กินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึง เนรคุณ
ขวานผ่าซาก
หมายถึง โผงผางไม่เกรงใจใคร

สมศรีขายของได้เงินวันละเล็กละน้อยทุกวัน เธอเก็บเงินทุกวัน
วันละหนึ่งร้อย สองร้อยบาท เธอค่อยๆเก็บบี้ยใต้ถุนร้าน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ร้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
เวลา ๒ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน ตามความเหมาะสม ครูแจกบัตรสุภาษิตสานวนไทยที่ตัดแยก
เกณฑ์การประเมิน
ชิ้นส่วนสลับคาไว้แล้ว เพือ่ ให้นักเรียนเรียงคาให้เป็นสานวนที่ถูกต้อง แล้วบอก
๑. สังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่าน
ความหมายสานวนนั้น พร้อมยกเหตุการณ์ประกอบให้สัมพันธ์กับสานวน นาเสนอหน้า เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
ชั้นทีละกลุ่ม หากมีสานวนใดที่นักเรียนไม่ทราบความหมาย ให้ค้นคว้าในพจนานุกรม
๒. ผลงานถูกต้องไม้น้อยกว่า
เช่น
ร้อยละ ๗๐
๒๒๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กบในกะลา
กระต่ายตื่นตูม

- อ่านสุภาษิตที่ใบ้คาพร้อมกันอีกครั้ง
๓. นักเรียน ร่วมกัน วิเคราะห์เปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย สุภาษิต
๔. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐๙,๑๐,๑๑ (ถ้าทาไม่ทันทาเป็นการบ้าน)
ขั้นสรุป
๕. นาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน คัดเลือกผลงานทีด่ ีที่สุด
จัดป้ายนิเทศ
๖ .ร่วมกันสรุปความรู้เรือ่ งการนาสุภาษิตสานวน
านวนไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ครูแนะนาเพิ่มเติม

เข็นครกขึ้นภูเขา

ขั้นสอน
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียน ตามความเหมาะสม เล่นเกมใบ้ท่าสุภาษิตสานวนไทย โดย
แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมาหยิบสลากสุภาษิตสานวนไทย กติกาคือ ห้ามใช้
เสียงแต่ใช้ ท่าทางใบ้คาให้เพื่อนในกลุ่มทายว่าเป็นสุภาษิตสานวนใด หากทายถูก
สานวนละ ๑ คะแนน กลุ่มใดใบ้ได้ถูกต้องครบถ้วน ๓ คา ในเวลาที่รวดเร็วที่สดุ
เป็นฝ่ายชนะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง สานวน คาพังเพย สุภาษิต
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



ท๗/ผ.
๗ ๔
๗/ผ.

ใบความรู้
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
คาคม หมายถึง ถ้อยคาที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน เป็นถ้อยคาที่หลักแหลม
ซึ่งสามารถเข้ากับเหตุการณ์นั้นได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไป
ก็จะกลายเป็นสานวนไปได้ คาคมส่วนมากจะมีการร้อยเรียงด้วยคาที่คล้องจองกัน เช่น
ทางานจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว มีเมียดี ก็เหมือน มีหมอ
เจ็บและท้อก็รักษา ฯลฯ
สานวน เป็นคาเปรียบเทียบ โดยการนาความเป็นไปของสิ่งนัน้ ๆ มาเปรียบเทียบกับ
ความประพฤติของคน เช่นคาว่า ขิงก็รา ข่าก็แรง ปลาร้าเค็ม มะเขือขื่น ตัวเท่าเสา เงาเท่า
กระท่อม น้าร้อนปลาเป็น น้าเย็นปลาตาย ฯลฯ
คาพังเพย มีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบเป็นสุภาษิต แต่ไม่ได้สอนใจหรือ
ให้ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรง เป็นคากล่าวที่มีลักษณะติ ชม แสดงความเห็นอยู่
ในตัว เช่น ถีล่ อดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ตาน้าพริกละลายแม่น้า ไก่งามเพราะขน
คนงามเพราะแต่ง ฯลฯ
สุภาษิต หมายถึง ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด แต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้ง มีคติสอนใจ
หรือความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์ เชื่อถือได้ เช่น แพ้เป็นพระ
ชนะเป็นมาร น้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ ได้ทีขี่แพะไล่ สอนหนังสือสังฆราช ฯลฯ
ถึงแม้ว่าจะสามารถแยกได้ว่าคาไหนเป็น สานวน คาพังเพย และสุภาษิต แต่ในทาง
ปฏิบัติจริง ๆ มีปัญหามาก เพราะข้อความหรือคากล่าวเช่นนี้มีจานวนมากมีลักษณะคาบเกี่ยว
อยู่ระหว่างสานวน คาพ
าพังเพย สุภาษิต จนไม่อาจตัดสินเด็ดขาดว่าอยู่ในประเภทไหน เช่น
นาลดตอผุด (เป็นสานวน เพราะความหมายไม่ตรงตามอักษร เป็นคาพังเพยเพราะ
กล่าวติ หรือเย้ยหยันคนทาชั่ว ทีค่ วามชั่วนั้นได้ปรากฏขึ้น เป็นสุภาษิต เพราะสอนความจริง
ทีว่ ่า ความชั่ว ความผิดพลาดนั้นไม่สามารถปิดบังได้ตลอดไป)
เพราะเหตุนี้จะไม่เน้นประเภทแต่จะเน้นความหมาย เพื่อจะนาไปใช้ได้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ และบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ
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๗ ๔
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

ตัวอย่าง สานวน คาพังเพย สุภาษิต และความหมาย
คาคม
- ความรักทาให้คนตาบอด
- อย่าไปติดปีกให้แมว
- เสียเหงือ่ เพราะกีฬา ดีกว่าเสียน้าตา
เพราะยาเสพติด
- ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่เกิด
- อยู่อย่างสงบ ดีกว่ารบด้วยปาก
- ศัตรูที่ร้ายเหลือ ไม่เท่ากับเกลือ
ที่เป็นหนอน
สานวน
- กลมเป็นลูกมะนาว
- ตาเป็นสับปะรด
- กระต่ายขาเดียว
- จมูกมด
- กิ้งก่าได้ทอง
- แกว่งเท้าหาเสี้ยน
- ขนทรายเข้าวัด
- บุกป่าฝ่าดง
- กระต่ายตื่นตูม
- กลังดอกพิกุลร่วง
- เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
- ทรพี

ความหมาย
ได้รับทุกข์ที่เกิดจากความรัก
อย่าไปฝืนธรรมชาติ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
เล่นกีฬาดีกว่าไปติดยาเสพติด
คนเราต้องมีสติก่อนจึงจะเกิดความคิดที่รอบคอบ
การอยูอ่ ย่างสงบไม่ทาให้ตัวเราและผู้อื่นเดือดร้อน
ศัตรูเรารู้ได้ชัดเจน แต่เกลือที่เป็นหนอน คือ คนใกล้
ตัวที่ทาร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครมันร้ายแรงกว่า
ความหมาย
หลบหลีกได้คล่อง
มีพวกคอยสอดส่องเหตุการณ์ให้
ยืนกรานไม่ยอมรับ
รู้ทันเหตุการณ์
คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว
หาเรือ่ งเดือดร้อนใส่ตัว
ทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
ตื่นตกใจโดยไม่สารวจให้ถ้วนถี่เสียก่อน
อาการนิ่งไม่พูด
เห็นผิดเป็นชอบ
คนอกตัญญู
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๗ ๔
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

คาพังเพย
- กินอยู่กบั ปากอยากอยู่กับท้อง
- เรือล่มเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก่
- ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
- มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี
- นอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น
- ขุดบ่อล่อปลา
- ตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี

ความหมาย
รู้ดีอยู่แล้วแสร้งทาเป็นไม่รู้
มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสาเร็จ
คนที่มีความรู้มากเวลาเกิดปัญหากับตัวเอง
ไม่สามารถแก้ได้
เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมี
ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเปรียบเหมือนคนที่นอนหลับไม่
รู้สึกตัว
ทากลอุบายเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเชื่อโดยหวังประโยชน์
จากอีกฝ่าย
ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับตน

คาสุภาษิต

ความหมาย

- กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้

ทาอะไรไม่ทันท่วงที

- กินปูนร้อนท้อง

ทาผิดแล้วมักออกตัวแสดงพิรุธ

- ขายผ้าเอาหน้ารอด

ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง

- คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

คนดีไปอยู่ที่ไหนก็มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย
ไม่ลาบาก

- คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

คบคนดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆ คบคนไม่ดีก็จะไม่เป็นมงคล
แก่ตัว (อัปราชัย หมายถึง พ่ายแพ้)

- ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

มีความรู้แต่ไม่ใช้ความรูก้ ็ไม่มีประโยชน์

- ความวัวไม่ทันหาย ความควาย
ก็มาแทรก

ปัญหาเรือ่ งนี้ยังแก้ไขไม่ตกเลย ก็มีปัญหาใหม่
แทรกเข้ามาอีก

ปรับปรุงมาจาก www.เกร็ดความรู.้ net
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 ท๗/ผ.
๗ ๔-๐๗
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๗
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
คาชีแจง นักเรียนจับคู่สานวน คาพังเพย สุภาษิต กับความหมายให้ถูกต้อง
โดยนาความหมายที่กาหนดให้ มาเขียนในช่องว่าง
รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว ไม่ถูกกัน
ทาดีโดยไม่มีใครเห็น
เก่งแต่ไม่โอ้อวด
มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต
............................ มีความประพฤติดี................................

๑. มือสะอาด

......................... รู้ไม่จริงสักอย่างเดียว........................…

๒. รู้อย่างเป็ด

..........................ไม่ถกู กัน.............................………….......

๓. ขมินกับปูน

..........................เก่งแต่ไม่โอ้อวด...………….…............…

๔. คมในฝัก

..........................ทาดีโดยไม่มีใครเห็น...............……………

๕. ปิดทองหลังพระ
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 ท๗/ผ.
๗ ๔-๐๘
๗/ผ.

แนวคาตอบ ใบงานที่ ๐๘
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
คาชีแจง นักเรียนเติมสุภาษิต สานวนไทย จากภาพ พร้อมทั้งบอกความหมาย
งมเข็มในมหาสมุทร
ความหมาย การค้นหาอะไรบางอย่างที่หายาก บริเวณกว้าง
เข็ญครกขึ้นภูเขา


ความหมาย การทางานที่ยากลาบากเกินความสามารถ
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดายปั้นวัว ปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
ความหมาย อยู่บ้านคนอืน่ ต้องช่วยเจ้าของบ้านทางาน
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
ความหมาย ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด
ความหมาย ความชั่วหรือความผิดที่คนรู้กันทั่วปิดอย่างไรก็ไม่มิด
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 ท๐๗/ผ.
๐๗ ๔-๐๙
๐๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๐๙
สานวน คาพังเพย สุภาษิต
คาชีแจง นักเรียนวาดภาพสุภาษิต หรือสานวนไทย ที่นักเรียนชอบที่สุด พร้อมทั้ง
บอกความหมาย

ความหมาย

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

พิจารณาการเขียนความหมายให้สอดคล้องกับภาพที่นาเรียนวาด

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

...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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 ท๗/ผ.
๗ ๔-๑๐
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๐
วิเคราะห์สุภาษิตสานวนไทย
คาชีแจง เขียนข้อความที่กาหนดให้ใส่ในตาราง “คุณธรรมนาสุข” ให้สอดคล้องกัน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
หนักเอาเบาสู้
เก็บเล็กผสมน้อย
ร่วมใจไมตรี

ทางานตัวเป็นเกลียว
เก็บหอมรอมริบ
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ไปด้วยกันมาด้วยกัน

ร่วมแรงร่วมใจ
น้าหนึ่งใจเดียว
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
สายตัวแทบขาด

คุณธรรมนาสุข
คุณธรรม

ข้อความ

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
เก็บเล็กผสมน้อย
ความประหยัด
เก็บหอมรอมริบ
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ทางานตัวเป็นเกลียว
หนักเอาเบาสู้
ความขยันหมั่นเพียร
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
สายตัวแทบขาด
ร่วมแรงร่วมใจ
น้าหนึ่งใจเดียว
ความสามัคคี
ไปด้วยกันมาด้วยกัน
ร่วมใจไมตรี

ความหมาย
เก็บเล็กผสมน้อยจนสาเร็จ
เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย
เก็บรวบรวมไว้
เก็บสะสมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
ขยันทางานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
คนที่ขยันทางานไม่หวั่น สู้ตาย
ทางานหนัก มักหมายถึง ชาวนาชาวไร่
เหน็ดเหนื่อย แทบไม่ได้พักผ่อน
ร่วมมือกันทางานตามหน้าที่
มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ร่วมมือร่วมใจกัน ในทิศทางเดียวกัน
มีส่วนร่วมในการทางานเป็นอย่างดี

241
6102141L01d.indd 241

6/27/18 10:12 AM

 ท๗/ผ.
๗ ๔-๑๑
๗/ผ.

แนวคาตอบใบงานที่ ๑๑
วิเคราะห์ข้อความ
คาชีแจง แยกข้อความที่กาหนดให้ ลงในช่องตาราง
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
การแตกความสามัคคีกัน
วางแผนการใช้จ่าย
ราคาข้าวตกต่า
ทุกคนช่วยกันทางาน

แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ไม่ไว้ใจกัน
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย มีลูกมากเกิน ๓ คน
ขายสิทธ์ ขายเสียง
สมานฉันท์ ปรองดองกัน
หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบผู้เดียว สามัคคีคอื พลัง
เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ครอบครัวดีมีความสุข
แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ทุกคนช่วยกันทางาน
วางแผนการใช้จ่าย

ประเทศดีมีความสุข
เคารพสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สมานฉันท์ ปรองดองกัน
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
สามัคคีคอื พลัง

ครอบครัวไม่ดีมีทุกข์
ไม่ไว้ใจกัน
มีลูกมากเกิน ๓ คน
หัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบผู้เดียว
มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
ประเทศมีความทุกข์
ราคาข้าวตกต่า
ขายสิทธ์ ขายเสียง
การแตกความสามัคคีกัน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

เรื่อง ท่องจาอาขยาน

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
หลักการอ่าน ท่องจาบทอาขยาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้ และสรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อา่ นและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
บทอาขยานตามระดับชั้น
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
รู้หลักการอ่าน ท่องบทอาขยานได้อย่างถูกต้อง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
แสดงความคิดเห็นและ อภิปราย และ วิเคราะห์จากเรื่องที่อา่ นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตและนาเสนอผลงานได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยานและให้นักเรียนท่องบทอาขยาน
ที่เคยเรียนพร้อมกัน เพื่อทบทวนความจาและ สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
- ส่งตัวแทนออกมาชั้นละ ๒ คน ออกมาท่องบทอาขยาน ร่วมกันสรุปข้อคิดต่าง ๆ
ที่ได้รับจากการท่องอาขยาน และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้
ิ ในชีวตประจาวัน
- ศึกษาใบความรู้และท่องบทอาขยานเรื่อง ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือ เป็นตรี
ชั่วดีเป็นตรา ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทอาขยานเรื่องนี้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- ศึกษาใบความรู้และจับคู่กับเพื่อนท่องบทอาขยานเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ผู้ชนะ
และร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้ สรุปความรู้และข้อคิดจากบทอาขยานเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- นักเรียนทาใบงาน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน พฤติกรรมการเรียน และผลงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา
-

- หลักและวิธีการอ่านที่ถูกต้อง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- ประเมินการทาใบงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน

๗. ส่งตัวแทนออกมาท่องบทอาขยาน
๘. ร่วมกันสรุปข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากการท่องอาขยาน และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียนเคยท่อง และให้นักเรียนท่องบทอาขยาน
๓. สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทอาขยานเรื่องนี้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
๕. ศึกษาใบความรู้ และจับคู่กับเพื่อนท่องบทอาขยาน เรื่อง ตนเป็นที่พึ่ง แห่งตน และร่วมกัน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรูท้ ไี่ ด้- สรุปความรู้
และข้อคิดจากบทอาขยานเรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. ทาใบงาน

๑. เล่นเกมปริศนาคาทาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อาขยานน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการอ่านบทอาขยาน
๒. ท่องจาบทอาขยาน
๓. สรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน
๔. การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. เข้าใจหลักการอ่านบทอาขยาน
๒. ท่องจาบทอาขยาน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างถูกต้อง
๓. สรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน
๔. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๕. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
ทักษะ
๑. เข้าใจหลักการอ่านบทอาขยาน
๒. ท่องจาบทอาขยานได้
๓. สรุปหลักการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นจาก
บทอาขยาน
๔. การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง อาขยานน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียน ร่วมกันเล่นเกมปริศนาคาทาย เพื่อ
ความสนุกสนาน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยาก เรียน
ต่อไป
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงหลักและวิธีการ
อ่านออกเสียงทีที่ถูกต้อง ครูแนะนาเพิ่ม ดังนี้
 มีสมาธิในการอ่าน
 มีความตั้งใจ เอาใจจดจ่อกับเรื่องที่อ่าน
 มีสติมั่นคง ไม่วอกแวก ไม่ฟุ้งซ่าน ทาจิตใจให้สงบ
 สายตาห่างหนังสือพอประมาณ (ประมาณ ๑ ฟุต )
 จับหนังสือให้ถูกต้อง
 กวาดสายตาถูกต้อง
 ไม่ชี้ตวั อักษร
 ไม่ส่ายหน้าตาม
ขั้นสอน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทอาขยานที่นักเรียน
เคยท่อง และให้นักเรียนท่องบทอาขยานที่เคยเรียนพร้อมกัน
เพื่อทบทวน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกมปริศนาคาทาย
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงาน
๒. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑. ประเมินใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมการเรียน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
วิธีการ
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะ
เรียน
๒. ตรวจผลงาน
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
คุณธรรม
๑. ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
๒. มีความกล้าแสดงออก
๓. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด
๔. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง อาขยานน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การท่องบทอาขยาน ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
 ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง
 เหตุการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไร
 สถานที่เกิดเหตุการณ์ เกิดที่ใดบ้าง
 นักเรียนชอบตัวละครตัวใด เพราะอะไร
 ความหมายของคาศัพท์ในเรื่อง ข้อคิดที่ได้รบั
 การนาความรู้ที่ได้รบั จากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และสอดแทรกคุณธรรม
๕. นักเรียนศึกษาใบความรู้และจับคู่กับเพื่อน
ท่องบทอาขยาน เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
๖. ส่งตัวแทน ท่องบทอาขยาน หน้าชั้นเรียน
๗. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๒ , ๑๓
สรุป
- ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ที่ได้
- ครูและนักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากบทอาขยาน
เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. สังเกตพฤติกรรมการเ
รรมการเรียนผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒. ใบงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๓. ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบหลังเรียน
ไม่น้อยกวาร้อยละ ๗๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง อาขยานน่ารู้
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ทบทวนความรู้เดิม
- ถึงหลักการอ่านบทอาขยาน
- การท่องจาบทอาขยาน
- วิเคราะห์คุณค่าของบทอาขยาน
ขั้นสอน
๒. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนท่องอาขยาน ให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง
ครูและเพื่อนปรบมือชม
๓. นักเรียน ทาใบงานที่ ๑๔ เป็นรายบุคคล
ขั้นสรุป
๔. นักเรียน ร่วมกันสรุปข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจาก
การท่องอาขยาน และนาสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
๕. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๔๔


 ท๗/ผ.๕

ใบความรู้
การท่องบทอาขยาน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกาหนดให้มีการท่องอาขยานอย่างจริงจังในสถานศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะของ
บทร้อยกรอง
๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคาประพันธ์
๓. เพื่อเป็นการสือ่ ในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่
เยาวชน
๔. เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสานึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ
“รากร่วมทางวัฒนธรรม”
บทอาขยานที่กาหนดให้ท่องจา
บทอาขยายที่ให้นักเรียนท่องจานั้น แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ บทอาขยานที่เป็นบทหลัก
บทรอง และบทเลือกอิสระ
บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กาหนดให้นักเรียนนาไป
ท่องจาเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ
บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดให้นักเรียน
ท่องจาเสริมจากบทอาขยานที่กระทรงศึกษาธิการกาหนด (บทหลัก) เป็นบทร้อยกรองที่มี
ลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบทอาขยาน อาจเป็นบทร้อยกรองที่แสดงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ค่าวชอ ผญา เพลงชาน้อง เพลงเรือ
บทกวีร่วมสมัยที่มีคุณค่า ฯลฯ โดยกาหนดให้ท่องจาภาคเรียนละ ๑ บท เป็นอย่างน้อย
บทเลือกอิสระ หมายถึง บทอาขยานที่นักเรียนแต่ละคนเลือกสรรมาท่องเองด้วย
ความสมัครใจ หรือด้วยความชื่นชอบอาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้ หรือเป็นบทร้อยกรอง
ที่นักเรียนแต่งขึ้นเองหรือผู้ปกครองเป็นผูแ้ ต่งขึ้นก็ได้ แต่ต้องบอกได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงเลือก
บทร้อยกรองนั้น ๆ มาท่องจาเป็นบทอาขยานของตนเองโดยความเห็นชอบของครูผู้สอนหรือ
สถานศึกษา
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๒๔๕


 ท๗/ผ.๕

บทร้อยกรองที่จะคัดเลือกให้เป็นบทรองและบทเลือกอิสระ ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑. มีเนื้อหา ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย
๒. มีความยาวพอเหมาะพอควร
๓. มีคุณธรรม คติธรรม ให้แนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
๔. มีสุนทรียรสทางภาษา
๕. มีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๖. มีรูปแบบทีห่ ลากหลาย
การอ่านบทอาขยานตามหลักการทั่วไป
การอ่านบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการอ่านออกเสียง คือ ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดังๆ
ในขณะที่ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษร ยึดหลักการอ่านออกเสียงเหมือนหลักการอ่านทั่วไป
เพื่อให้การอ่านออกเสียงมีประสิทธิภาพควรฝึกฝนดังนี้
๑. กวาดสายตาจากคาต้นวรรคไปยังท้ายวรรค และเคลื่อนสายตาไปยังวรรคถัดไป
อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องส่ายหน้าตามไป เพือ่ เป็นการอ่านล่วงหน้า ทาให้การอ่านออกเสียง
ต่อเนื่องกันไปโดยไม่สะดุด
๒. ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณโดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้ฟังและสถานที่ แต่ไม่ตะโกน
ควรบังคับเสียง เน้นเสียง ปรับระดับเสียงสูง - ต่า ให้สอดคล้องกับจังหวะลีลา ท่วงทานอง และ
ความหมายของเนื้อหาที่อ่าน
๓. อ่านด้วยเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ มีกระแสเสียงเดียว ไม่แตกพร่า เปล่งเสียง
จากลาคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ
๔. ควรทรงตัวและรักษาอากัปกิริยาให้ถูกวิธี จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ ทางาน
ประสานกัน ทาให้เปล่งเสียงได้ดี มีท่วงท่าน่าเชื่อถือ ลักษณะการทรงตัวที่ถูกวิธีคือ ไม่ว่าจะยืน
หรือนั่งอ่าน ลาตัวต้องตั้งตรง และอยู่ในอาการสมดุล ควรถือบท หรือหนังสือห่างจากสายตา
ประมาณหนึ่งฟุต ขณะอ่านพยายามให้ลาคอตั้งตรง เงยหน้าเล็กน้อย สบตากับคนฟังเป็นระยะ ๆ
๕. อ่านออกเสียงให้ถูกอักขรวิธีหรือความนิยม และต้องเข้าใจเนือ้ หาของบทอาขยาน
๖. ออกเสียง ร ล คาควบกล้า ให้ถูกต้องชัดเจน
๗. อ่านให้ถูกจังหวะและวรรคตอน
๘. พยายามอ่านให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา
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๗ ๕
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

การอ่านบทอาขยานเป็นทานองเสนาะ
การอ่านบทอาขยานเป็นทานองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ นักเรียน
เกิดความสนใจจดจาบทอาขยานได้ดี และสนุกสนานยิ่งขึ้น การฝึกอ่านทานองเสนาะมีขั้นตอน
ดังนี้
๑. อ่านเป็นร้อยแก้วธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน ตามอักขรวิธีก่อน ทั้ง ร , ล ตัวควบกล้า
อ่านออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์
๒. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน การอ่านผิดวรรคตอนทาให้เสียความ
๓. อ่านให้สัมผัสคล้องจองกันเพื่อความไพเราะ
๔. อ่านให้ถูกทานองและลีลาของคาประพันธ์แต่ละชนิด คาประพันธ์แต่ละชนิด
จะมีบังคับจานวนคาสัมผัส หรือคาเอก คาโท แตกต่างกัน การอ่านทานองเสนาะจึงต้องอ่าน
ให้ถูกท่วงทานองและลีลาของคาประพันธ์แต่ละชนิด
๕. อ่านโดยใช้น้าเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหา และอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรค
ด้วยการทอดเสียง
ประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน
การท่องจาบทอาขยานเปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่นาไปสู่การคิด เมื่อมีขอ้ มูล
ตัวอย่างทีด่ ีซึ่งเป็นคลังความรู้ทีเราเก็บไว้กับตัว ต้องการใช้เมื่อใดเราก็สามารถนาออกมาใช้ได้
ทันที การท่องจาบทอาขยานเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การเลือกจาบทประพันธ์ที่ดีและมีคุณค่า
ทั้งในเชิงภาษาและเนือ้ หาที่เราได้พบในชีวิตประจาวันต่อไป
การท่องจาบทอาขยานมีประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
๑. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน
๒. ฝึกการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าเรือ่ งที่อ่าน
๓. เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ
๔. ช่วยให้มีคติประจาตัว สอนใจให้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจา
๕. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้ประณีตมากขึน้
๖. เป็นตัวอย่างการแต่งคาประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจา
๗. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
๘. สามารถนาไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้
ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com
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๗ ๕
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

อาขยานบทหลัก
ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน
กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนาหน้า
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า
ทรัพย์ในดินสินในน้าออกคล่าไป

อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนา
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่า
เชิญเลือกทาตามถนัดอย่าผลัดวัน
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย
คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอานวยเอย
เพิ่ม สวัสดิว์ รรณกิจ
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๒๔๘


 ท๐๗/ผ.๕-๑๒


แนวคาตอบใบงานที่ ๑๒
บทอาขยาน



คาชี้แจง นักเรียนท่องบทอาขยาน ตนเป็นที่พึงแก่ตน และคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
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๒๔๙


 ท๗/ผ.๕-๑๓



แนวคาตอบใบงานที่ ๑๓
บทอาขยาน









คาชี้แจง นักเรียนเติมบทอาขยาน ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์
เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง

อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน



ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน

คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนา



กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ

อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่า



หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม

เชิญเลือกทาตามถนัดอย่าผลัดวัน

เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนาหน้า

เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน



เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน

ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย



เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า

คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส



ทรัพย์ในดินสินในน้าออกคล่าไป

แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอานวยเอย






เพิ่ม สวัสดิ์วรรณกิจ
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๒๕๐


 ท๗/ผ.๕-๑๔


แนวคาตอบใบงานที่ ๑๔
บทอาขยาน




คาชี้แจง นักเรียนอ่านออกเสียงบทอาขยาน แล้งฝึกท่องให้คล่องและบอกข้อคิดที่ได้รับ



ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน



เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน
กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนาหน้า
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า
ทรัพย์ในดินสินในน้าออกคล่าไป










อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
คิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนา
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่า
เชิญเลือกทาตามถนัดอย่าผลัดวัน
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย
คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอานวยเอย



เพิ่ม สวัสดิว์ รรณกิจ






สรุปข้อคิดที่ได้








คนเราเกิดมาต้องมีความมานะพยายาม ทางานตามความถนัด ตามความรู้
ทาด้วยใจ ไม่ดูถูกงาน
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๒๕๑


 ท๗/ผ.๕



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง งดงามสานวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง เขียนเครือ่ งหมาย × ทับอักษร หน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดมีคาที่มีความหมายโดยนัย
ก. ฉันเดินไปเตะแก้วแตก
ค. เสื้อตัวนีส้ ีสวยเตะตาฉันจริงๆ

ข. ถ้าพูดมากระวังถูกเตะ
ง. เขาซ้อมเตะฟุตบอลทุกวัน

๒. สานวนต่อไปนี้ควรต่อด้วยข้อความใด “ความวัวไม่ทันหาย .........................”
ก. ความวุ่นวายเข้ามาแทรก
ข. ความควายเข้ามาแทรก
ค. ความตายเข้ามาแทน
ง. ความแตกแยกเข้ามาแทรก
๓. “คนทีด่ ีอยู่ที่ไหนมีแต่คนช่วยเหลือ” ตรงกับสานวนไทยในข้อใด
ก. กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
ข. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ค. คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ง. ขายผ้าเอาหน้ารอด
๔. คาข้อใดมีเสียงคล้องจองกัน
ก. คนใจดี – น้าใจงาม
ค. บ้านแสนสุข – อยู่สบาย

ข. สามัคคี – คือพลัง
ง. ข้าวสารขาว – ลูกสาวสวย

๕. “ตั้งแต่เขาเป็นใหญ่เป็นโต เขาทาเป็น......................”
ก. กิ้งก่าได้ทอง
ข. คางคกขึ้นวอ
ค. ชุบมือเปิบ
ง. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
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๗ ๕
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

๖. ข้อใดเป็นคาคล้องจอง ๔ พยางค์
ก. ใช้ยาเสพติด – อาจถึงตายได้
ค. ใช้ยาเสพติด – มีอันตราย

ข. ใช้ยาเสพติด – ชีวิตจะสั้น
ง. ใช้ยาเสพติด – ควรไปพบแพทย์

๗. “ลูกเปรียบเสมือนดวงใจของพ่อแม่” คาที่ขีดเส้นใต้ มีความหมายโดยนัยว่าอย่างไร
ก. สิ่งที่สาคัญ
ข. หัวใจ
ค. แข็ง
ง. แข็งแกร่ง
๘. “ใครทาอะไรย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็ว ตรงกับคาคมในข้อใด
ก. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ข. ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี
ค. เสียชีพอย่าเสียสัตย์
ง. เสียสละในหน้าที่
๙. ข้อใดคือความหมายของสานวนที่ว่า “ปากปราศรัย น้าใจเชือดคอ”
ก. เร็วและคล่องแคล่วในการพูด
ข. พูดดีแต่ใจคิดร้าย
ค. เก่งแต่ไม่โอ้อวด
ง. แสร้งทาเรื่องไม่จริงให้เป็นจริง
๑๐. “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ ............. ผูกพันสามัคคี” ควรเติมข้อความใดจึงจะเป็นคาขวัญ
ที่สมบูรณ์
ก. จุดประกายฝัน
ข. มีคุณธรรม
ค. มีวินัย
ง. รักษาหน้าที่
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๗ ๕
๗/ผ.
 ท๗/ผ.

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งดงามสานวน

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คาตอบ
ค
ข
ข
ง
ข
ข
ข
ก
ข
ก
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เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒. อ่านถูกต้องตาม อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง สอดคล้องกับ
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
เรื่องที่อ่าน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนขาดความ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม ใช้
นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

261
6102141L01d.indd 261

6/27/18 10:12 AM

เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตา
มองกวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
ฟังเป็นส่วนน้อย

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การ
เตรียมการพูด

๔
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ประเด็น
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวนนา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
๓. บุคลิกภาพ

-

๔. มารยาท
ในการพูด

มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาสุภาพ
รักษาเวลาในการพูด
ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วนตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง
-

มีความมั่นใจในการ
พูดเป็นส่วนใหญ่ใช้
ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง เป็นส่วน
ใหญ่

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน ใช้
ภาษากะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก

แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรงใน
ท่าสบาย ไม่เอามือล้วง
แคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจในการพูด
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
บางส่วน

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
ไม่มีความมั่นใจในการ
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

264
6102141L01d.indd 264

6/27/18 10:13 AM

เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม น่าสนใจ
เนื้อหาตรงประเด็นชวน
ติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อคิดไปใช้ได้จริง และการนาไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้
เกียรติผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้
เหมาะสม เนื้อหาตรง
ประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก

พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
และการนาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น พูดถึงความรู้
และการนาไปใช้ได้จริง ข้อคิดเห็น และการ
มีข้อบกพร่องบ้าง
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน
มีความมั่นใจในการพูด ไม่มีความมั่นใจในการ
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ
สุภาพรักษาเวลาในการ ไม่รักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น พูด ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการทาหนังสือเล่มเล็ก/นิทานหน้าเดียว
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ด้านข้อมูล
เนื้อหาสาระมีประเด็น เนื้อหาสาระขาด๑
เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระ
สาคัญครบถ้วน
ประเด็น
๒ ประเด็น
และคุณภาพ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วนบางส่วน
๒. ด้านความคิด
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่ เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกันอย่าง
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องค่อนข้าง
อย่างต่อเนื่องเป็น
ชัดเจน
บางส่วน
๓. ด้านการนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
เรื่อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ตนเองได้อย่าง
สละสลวย ร้อยรัด
สละสลวย ร้อยรัด
ถูกต้อง สละสลวย
กลมกลืน สื่อความหมาย กลมกลืน สื่อ
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ
ได้ชัดเจนตลอดเรื่อง
ความหมายได้ชัดเจน ความหมายได้
เป็นส่วนใหญ่
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก
สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ปานกลาง
๕. ภาพประกอบ
ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ สวยงาม สอดคล้อง
เนื้อหาสาระที่นาเสนอ เนื้อหาสาระที่นาเสนอ สัมพันธ์กับเนื้อหา
ตลอดเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
สาระที่นาเสนอเพียง
บางส่วน

๑
ไม่มีประเด็นสาคัญ
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ตนเองในการ สื่อ
ความหมาย

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์น้อย
ภาพประกอบไม่
สวยงาม สอดคล้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระ

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

๑. การแบ่งงาน

๓
แบ่งงานกันชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
มาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

๔. ความตั้งใจ
๕. กระบวนการ
ทางาน

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
น้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานน้อย
มาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนน้อย
มาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการเขียนบันทึกความรู้
ประเด็นการประเมิน
๑. จับประเด็นหลัก
ของเรื่องได้
๒. สรุปสาระสาคัญ
ของเรื่องได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
๑
จับประเด็นหลักของเรื่องได้
จับประเด็นหลักของเรื่องได้บ้าง
ครบถ้วนทุกประเด็น บอกใจความ ไม่ครบทุกประเด็น
สาคัญของเรื่องได้
สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้ชัดเจน สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้
ลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้ ถูกต้อง การลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้
ไม่สับสนวกวน
ยังสับสนวกวน

๓. บอกข้อคิด/อธิบาย บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่อง บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่องได้
คุณค่า จากเรื่องได้
อย่างมีเหตุผล
๔. สรุปข้อคิดไปใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง มี ชีวติ ประจาวันได้
เหตุผล
๕. รูปแบบการเขียน
บันทึกการอ่าน

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการ
อ่านถูกต้อง ครบถ้วน บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วัน
เดือนปีที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการอ่าน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วันเดือนปี
ที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ซึ่งกันและกัน มีการ
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ประกอบได้สอดคล้อง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง
สรุปข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการอ่านในใจ
ประเด็นการประเมิน
๑. ระยะเวลาในการ
อ่าน
๒. หลักการอ่านในใจ

๔
อ่านได้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาหนด
อ่านในใจได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
อ่านได้ร้อยละ ๑๐
อ่านได้ร้อยละ ๗๐
ของข้อมูล
ของข้อมูล
อ่านในใจได้ถูกต้องตา อ่านในใจได้ถูกต้อง
หลักการอ่านเป็นส่วน ตามหลักการอ่าน
ใหญ่
เป็นบางส่วน

๓. บุคลิกภาพ ท่าทาง นั่งในท่าที่เหมาะสม
ในการอ่าน
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. การนาเสนอ

ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ทากิจกรรมหลังการอ่าน
ได้ถูกต้อง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๑
อ่านได้ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐
ของข้อมูล
อ่านในใจไม่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
ประเด็นการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
๔
๓
๒
๑. การวางแผนเป็น มีการวางแผนการทางาน
การทางาน ไม่ครบถ้วน การทางาน
ระบบ
เป็นระบบ
ขาด ๑ ประเด็น
ไม่ครบถ้วน ขาด
- สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
๒ ประเด็น
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- มีการประเมินปรับปรุงงาน

๑
การทางานไม่
ครบถ้วน ขาด
๓ ประเด็นขึ้นไป

๒. รูปเล่มรายงาน

จัดทารายงานได้ถูกต้องมี
ส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

จัดทารายงานได้ถูกต้อง
มีส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเป็นส่วนใหญ่

จัดทารายงานได้
ถูกต้อง
มีส่วนประกอบ
ค่อนข้างครบถ้วน
รูปเล่มสวยงาม
สะอาด

การทารายงาน
มีข้อบกพร่อง
ส่วนประกอบ
ไม่ครบถ้วน

๓. เนื้อหา

เนื้อหาของรายงานถูกต้อง
สมบูรณ์

เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้องค่อนข้างถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาของรายงานมี
ข้อบกพร่องบ้าง

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. ด้าน
ความคิด

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อย
รัดกลมกลืน น้าเสียง
เป็นธรรมชาติสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ขั้นตอน
กล่าวทักทายผู้ฟัง
การพูด
แนะนาตนเอง แสดง
ความเคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

๒
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องค่อนข้าง
ชัดเจน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง แสดงความเคารพ
ต่อผู้ฟัง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

ไม่กล่าวทักทายผู้ฟัง
ไม่แนะนาตนเอง
ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและ
ลงท้าย

ใช้ถ้อยคาภาษา
ไม่ถูกต้อง น้าเสียง
ไม่เป็นธรรมชาติ
สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ - ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ - ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ

๔
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลา
ที่กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมิน
๗–๘
๔–๖
๑–๓

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมีเนื้อ
เรื่อง และ การดาเนิน
เรื่องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่
ต้นจน และใช้ภาษา
กระชับ
สื่อความหมายได้
ชัดเจน
มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆโดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน
ต่อเนื่องกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้นๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่
มีรอยลบขีดฆ่าเป็น
บางแห่ง เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ความถูกต้องของ
การท่องบทประพันธ์
๒. การออกเสียงคา
๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

๔. การใช้ระดับเสียง

๔
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่นเป็น
ส่วนใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
วรรคตอน บางวรรค
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
ทุกวรรค
ไม่ถูกต้อง เช่นวรรคทีม่ ี หลายวรรคทาให้การ
การรวบพยางค์ให้ลง ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงแสดง
ใช้ระดับเสียงที่
อารมณ์จากบท
อารมณ์จากบท
สอดแทรกอารมณ์ได้
ประพันธ์ได้เหมาะสม ประพันธ์ได้เหมาะสม เหมาะสมบ้างเป็น
ตามวัยของผู้เรียน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน

๑
ท่องบทประพันธ์ติดขัด
เป็นช่วงๆจะท่องต่อได้
เมื่อมีคนบอก
ออกเสียงคาไม่ถูกต้อง
ชัดเจน
ท่องไม่เป็นจังหวะเว้น
วรรคตอนผิดมากทาให้
การท่องตะกุกตะกัก
ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจาบทไม่ได้
ระดับเสียงราบเรียบ
ท่องไปเรื่อยๆไม่มี
น้าเสียงที่แสดงอารมณ์
ใดๆ

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

ระดับคะแนน

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน
ถูกต้องตามอักขรวิธี

๓
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
พอสมควร
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
พบข้อผิดพลาดบ้าง

-

-

๒
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสาร
กับผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/
ยืนตัวตรงในท่าสบาย
ไม่เอามือล้วงแคะแกะ
เกาหรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม
เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูด
ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อผิดพลาดมาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกาหรือ
เอามือไขว้หลัง ใช้
น้าเสียงราบเรียบ ใช้
ถ้อยคามีข้อบกพร่อง
บ้าง

เกณฑ์การประเมิน
๘ –๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕– ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน
๔
๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด

๓

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบางส่วน
บกพร่อง
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
๓. ความสะอาด
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย ผลงานสะอาด มีรอย
ลบขีดฆ่า
ลบขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
๔. เวลา
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่
กาหนดบกพร่องเป็น
ส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

๕. มารยาท
ในการเขียน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษร
ษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๔ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๓ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือ
สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือ

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อนื่
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ท๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ตัวชี้วดั ป.๕/๖ อ่านและฟังคาอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
ท๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อา่ น
ท๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สกึ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ท๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลีย่ นแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
ท๕.๑ เข้าใจและแสดงความคดเห็น วิจารณ์วรรณคดี
ิ
และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วดั
-

287
6102141L01d.indd 287

6/28/18 8:17 AM

ลาดับการนาเสนอสาระการเรียนรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง
เรื่อง “เด็กดีมีมารยาท” และบทสนทนา

ระหว่างไก่ กับ กบ เกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆ

การอ่านการใช้พจนานุกรม
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
การเขียนย่อความจากนิทาน
เรื่อง “ตะปูของพ่อ”
การเขียนย่อความจากความเรียง
เรื่อง “แม่”
เลือกประโยคที่มีคาสรรพนามจากนิทาน
เรื่อง “หม้อสองใบ”
ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
วินัยในการอยูร่ ่วมกัน
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การเขียนย่อความจาก
นิทาน เรื่อง “ตะปูของพ่อ”
และเรียงความ เรื่อง “แม่”

๔. ย่อความเรื่องน่าคิด
จานวน ๒ ชั่วโมง

๕. ปราดเปรื่องเรื่องสรรพนาม
จานวน ๒ ชั่วโมง

ประโยคที่มีคาสรรพนาม
จากนิทาน เรื่อง “หม้อสองใบ”

การอ่านการใช้
วัสดุอุปกรณ์

การอ่าน
พจนานุกรม

๒. ใช้ตามพจนานุกรม
จานวน ๒ ชั่วโมง

การอ่านจับใจความสาคัญจากบท
ร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑)
เรื่อง เด็กดีมีมารยาท และบท
สนทนาระหว่างไก่กับกบ

๓. รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
จานวน ๒ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. อ่านเน้นจับใจความ
จานวน ๒ ชั่วโมง

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง อ่านจับใจความย่อตามคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
อ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรองที่เป็น กาพย์ยานี ๑๑ การอ่านการใช้พจนานุกรม
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ การเรียนรูป้ ระโยคที่มีคาสรรพนามจากนิทาน การเขียนย่อความจากนิทานต่างๆ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ.ท๑.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๔ ป.๕/๖
มฐ.ท๒.๑ ป.๕/๔
มฐ.ท๓.๑ ตัวชีว้ ัด มฐ.ท๔.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๕/๒
มฐ.ท๕.๑ ตัวชีว้ ัด ลาดับการเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
การอ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง เรื่อง “เด็กดีมีมารยาท” และบทสนทนาระหว่าง
ไก่กับกบ การอ่านการใช้พจนานุกรม การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์ การเขียนย่อความจากนิทาน เรื่อง
“ตะปูของพ่อ”การเขียนย่อความจากเรียงความเรื่อง “แม่” เลือกประโยคที่มีคาสรรพนามจากนิทานเรื่อง
“หม้อสองใบ”ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบมีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน
โครงสร้างหน่วย
หน่วยที่
๘

ชื่อหน่วย
อ่านจับความ ย่อตามคิด

จานวน
ชื่อแผน
แผน
๕
อ่านเน้นจับใจความ
ใช้ตามพจนานุกรม
รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
ย่อความเรื่องน่าคิด
ปราดเปรื่องสรรพนาม

จานวน
ชั่วโมง
๒
๒
๒
๒
๒
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๒๘๖


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

เรือ่ ง อ่านเน้นจับใจความ

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การอ่านและจับใจความสาคัญ นิทานเรื่อง “ม้าขากะเผลก” บทร้อยกรองเรื่อง “เด็กดีมีมารยาท”
และบทสนทนาระหว่างไก่กับกบเกี่ยวกับสกุลเงิน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านและจับใจความสาคัญ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง และตอบคาถามจากเรื่องที่อา่ นได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- อ่านนิทานฝึกจับใจความและศึกษาใบความรู้
- ศึกษาใบงานและปฏิบัติตามกิจกรรมที่กาหนด
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษา
๒.๔ ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
- ประเมินผลงาน

๖. สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “การอ่านจับใจความสาคัญ” และการทาแบบฝึกจากใบงาน

๒. อ่านใบความรู้เรือ่ ง“การจับใจความสาคัญ”
๓. ศึกษาใบงานที่ ๐๑ อ่านจับใจความสาคัญจากบทร้อยกรองเรื่อง “เด็กดีมมี ารยาท”
๔. ศึกษาใบงานที่ ๐๒ อ่านจับใจความสาคัญจากบทสนทนาระหว่าง ไก่ กับ กบ
แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนด
๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน

๑. อ่านนิทานที่กาหนดแล้วฝึกจับใจความสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
รายวิชาภาษาไทย

293

6102141L01d.indd 293

6/27/18 10:14 AM

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรื่อง “การจับใจความ
สาคัญ”
๒. การอ่านนิทานเรื่อง “ม้าขากะเผลก”
๓. การอ่านบทร้อยกรองเรื่อง “เด็กดีมีมารยาท”
๔. การอ่านบทสนทนาระหว่างไก่กับกบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ทักษะ
๑. จับใจความจากเรื่องทีอ่ ่านได้ถูกต้อง
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานขั้นนาแผนที่ ๑ อ่านนิทานเรื่อง
“ม้าขากะเผลก” โดยให้จับใจความสาคัญ บอกข้อคิดที่ได้จาก
นิทาน และการนาข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไร แล้วให้สมาชิกส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ครูและเพื่อนร่วมอภิปรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การอ่านจับใจความ
สาคัญ” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๔. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง “เด็กดีมมี ารยาท”
โดยให้จับใจความสาคัญจากบทร้อยกรอง บอกข้อคิดที่ได้จาก
บทร้อยกรอง และการนาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไร นาเสนอผลงาน ครูช่วยชี้แนะ
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน และ
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. ให้นักเรียนจดบันทึกเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การอ่านจับใจความสาคัญ”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานขั้นนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
การอ่านนิทานเรื่อง“ม้าขากะเผลก”
๓. ใบงานที่ ๐๑ การอ่านจับใจความสาคัญ
จากบทร้อยกรองเรื่อง“เด็กดีมีมารยาท”
๔. ใบงานที่ ๐๒ การตอบคาถามจากการอ่าน
บทสนทนาระหว่างไก่กับกบ
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องที่เรียน
มาแล้ว และเลือกผลงานการจดบันทึกที่ดใี ห้นักเรียนทุกคน
ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งกล่าวชมเชย หรือมอบรางวัล
ตามความเหมาะสม
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๒ “การอ่านจับใจความ
สาคัญ”โดยอ่านบทสนทนาระหว่าง ไก่ กับ กบ แล้วเขียน
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนด คือ ความรู้ที่
ได้รับจากบทสนทนา การนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน และใจความสาคัญของบทสนทนานั้น
ส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อน
อภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง การอ่านจับใจความ
สาคัญ
๔. ให้นักเรียนตั้งคาถามเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
จากใบความรู้ พร้อมทั้งคาตอบคนละ ๓ ข้อ
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๙๐

 ท๘/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
อ่านจับใจความ ย่อตามความคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
..........................................................................................................................................
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑.

ปีใหม่ใจชุ่มชื่น
อย่าท้อทาความดี
ตั้งใจให้องอาจ
อดทนคือมนต์ขลัง

อายุยืนชนขวบปี
แม้ปีเก่าเราผิดหวัง
อย่าขยาดหย่อนกาลัง
ท่องไว้เถิดประเสริฐแล

ข้อใดคือใจความสาคัญของบทร้อยกรองข้างต้น
ก. ปีใหม่ไม่สิ้นหวัง
สร้างพลังมุ่งทาดี
ข. ปีใหม่ไม่ย่อท้อ
อดทนต่อสร้างสิ่งดี
ค. ปีใหม่ตั้งใจมั่น
มุ่งฝ่าฟันสร้างความดี
ง. ปีใหม่ใจเป็นสุข
ลืมความทุกข์สร้างสิ่งดี
๒.

“พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึ้นเยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ทางาน
ประณีตขึ้น พูดจาไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเป็นเพราะป้า และ
คุณครูอบรม สั่งสอน นอกจากนี้ ฉันยังมีเพื่อนดีๆ อย่างพวกเธอ”
ข้อใด สรุปใจความสาคัญได้ดีที่สุด
ก. วัยและประสบการณ์ทาให้คนเปลี่ยนแปลง
ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ง. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน
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๒๙๑

 ท๘/ผ.๑

๓. คาศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนคาศัพท์อื่น
ก. คลินิก
ข. ครองแครง

ค. คริสต์มาส

ง. คละคลุ้ง

๔. ข้อใดเรียงลาดับคาศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ตะกร้า
ถวัลย์
ข. ภิกษุ
ประเคน
ค. เมขลา
เนรมิต
ง. ยิมนาสติก
จินตนาการ

ทโมน
ถวาย
ราชบัลลังก์
ชมดชม้อย

น้าเงี้ยว
นิมนต์
ทอดกฐิน
ขะมักเขม้น

๕. “ไม่ควรเปิดสวิตช์กาต้มน้าในขณะที่ไม่มีน้าอยู่ในกา และไม่ควรเปิดฝากาต้มน้าในขณะที่
กาลังต้มน้าอยู”่ ข้อความข้างต้น กล่าวถึงกาน้าในเรื่องใด
ก. ส่วนประกอบ
ข. ประโยชน์
ค. คาเตือน
ง. วิธีใช้
๖. “เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ รับภาพคมชัด ประหยัดไฟ”
คากล่าวข้างต้นเป็นคุณประโยชน์ของอุปกรณ์ใด
ก. กล้องถ่ายรูป
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัพท์
ง.โทรทัศน์
๗.
การเจ็บป่วยหลายอย่างมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นโรค
กระเพาะเรื้อรัง เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัด ทาให้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้เป็นต้น
ดังนั้น การดูแลตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมควบคู่กับการ
ใช้ยาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้อาการป่วยดีขึ้น อย่ามองข้ามความสาคัญของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อใดย่อข้อความข้างต้นได้ดีที่สุด
ก. โรคกระเพาะเกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา
ข. โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการกินอาหารรสเค็ม
ค. อาการป่วยจะหายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ง. อาการป่วยหายได้ถ้าปรับเปลี่ยนวิธีการกินยาที่เหมาะสม
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๒๙๒

ท๐๘/ผ.๑
 ท๘/ผ.๑

๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ
ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกต้อง
ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว
ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้าตลอดเรื่อง
ง. ช่วยให้จาใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ง่าย
๙. ข้อใดมีคาสรรพนาม
ก. พระกาลังฉันภัตตาหาร
ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ
ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร
ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา
๑๐. “วันนี้คุณครูประจาวิชาท่านไปประชุม”
คาที่ขีดเส้นใต้ ทาหน้าที่ตามข้อใด
ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑
ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒
ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓
ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒
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 ท๘/ผ.๑

เฉลยคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ข้อที่

เฉลย

๑.

ข

๒.

ง

๓.

ข

๔.

ก

๕.

ค

๖.

ง

๗.

ค

๘.

ก

๙.

ข

๑๐.

ค

๒๙๘
6102141L01d.indd 298
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 ท๘/ผ.๑

ใบความรู้
การอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพื่อค้นหาสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน
ในหนึ่งย่อหน้าจะมีใจความสาคัญที่สุดเพียงใจความเดียว นอกนั้นจะเป็นใจความรอง
ซึ่งใจความสาคัญจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆ ของเรื่องที่อ่าน อาจอยู่ส่วนต้น ส่วนกลาง
หรือส่วนท้ายของย่อหน้าก็ได้
ลักษณะของใจความสาคัญ มีลักษณะ ดังนี้
๑. ใจความสาคัญเป็นข้อความที่ทาหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆ ในตอนนั้นๆ
ข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสาคัญเท่านั้น
๒. ใจความสาคัญของข้อความหนึ่งๆ หรือย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีเพียงประการเดียว
๓. ใจความสาคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยค อาจจะเป็นประโยคเดียวหรือ
ประโยคซ้อนก็ได้ แต่ในบางกรณี ใจความสาคัญไม่ปรากฏเป็นประโยค เป็นเพียงใจความที่แฝง
อยู่ในข้อความตอนนั้นๆ
๔. ใจความสาคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ มีดังต่อไปนี้
๑. อ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า
๒. คิด โดยตั้งคาถามว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด
๓. เขียน ร่างข้อความหรือคาตอบที่ได้ไว้เป็นตอนๆ
๔. เรียบเรียง นาข้อความที่สรุปไว้มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความ โดยใช้คาสันธาน
ตัวอย่างข้อความ
ผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกาจัดศัตรูพืช หากไม่มีความ
รอบคอบในการใช้จะทาให้เกิดสารตกค้าง ทาให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไป
รับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้าหลายๆ ครั้ง เพราะจะช่วยกาจัดสารตกค้างไปได้บ้าง
ใจความสาคัญ คือ ฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้าหลายๆ ครั้ง
www.trueplookpanya.com
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 ท๘/ผ.๑

ใบงานขั้นนา
การอ่านจับใจความสาคัญ
คาชี้แจง อ่านนิทานเรื่อง “ม้าขากะเผลก” แล้วตอบคาถามในแผนภาพความคิด
ม้าขากะเผลก
พระเจ้าพาราณสีทรงม้ามงคลตัวหนึ่งชื่อปัถวี ทรงให้เลี้ยงอย่างดี ตอนเช้าคนเลี้ยง
จะจูงม้าปัถวีไปวิ่งออกกาลังทุกวัน แต่เผอิญว่าคนเลี้ยงม้าเป็นคนขากะเผลก เขาทาหน้าที่
จูงม้าไปออกกาลังตามปกติ ม้าเห็นคนจูงเดินขากะเผลกนาหน้าไปทุกเช้าก็คิดว่าเขากาลัง
ฝึกตนให้เดินเช่นนั้น นับแต่นั้นมาม้าเริ่มเดินผิดปกติ คือ เดินขากะเผลกเหมือนม้าพิการ
วันหนึ่ง พระเจ้าพาราณสีเสด็จไปทรงม้าปัถวีทรงเห็นความผิดปกติในม้าทรง คือ
วิ่งไม่ตรง และไม่เรียบอย่างที่เคย ทรงพิจารณาว่าม้าขากะเผลกไป ถามใครก็ไม่รู้เรื่อง
จึงเสด็จเข้าไปในวัง แล้วมีรับสั่งให้หมอหลวงไปดูอาการ หมอหลวงไปตรวจดูแล้วก็ไม่พบ
โรคอะไรในตัวม้า จึงกลับมากราบบังคมทูลให้ทรงทราบ พระราชาจึงทรงรับสั่งให้หาอามาตย์
ที่ปรึกษาผู้เป็นราชบัณฑิตประจาราชสานักเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสสัง่ ว่า “เออนี่ท่านอามาตย์
ช่วยไปดูทีว่าทาไมม้าปัถวีจึงเดินขากะเผลก หมอหลวงไปตรวจดูแล้วก็หาสาเหตุไม่พบ”
อามาตย์จึงไปที่โรงม้าหลวง คอยสังเกตอาการม้าอยู่สองสามวัน ก็ทราบสาเหตุ
แห่งความผิดปกติของม้า จึงเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
“พระพุทธเจ้าข้า เหตุทั้งปวงเกิดจากคนจูงม้าไปออกกาลังกายเป็นคนขากะเผลก
ม้าได้เห็นตัวอย่างเช่นนั้นจึงได้ทาตามบ้าง หากเปลี่ยนคนจูงม้าเป็นคนเดินปกติเสีย ม้าก็ จะ
เดินเป็นปกติเหมือนเดิม พระพุทธเจ้าข้า”
พระเจ้ า พาราณสี ท รงรั บ สั่ ง ให้ เ ปลี่ ย นคนจู ง ม้ า ใหม่ ไม่ ช้ า ม้ า ปั ถ วี ก็ ก ลั บ มาเดิ น
เหมือนเดิม
หนังสือรวมนิทาน
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 ท๘/ผ.๑

แนวคาตอบ

แผนภาพความคิด
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
นิทานเรื่อง “ม้าขากะเผลก”

ใจความสาคัญของนิทาน
คนเลี้ ยงม้ า ของพระเจ้ า พาราณสี เ ป็ น ผู้ ที่
เดินขากะเผลก ทาให้ม้าที่เลี้ยงเดินขากะเผลก
ตามไปด้วย พระเจ้าพาราณสีจึงเปลี่ยนให้ผู้ที่
เดินปกติเป็นผู้เลี้ยงม้ าแทน ในที่สุดม้าก็เดิน
เป็นปกติตามคนเลี้ยง

ข้อคิดที่ได้จากนิทานที่อ่าน
ไม่ ว่ า คนหรื อ สั ต ว์ มั ก ท าตามผู้ น า
โดยเฉพาะเด็กๆ เขาจะมองดูผู้ใหญ่และ
ทาตาม ดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อเขาจะได้เป็นคนดีของ
สังคมต่อไป

นิทาน
เรื่อง “ม้าขากะเผลก”

การนาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เราต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น ถ้าเป็นพ่อ แม่ ก็ต้องปฏิบัติสิ่ง
ดีให้ลูกเห็น เป็นครูก็ตอ้ งปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน ดังคากล่าวที่ว่า
“ต้องการให้เด็กดี ต้องทาดีให้เด็กดู”
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 ท๘/ผ.๑-๐๑
.

ใบงานที่ ๐๑
การอ่านจับใจความสาคัญ

คาชี้แจง อ่านบทร้อยกรองเรื่อง “เด็กดีมีมารยาท” แล้วตอบคาถามในแผนภาพความคิด
บทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑
เด็กดีมีมารยาท

หนูเอยรู้หรือไม่
พบใครที่รู้จัก
อ่อนโยนในท่วงท่า
อ่อนหวานในวจี
ใครช่วยกล่าว “ขอบคุณ”
ทาผิดพลาดพลั้งไป
ไม่เฝ้าเอาแต่ใจ
ผู้ใดทักท้วงติง
เลือกใช้คาลงท้าย
เด็กหญิงใช้ “ค่ะ” รับ
ทุกคนเปรียบญาติมิตร
เกรงใจ ปู่ ย่า ตา
ผ่านท่านค้อมตัวต่า
เห็นผูเ้ ฒ่าเข้าประคอง
มารยาทแบบไทยไทย
ส่งผลพาเจริญ

มารยาทไทยนั้นงามนัก
ไหว้ทายทัก “สวัสดี”
งามกิริยายามพาที
ตามวิถีชีวิตไทย
ผู้เกื้อหนุนย่อมพิสมัย
กล่าว “ขอโทษ” จากใจจริง
รอคอยได้ไม่วุ่นวิ่ง
รู้จักนิ่งยอมเปลี่ยนปรับ
เด็กผู้ชายใช้ว่า “ครับ”
เมื่อใครเรียกขาน “ครับ” “ขา”
ไมตรีจิตไม่โรยรา
ยาย ลุง ป้า และพี่น้อง
ไม่ยืนค้าทาผยอง
ช่วยถือของช่วยจูงเดิน
ไปหนใดคนสรรเสริญ
เป็นที่รักตลอดไป

หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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 ท๘/ผ.๑-๐๑
แนวคาตอบ
แผนภาพความคิด
การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
บทร้อยกรองเรื่อง “เด็กดีมีมารยาท”

ใจความสาคัญของบทร้อยกรอง
เนื้อความของบทร้อยกรองสอนให้เด็ก
รู้จักมารยาทของคนไทย ซึ่งได้แก่การไหว้
การทักทายด้ว ยค าว่ า สวั ส ดี ค าขอบคุ ณ
ค าขอโทษ ค าว่ า ครั บ ขา การเดิ น ผ่ า น
ผู้ใหญ่ให้ค้อมตัว ซึ่งใคร ทาได้จะมีแต่คน
ยกย่องสรรเสริญ

ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองที่อ่าน
การเป็นเด็กดีมีมารยาท ย่อมเป็น
ที่รักของผู้พบเห็น

บทร้อยกรอง
เด็กดีมีมารยาท

การนาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีมารยาททั้งกาย วาจา ใจ มีสัมมาคารวะ
ต่อทุกคน เป็นสิ่งที่เด็กดีพึงกระทา และควรปฏิบัติตลอดชีวิต
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 ท๘/ผ.๑-๐๒
ใบงานที่ ๐๒
การอ่านจับใจความสาคัญ

.

คาชี้แจง อ่านบทสนทนาระหว่าง ไก่ กับ กบ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น
บทสนทนาระหว่างไก่กับกบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ
ไก่
กบ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กบเธอรู้ไหม เงินอังกฤษเขาหนักนะ
ทาไมเหรอ
ก็เงินอังกฤษเป็นปอนด์ไง
ถ้าเงินญี่ปุ่นนะจับทีมือชาเลย
เพราะอะไร
ญี่ปุ่นเป็นเงินเย็นจ้ะ
ส่วนเงินไทยนะเธอจับทีก็เลือดสาดเล้ย
สาเหตุ
ก็เงินบาด (บาท) นะสิ
งั้นเงินเกาหลีก็ชอบหาเรื่องแน่เลย
ทาไมหละ
ก็เงินวอน (วอนซะแล้ว)
อ๋อ ! เงินจีนก็ต้องอะลุ่มอล่วยสิจะ๊
เหตุผล
เงินจีนเรียกหยวน จ้ะ (หยวนๆ กันไป)
ใช่ๆ ฉันกลับบ้านก่อนนะไปขอเงินเลือดสาดที่แม่ซื้อขนมก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่จ้ะ
ไก่ : จ้ะ พรุ่งนี้เจอกัน

โครงการสื่อ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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 ท๘/ผ.๑-๐๒
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๒
คาชี้แจง

อ่านบทสนทนาระหว่าง ไก่ กับ กบ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น
ความรู้ที่ไดัรับจากบทสนทนา
ความรู้ที่ได้รับ คือ ชื่อสกุลเงิน
ที่ใช้ในประเทศที่สนทนา

ความรู้ที่นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน คือ
การเรียนรู้ชื่อสกุลเงินในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ ซึ่งกาลังจะเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนไทยในไม่ช้านี้

ใจความสาคัญของบทสนทนา คือ
ไก่กับกบสนทนากัน ในเรื่องของชื่อสกุลเงินในประเทศต่างๆ
ซึ่งชื่อเหล่านั้นมีความหมายในภาษาไทย นั่นแสดงว่าทั้งสองคนรู้
ความหมายเกี่ยวกับคานั้นๆ เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณในการนาคา
และความหมายของคามาคุยให้เกิดความสนุกสนาน และได้รับ
ความรู้

๓๐๕
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๓๐๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

เรือ่ ง ใช้ตามพจนานุกรม

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การใช้พจนานุกรม การจัดลาดับ การเรียงลาดับคาจากชื่ออาหารไทย บอกความหมาย
และแต่งประโยค
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การใช้พจนานุกรม การจัดลาดับ การเรียงลาดับคา การแต่งประโยค
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เรียงคาที่กาหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แข่งขันเปิดพจนานุกรม
- ศึกษาใบความรู้และทากิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรู้ที่ได้ศึกษา
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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๗. นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมในชีวิตประจาวัน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

๒. ศึกษาใบความรู้เรื่อง“การใช้พจนานุกรม”
๓. การจัดลาดับคาจากชื่ออาหารไทย
๔. การจดบันทึกเรื่อง“การใช้พจนานุกรม”
๕. การเรียงลาดับคา บอกความหมาย และ แต่งประโยค
๖. ครูตรวจผลงานนักเรียน และช่วยแนะนา

การวัดและประเมินผล

๑. นักเรียนแข่งขันเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคาศัพท์

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การใช้พจนานุกรม”
๒. การจัดลาดับคาจากชือ่ อาหารไทย
๓. การเรียงลาดับคา บอกความหมาย แต่งประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
การใช้พจนานุกรมจากคาที่กาหนด
ทักษะ
เรียงคาที่กาหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักการใช้
พจนานุกรม
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
ครูนาคาศัพท์ (อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) ให้ตวั แทน
นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อแข่งขันเปิดพจนานุกรม
หาความหมายของคา
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การใช้พจนานุกรม” ครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติม
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๓ เรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
โดยจัดลาดับคาจากชื่ออาหารไทยทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ตามหลักพจนานุกรม ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน ครูช่วย
ชี้แนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ และการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
๔. ให้นักเรียนจดบันทึกเรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
จากใบความรู้เป็นการบ้าน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
๒. พจนานุกรม
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แข่งขันเปิดคาศัพท์จากพจนานุกรม
๒. ศึกษาใบงานที่ ๐๓ การจัดลาดับคาจากชื่ออาหารไทย
๓. ศึกษาใบงานที่ ๐๔ การเรียงลาดับคา บอกความหมาย
และแต่งประโยค
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
เกณฑ์การประเมิน
ขั้นนา
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเรื่องที่เรียน
ในชั่วโมงที่แล้ว และเลือกผลงานการจดบันทึกทีด่ ี ให้เพื่อนๆ
ดูเป็นตัวอย่าง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๔ เรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
โดยการเรียงลาดับคา บอกความหมาย และแต่งประโยคจาก
คาที่กาหนดให้ในแต่ละข้อ ส่งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน ครูและเพื่อนอภิปรายสรุปเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่อง “การใช้พจนานุกรม”
๔. ให้นักเรียนทุกคนเปิดพจนานุกรม และเลือกคาที่ชอบ
คนละ ๕ คา เขียนความหมาย และแต่งประโยค
โดยให้ทานอกเวลา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ (ต่อ)
เรื่อง ใช้ตามพจนานุกรม
รายวิชาภาษาไทย

 ท๘/ผ.๒
ใบความรู้
การใช้พจนานุกรม
พจนานุกรม เป็นหนังสือสาหรับค้นคว้าหาความหมายของคา ช่วยให้อ่าน เขียน
และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ทั้งคาที่เป็นไทยแท้ คาที่ยืมมาจากต่างประเทศ คาที่เกิดขึ้นใหม่
ความรู้ทางวิชาการ
วิธีเรียงลาดับคาในพจนานุกรม
๑. เรียงลาดับตามรูปพยัญชนะดังนี้
ก ข ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ
น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
๒. คาในพจนานุกรมไม่เรียงตามเสียง แต่เรียงตามรูปพยัญชนะ เช่น หญิง หนัง หมวด
ก็ต้องไปค้นในหมวดตัวอักษร ห หรือคาว่า ทราบ ก็ไปค้นหาในหมวด ท
๓. คาในหมวดเดียวกันจะเรียงลาดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไป เช่น
กง (ง เป็นตัวสะกด) มาก่อน กฎ เพราะ ง มาก่อน ฎ
กฎ มาก่อน กรด (ร เป็นตัวควบกล้า) เพราะ ฎ มาก่อน ร
๔. คาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะมาหลังคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
และตามด้วยพยัญชนะ เช่น กร่อย มาก่อน กระ, คม มาก่อน คะ
๕. การเรียงคาที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยสระ จะเรียงรูปสระดังนี้
-ะ -ั -ัะ -า -ำ
- -ิ -ี -ึ -ื -ุ -ู เ- เ-ะ เ-า เ-าะ เ-เ-ิ เ-เ-ี
เ-เ-ีะ เ-เ-ื เ-เ-ืะ แ- แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไ๖. คาที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคาที่มีวรรณยุกต์ คาที่มีวรรณยุกต์จะเรียงจาก
เอก โท ตรี จัตวา
หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบชนิดของคา ให้ดูจากอักษรย่อท้ายคา เช่น
ก. หมายถึง กริยา, น. หมายถึง นาม, บ. หมายถึง บุพบท, อ. หมายถึง อุทาน
หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

310
6102141L01d.indd 310

6/27/18 10:15 AM

 ท๘/ผ.๒

ใบความรู้

รู้ ความหมายของคา

รู้ชนิดของคา

รู้ลักษณะการใช้คา

อ่านคาได้ถูกต้อง

ประโยชน์ของพจนานุกรม

เขียนคาได้ถูกต้อง

รู้ที่มาของคา

หนังสือเรียนหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๑๑
6102141L01d.indd 311

6/28/18 2:14 PM

 ท๘/ผ.๒-๐๓
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๓
การใช้พจนานุกรม
คาชี้แจง

จัดลาดับคาที่เป็นชื่ออาหารไทย ให้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม

๑. แกง หมู ฟัก ทอง
แกง ทอง ฟัก หมู
๕. ปลา ร้า ทรง เครื่อง
เครื่อง ทรง ปลา ร้า

๔. น้า พริก ปลา ทู
ทู น้า ปลา พริก

อาหารไทย

๒. ผัก บุ้ง ไฟ แดง
แดง บุ้ง ผัก ไฟ

๓. ต้ม ยา ปลา ช่อน
ช่อน ต้ม ปลา ยา
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 ท๘/ผ.๒-๐๔
ใบงานที่ ๐๔
การใช้พจนานุกรม
คาชี้แจง เรียงลาดับคาแต่ละข้อตามพจนานุกรม แล้วเขียนความหมายของคา
พร้อมทั้งนาคามาแต่งประโยค
๑.

ประหยัด
ผลัดเปลี่ยน เรียนเก่ง
เคร่งครัด
เรียงลาดับคาที่ ๑. เคร่งครัด หมายถึง เข้มงวด, กวดขัน
ประโยค : ครูสั่งให้นกั เรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
เรียงลาดับคาที่ ๒. ประหยัด หมายถึง ออม ยับยั้ง ไม่ฟุ่มเฟือย
ประโยค : แม่สอนให้ลูกๆรู้จักประหยัดน้าและไฟ
เรียงลาดับคาที่ ๓. ผลัดเปลี่ยน หมายถึง ผลัดกันประจาหน้าที่
ประโยค : ฉันกับพี่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าคุณตาที่โรงพยาบาล
เรียงลาดับคาที่ ๔. เรียนเก่ง หมายถึง รับความรู้จนเกิดความชานาญ
ประโยค : น้าหวานเรียนเก่งมากจึงสอบได้ที่หนึ่ง

๒.

มีวินัย
ใฝ่ทาดี
ศรีสังคม
รื่นรมย์ใจ
เรียงลาดับคาที่ ๑. ใฝ่ทาดี หมายถึง
มุ่งหวังทาสิ่งที่ดี
ประโยค : คนที่ใฝ่ทาดีมักจะมีคุณธรรม
เรียงลาดับคาที่ ๒. มีวินัย
หมายถึง
มีระเบียบแบบแผน
ประโยค : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ามีวินัยในการรับประทานอาหาร
เรียงลาดับคาที่ ๓. รืน่ รมย์ใจ หมายถึง
สบายใจ
ประโยค : เราจะสดชื่นรื่นรมย์ใจเมือ่ ได้ไปเที่ยว
เรียงลาดับคาที่ ๔. ศรีสังคม หมายถึง
คนดีของสังคม หรือคนดีของกลุ่ม
ประโยค : ผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมคือคนดีศรีสงั คม
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๓๐๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

เรือ่ ง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ การตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ การเขียนอธิบายการใช้
วัสดุอุปกรณ์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การใช้วัสดุอุปกรณ์
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
การใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- เล่าประสบการณ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
- ศึกษาใบความรู้
- ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปเรื่องที่ศกึ ษา
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมินผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

๖. สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้ และทบทวนเรื่องที่เรียน

๒. อ่านใบความรู้เรือ่ ง “การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์”
๓. ศึกษาใบงานที่ ๐๕ การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์ และตอบคาถามว่ากรอบที่ ๑, ๒, และ ๓ กล่าวถึงอะไร
๔. ศึกษาใบงานที่ ๐๖ การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์โดยให้เขียนอธิบายตามหลักการที่ได้ศึกษาจากใบความรู้
เรื่อง “การใช้วัสดุอุปกรณ์”
๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน

๑. ให้นักเรียน มาเล่าประสบการณ์เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กล

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
รายวิชาภาษาไทย
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การใช้วัสดุอุปกรณ์”
๒. การตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์(พัดลม)
๓. การเขียนอธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลักการที่
ศึกษาจากใบความรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
ทักษะ
อ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ควรทาสิ่งใด
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การอ่านการใช้
วัสดุอุปกรณ์” และส่งตัวแทนมาสรุปเรื่องที่อ่าน
๔. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๕ เรื่อง “การอ่านการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทพัดลม” โดยตอบคาถามว่า
กรอบที่ ๑, ๒, และ ๓ กล่าวถึงอะไรบ้าง แล้วส่งผลงาน
ให้ครูตรวจ เพื่อปรับปรุงในส่วนที่ไม่ถูกต้อง และ
ส่งเสริมในส่วนที่ดี
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนอีกครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้เรื่อง “การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การเล่าประสบการณ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. ใบงานที่ ๐๕ อ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์ และตอบ
คาถามในแผนภาพความคิด
๓. ใบงานที่ ๐๖ เขียนอธิบายการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
กาหนด ตามหลักการในใบความรู้
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
และนาผลงานของผู้ที่ปฏิบัติตามกิจกรรมได้ดี และ
ถูกต้องมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๖ โดยให้นักเรียนอ่าน
การใช้วัสดุอุปกรณ์และให้เขียนอธิบายตามหลักการที่
ได้ศึกษาจากใบความรู้เรือ่ ง”การใช้วัสดุอุปกรณ์”
ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ
ขั้นสรุป
ให้นักเรียนสรุปเรื่องที่เรียนจากใบความรู้ลงในสมุด
บันทึกแล้วนามาส่งครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ (ต่อ)
เรื่อง รื่นรมย์อ่านทุกเรื่อง
รายวิชาภาษาไทย
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ท๐๘/ผ.๓
ใบความรู้
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
วัสดุ (อ่านว่า วัด – สะ – ดุ) หมายถึง วัตถุที่นามาใช้และมีอายุการใช้งานสั้น ๆ
อุปกรณ์ (อ่านว่า อุ – ปะ – กอน หรือ อุบ – ปะ – กอน) หมายถึง เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องช่วย เครื่องประกอบ ความเกื้อหนุน
ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงหมายถึง วัสดุ หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ที่นามาใช้เป็น
เครื่องช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะมี
คาอธิบายในการใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นตามหัวข้อต่อไปนี้
๑. ประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์
๒. วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์
๓. คาเตือนเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์

ตัวอย่าง
คาอธิบายเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์
เตารีดไฟฟ้าตราผ้าเรียบ
คุณประโยชน์
๑. สะดวกสบายด้วยลูกบิดปรับระดับความร้อนถึง ๔ ระดับ พร้อม
ไฟสัญญาณแสดงถึงการใช้งานบนลูกบิด ทาให้มองเห็นง่ายขณะรีดผ้า
๒. รูปทรงทันสมัย ขนาดเล็กกะทัดรัด และน้าหนักเบา จึงเหมาะกับการ
พกพาเพื่อการเดินทาง
๓. ชุดสายไฟมาตรฐาน ปลอดภัยตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง
๔. ผิวหน้าเตารีดเคลือบสารลืน่ ผิว ทาให้ง่ายต่อการทาความสะอาด
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ท๘/ผ.๓

วิธีใช้

๑. ควรรีดผ้าคราวละมากๆ ติดต่อกันจนเสร็จ และควรเริ่มรีดผ้าบาง ๆ
ก่อน ในขณะที่เตารีดยังไม่ร้อน และก่อนรีดเสร็จประมาณ ๒-๓ นาที
ให้ถอดปลั๊กออก
๒. เมื่อไม่ได้ใช้งานควรถอดปลั๊กออก และก่อนจะเก็บควรทิ้งให้
เตารีดเย็นก่อน
คาเตือน
๑. ควรระวังไม่ให้ความร้อนจากเตารีดสัมผัสสายไฟฟ้าเพราะจะทาให้ปลอก
สาย(ฉนวน) เสียหายได้
๒. ไม่ควรรีดผ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้าอาจเกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
๓. สายปลั๊กของเตารีด ปลอกสาย (ฉนวน) ต้องไม่เสื่อมสภาพหรือฉีกขาด
หากพบว่าเปื่อยหรือฉีกขาดควรรีบเปลี่ยนใหม่โดยช่างผู้มีความรู้
๔. ขณะใช้งาน เมือ่ หยุดรีดต้องวางบนวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
๕. เมื่อรีดผ้าเสร็จ ควรเก็บเตารีดให้พ้นมือเด็ก เพราะอาจเกิดอันตรายจาก
ความร้อนที่ค้างอยู่ที่ตัวเตารีดได้
หนังสือรู้ไว้ใช่ว่า
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 ท๘/ผ.๓-๐๕
ใบงานที่ ๐๕
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
คาชี้แจง

อ่านการใช้วสั ดุอุปกรณ์ประเภทพัดลม แล้วตอบคาถาม
ในแผนภาพความคิด

กรอบที่ ๑

การเลื อ กใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ พั ด ลมที่ มี คุ ณ ภาพดี มี ข นาดเหมาะสมกั บ การใช้ ง าน
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยท่านประหยัดค่าไฟฟ้า
รายเดือน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยยังคงได้รับประโยชน์จากการใช้พัดลมเช่นเดิม

กรอบที่ ๒
กรอ
๑. ควรใช้พัดลมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะแทนพัดลมติดเพดานเพราะ
กินไฟน้อย ช่วยประหยัดรายจ่าย
๒. อย่าเปิดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่
๓. เมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมและถอดปลั๊กออก
๔. ปรับระดับความเร็วลมพอสมควร
๕. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
๖. ควรเปิดหน้าต่างใช้ลมธรรมชาติแทนถ้าทาได้

กรอบที่ ๓

๑. ไม่ควรมีวัสดุติดไฟใกล้บริเวณพัดลม เช่น ผ้าม่าน กองกระดาษ หรือหนังสือ
๒. ควรเป็นพัดลมชนิดมีฉนวนป้องกันเพื่อความปลอดภัย
๓. หมั่นตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงลองไฟเสมอ
๔. ตรวจสอบสภาพของสายอ่อนที่ใช้อยู่เสมอ ซึ่งฉนวนมักจะชารุดได้ง่าย
๕. อย่าเปิดพัดลม เพื่อระบายอากาศในบริเวณที่มีสารระเหยที่ไวไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม
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 ท๘/ผ.๓-๐๕
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๕
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
คาชี้แจง

กรอบที่ ๑
กล่าวถึง
ประโยชน์
ของวัสดุ
อุปกรณ์

เมือ่ อ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทพัดลม แล้วตอบคาถาม
ลงในแผนภาพความคิด

การใช้วัสดุอุปกรณ์
ประเภทพัดลม

กรอบที่ ๒
กล่าวถึง
วิธีการใช้วัสดุ
อุปกรณ์
ประเภทพัดลม

กรอบที่ ๓
กล่าวถึง
คาเตือนในการใช้
พัดลม
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 ท๘/ผ.๓-๐๖
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๖
การอ่านการใช้วัสดุอุปกรณ์
คาชี้แจง

จากภาพที่กาหนด ให้เขียนอธิบายตามหลักการที่ได้ศึกษาใบความรู้
เรื่อง “การใช้วัสดุอุปกรณ์”

๑. ประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์หรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าคือ ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า หุงข้าวให้สุก
อย่างอัตโนมัติ และรักษาอุณหภูมิของข้าวได้สามารถประกอบอาหารได้หลายๆ อย่างเช่น นึ่ง
ตุ๋น ต้ม เป็นต้น
๒. วิธีการใช้วัสดุ นาข้าวสารใส่หม้อตามต้องการนาน้าใส่ตามเพื่อล้างผงออกให้ข้าวสะอาดหรือ
ที่เรียกว่า ซาวข้าว เทน้าที่ล้างออก เติมน้าตามต้องการ ปิดฝา เสียบปลั๊กไฟ กดสวิตช์หุง
ตั้งทิ้งไว้จนข้าวสุก

๓. คาเตือนเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ คือ

๑. อย่ากดสวิตช์เปิด-ปิด ขณะที่ไม่มีหม้อชั้นใน
๒. อย่าใช้วตั ถุมีคม ถูหรือขัดหม้อชั้นใน เพราะจะทาให้สารที่เคลือบหม้อหลุดไปได้
๓. อย่าเสียบปลั๊กหรือสวิตช์ หรือจับหม้อชั้นนอกขณะที่มือเปียก เพราะอาจเกิดอันตราย
จากกระแสไฟฟ้ารัว่
๔. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากการใช้งาน
๕. ก่อนการใช้งานตรวจหม้อชั้นในและแผ่นความร้อนให้แห้งสะอาดเสียก่อน
๖. เมื่อกดสวิตช์หุง ถ้ากดไม่ติดห้ามใช้วัสดุใดค้าหรือกดคาไว้
๗. การใช้หม้อหุงข้าวครั้งต่อไป ควรรอประมาณ 10 นาที เพื่อให้หม้อหุงข้าวมีอุณหภูมิ
กลับสู่ปกติก่อน
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๓๑๘


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
อ่านและเขียนย่อความ นิทานเรื่อง “ตะปูของพ่อ” ย่อเรียงความ เรื่อง “แม่”
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
การอ่านและการย่อความ
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
ย่อนิทาน และเรียงความได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แต่งประโยคตามจินตนาการและศึกษาใบความรู้
- ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
- สรุปความรูท้ ี่ได้ศึกษาและทบทวนเรื่องที่เรียนทั้งหน่วยการเรียนรู้
๒.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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๖. สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้ และทบทวนเรื่องที่เรียน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
- ประเมินผลงาน
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้

๒. อ่านใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนย่อความ”
๓. ศึกษาใบงานที่ ๐๗ การย่อนิทานเรื่อง “ตะปูของพ่อ”
๔. ศึกษาใบงานที่ ๐๘ การย่อเรียงความเรือ่ ง “แม่”
๕. ครูตรวจผลงานนักเรียน

การวัดและประเมินผล

๑. ตัวแทนนักเรียนมาเล่านิทาน และสรุปเรื่องที่ฟัง พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การเขียนย่อความ”
๒. การย่อนิทานเรื่อง “ตะปูของพ่อ”
๓. การย่อเรียงความเรื่อง “แม่”
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
บอกหลักการเขียนย่อความได้
ทักษะ
๑. ย่อนิทานเรื่อง “ตะปูของพ่อ” ได้
๒. ย่อเรียงความเรื่อง “แม่” ได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิ
ยวิชาภาษาไทย
ยว
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูจับฉลากชื่อนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนออกมา เล่านิทาน
ที่ตนเองชอบให้นักเรียนในชั้นฟัง
๒. ให้นักเรียนคนที่เล่านิทานจับฉลากชื่อนักเรียนมาสรุปเรื่อง
จากนิทาน แล้วให้นักเรียนนในชั้นแสดงความคิดเห็นว่าสรุป
เรื่องได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ โดยครูช่วยเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “การเขียนย่อความ
๔. ให้นักเรียนส่งตัวแทนสรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบ
ความรู้ ครูเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
๕. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๗ การย่อนิทานเรือ่ ง
“ตะปู ของพ่อ”แล้วย่อความจากเรื่องที่อา่ น
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “การเขียนย่อความ”
๒. ฉลากชื่อนักเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมการเล่านิทาน และการสรุปเนื้อเรื่อง
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๐๗ การย่อนิทานเรื่อง
“ตะปูของพ่อ”
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๐๘ การย่อเรียงความ
เรื่อง “แม่”
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ (ต่อ)
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
รายวิชาภาษาไทย
ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูนาผลงานดีเด่นของนักเรียนมาให้นักเรียนทุกคนดู และ
ให้เจ้าของผลงานอธิบายขั้นตอน หรือวิธีทางานทีน่ าไปสู่
ความสาเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่น ปฏิบัติตาม และได้
พัฒนาตนเอง
ขั้นสอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๘ การย่อเรียงความ
เรื่อง “แม่”
๓. ครูชว่ ยชี้แนะในรายทีย่ ังปฏิบัติไม่ถูกต้อง และส่งเสริม
ในรายที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง หรือให้ช่วยสอนเพื่อนๆ ที่ยัง
ปฏิบัติไม่ได้
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องการเขียนย่อความรวมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนทีน่ ักเรียนยังไม่เข้าใจ
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 ท๘/ผ.๔-๐๗
ใบความรู้
การเขียนย่อความ
ย่อความ หมายถึง การจับใจความสาคัญของเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟังหรือได้ดูมา
อย่างย่อๆ แล้วนามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วน สั้น กระชับ ด้วยสานวน
ภาษาของตนเอง
หลักการเขียนย่อความ มีดังนี้
๑. อ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อตั้งแต่ต้นจนจบอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อจับใจความสาคัญ
๒. เปลี่ยนการใช้คาสรรพนามบุรุษที่ ๑ หรือบุรุษที่ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓
๓. การย่อคาพูด คาสนทนาของบุคคล ให้ย่อสรุปความโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย (“--”)
๔. ใช้สานวนภาษาของผูย้ ่อเองในการเขียนเรียบเรียงโดยไม่ให้ใจความสาคัญเปลี่ยนไป
๕. ถ้าเรื่องเดิมมีการใช้คาราชาศัพท์ เมื่อย่อแล้วก็ต้องใช้คาราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
เหมือนเดิม
๖. ถ้าเรื่องเดิมมีหลายย่อหน้า ใจความที่ย่อแล้วให้เขียนรวมเป็นย่อหน้าเดียว
๗. ถ้าเป็นบทร้อยกรองต้องถอดความเป็นร้อยแก้วก่อน แล้วจึงจับใจความสาคัญต่อไป
๘. การย่อความไม่ควรมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อความเดิม
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนย่อความ
๑. การย่อนิทาน นิยาย พงศาวดาร ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง เช่น
ย่อนิทานเรื่อง............................ของ.............................จาก…………………………
ความว่า.............................................................................................................
๒. ย่อบทความทางวิชาการ ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ทีม่ าของเรื่อง เช่น
ย่อบทความเรื่อง..............ของ.............จาก.............ฉบับที่................หน้า…………….
ความว่า...................................................................................................................
๓. ย่อคาสอน ให้บอกประเภท ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง ที่มาของเรื่อง เช่น
ย่อคาสอนเรื่อง........................ของ.......................จาก........................หน้า...............
ความว่า....................................................................................................................
ฯลฯ
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 ท๘/ผ.๔-๐๗
ตัวอย่าง

การเขียนย่อความประเภทคาสอน
เรื่อง คิดก่อนพูด

ลูกรัก.....
ปากคนนั้นนาสุขมาให้ก็ได้ นาทุกข์มาให้ก็ได้ มีคาเตือนมากมายเกีย่ วกับปาก
เช่น “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง” เมื่อลูกคบหากับใคร ทางานที่ไหนก็ตาม
สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือปาก ท่านกล่าวว่า “จงเก็บปากไว้ที่ใจ อย่าเก็บใจไว้ที่ปาก”
คืออยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจ อย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิด พูดมากโอกาสพลาดก็มีมาก
พูดน้อยก็พลาดน้อย เมื่อจาเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดพอประมาณ พูดอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้องและมีประโยชน์ ท่านบอกไว้ว่า “คาพูดที่ดังเกินไป คาพูดที่แรง
เกินไป คาพูดที่เกินความจริง ล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้น”
คนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มาก แต่มีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ ทาให้เกิด
ความสามัคคี ทาให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ แต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้ เขาจะ
พูดดี ไม่ดีอย่างไร พูดก้าวร้าวเสียดสีใครเป็นสิทธิส่วนตัวของเขา เขาพูดเขาก็ต้อง
รับผิดชอบเอง สาคัญลูกอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกัน คิดให้ดีก่อนพูดเสมอ ยิ่งพูดถึง
บุคคลอืน่ ด้วยแล้วยิ่งต้องระวัง เพราะเราไม่รจู้ ักเขาดีพอ ไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขา
ดีเท่ากับตัวเขาหรอก เราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไปพูดทาให้
เขาเสียหาย ดูจะไม่ยุติธรรมนัก ดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอ แม้จะ
รู้จริงก็ไม่ควรพูด ถ้าจาเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติ พูดด้วยความระมัดระวัง เพราะ
การพูดถึงคนอื่นนั้นเสีย่ งต่อการเป็นศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดี
ที่สุด
คาพ่อคาแม่ : พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต

ย่อคาสอนเรื่อง คิดก่อนพูด ของพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต จากหนั
หนังสือ
คาพ่อคาแม่ หน้า ๙๔ – ๙๕ ความว่า
ลูกรักปากคนนั้นนาทุกข์ นาสุขมาให้ได้มีคาเตือนที่เกี่ยวกับปาก เรื่องการพูดมาก
พูดน้อยก็ทาให้เสียโอกาส ควรพูดเมื่อจาเป็น และพูดอย่างมีสติ สร้างสรรค์ ถูกต้องและ
มีประโยชน์ คาพูดที่ดังเกินไปเกินจริงล้วนทาร้ายคนพูดได้ทั้งสิ้น คนสมัยนี้พูดเก่งและ
พูดได้มากแต่ควรพูดด้วยความระมัดระวัง เพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อการเป็น
ศัตรูกัน และจะเป็นบาปกรรมด้วย ระวังไว้เป็นดีที่สุด
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 ท๘/ผ.๔-๐๗
ใบงานที่ ๐๗
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง อ่านนิทานเรื่อง “ตะปูของพ่อ” แล้วเขียนย่อความ
นิทานเรื่อง...“ตะปู ของพ่อ”....
มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่สหี น้าแสดงอารมณ์ไม่คอ่ ยจะดีนักพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา ๑ ถุง
และบอกกับเขาว่า “ทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโห หรือโกรธใครสักคน ให้ตอกตะปู ๑ ตัวเข้าไปกับรั้ว
ที่หลังบ้าน”
วันแรกผ่านไป เด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเขาไปที่รั้วหลังบ้านถึง ๓๗ ตัวและก็ค่อย ๆ ลด
จานวนลงเรื่อย ๆ ในแต่ละวันที่ผ่านไปก็ลดจานวนลง น้อยลง น้อยลง เพราะเขารู้สึกว่า การรู้จัก
ควบคุม อารมณ์ข องตนเองให้ สงบ ง่า ยกว่า การตอกตะปู ตั้ง เยอะ และแล้ว เด็ กน้ อยก็พบว่ า
หลังจากที่เขาสามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นใจเย็นมากขึ้น เขาจึงเข้าไปพบกับพ่อ และบอกกับ
พ่อของเขาว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้ว ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาพ่อ
ยิ้มและบอกกับลูกชายของเขาว่า “ถ้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุก ๆ ครั้งที่เขา
สามารถควบคุ ม อารมณ์ ฉุ น เฉี ย วของตนเองได้ ให้ ถ อนตะปู อ อกจากรั้ ว หลั ง บ้ า น ๑ ตั ว
ทุ กครั้ง” วันแล้ววันเล่า เด็กน้อยคนนั้นก็ค่อย ๆ ถอนตะปูออก ทีละตัว จาก ๑ เป็น ๒ จาก
๒ เป็น ๓ จนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกจนหมด เด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อ
เขาว่า “ฉันทาได้ ในที่สุดฉันก็ทาจนสาเร็จ!!” พ่อไม่ได้พูดอะไร แต่จูงมือลูกของเขาออกไปที่รั้ว
หลังบ้านและบอกก
นและบอกกับลูกว่า “ทาได้ดีมากลูกพ่อ” และเจ้าลองมองกลับไปที่รั้วเหล่านั้นสิ
เจ้าเห็นหรือไม่ว่ารั้วนั้นมันไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือน..กับที่มันเคยเป็น จาไว้นะลูก เมื่อใดก็ตาม
ทีเ่ จ้าทาอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์ สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผล เหมือนกับการเอามีดที่แหลมคม
ไปแทงใครสักคน ต่อให้ใช้คาพูดว่า “ขอโทษ” สักกี่หนก็ไม่อาจลบความเจ็บปวด ไม่อาจลบ
รอยแผลที
อยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนน
นนั้นั ได้ฉันใดก็ฉันนั้น”
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 ท๘/ผ.๔-๐๗

“กับเพื่อน” เพื่อนเปรียบเสมือนอัญมณีอันมีค่าที่หายาก เป็นคนที่ทาให้เรายิ้ม เป็นคนที่
คอยให้กาลังใจ และยินดีเมื่อเราพบกับความสาเร็จ เป็นคนที่คอยปลอบใจเราเมื่อยามเศร้า
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา และจริงใจกับเราเสมอ ... แสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหน
และระวังสิ่งที่เราทาไป ไม่ว่าจะเป็นคาพูดหรือการกระทา และจงจดจาไว้เสมอว่า "คาขอโทษ"
ไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น คือ รอยร้าวที่เขาคงไม่อาจลืมมันได้
ตลอดไป”
จากหนังสือ “เข็มทิศชีวิต” ของ ฐิตินาก ณ พัทลุง
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 ท๘/ผ.๔-๐๗
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๗
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง

เขียนย่อความจากเรื่อง “ตะปูของพ่อ”

ย่อนิทานเรื่อง ตะปูของพ่อ ของ ฐิตินาถ ณ.พัทลุง จาก หนังสือ “เข็มทิศชีวิต”
ความว่า
เด็กชายคนหนึ่งมักแสดงอารมณ์โกรธเสมอ พ่อจึงสอนวิธีระงับความโกรธ
ด้วยการนาตะปูไปตอกที่รั้วหลังบ้าน โดยเมื่อโกรธ ๑ ครั้งก็ตอกตะปู ๑ ตัว วันแรก
เด็กชายตอกได้ถึง ๓๗ ตัว และลดลงมาเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดเขาคิดได้ว่าการระงับ
อารมณ์โกรธง่ายกว่าการตอกตะปูรั้ว พ่อจึงสอนต่อว่า เมื่อใดก็ตามที่ทาอะไรลงไป
โดยใช้อารมณ์ สิ่งนั้นจะเกิดเป็นรอยแผล เหมือนกับการที่เราเอามีดที่แหลมคมไปแทง
คนอื่น ต่อให้ใช้คาขอโทษสักกี่หนก็ไม่อาจลบความเจ็บปวด ไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้น
กับเขาคนนั้นได้ดังนั้นเราควรแสดงความห่วงใยต่อกันดีกว่าแสดงความโกรธสิ่งที่สาคัญ
คือ รู้ทันความโกรธให้เร็วที่สุดหยุดคิดว่าเราถูกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไข
สถานการณ์ดีกว่าปล่อยให้ความคิดที่ว่าตัวเองถูกเสมอมาทาลายทุกอย่างรวมทั้งชีวิตตัว
เราเอง
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 ท๘/ผ.๔-๐๘
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๘
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง

อ่านเรียงความเรื่อง “แม่” แล้วเขียนย่อความ

แม่
แม่ คานี้เป็นเพียงคาสั้น ๆ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้ง ท่านคือผู้หญิงธรรมดา ๆ คนหนึ่งบน
โลกแต่กลับเป็นคนพิเศษสาหรับลูกรัก แม่คือผู้ประเสริฐสุดในชีวิตทุก ๆ ชีวิต เป็นผู้ที่สามารถให้
ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ สินเงินทองของมีค่าหรือแม้กระทั่ง ลมหายใจที่ยัง
เหลืออยู่ของแม่
ตลอดเวลาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่ จน ณ วินาทีนี้แม่ก็ได้ทาหน้าที่เป็นผู้ให้ไม่มีสิ้นสุด
แม่ให้ทั้งความรัก ความห่วงหา ความห่วงใย ความอาทร อีกทั้งยังมอบความรักที่มิอาจมีรักใด
มาทดแทนให้แก่เราได้ นั่นก็คือความรัก ความผูกพัน ระหว่างแม่กับลูก รักของแม่นั้น เปรียบดั่ง
สายธาราที่คอยระงับความทุกข์ใจของลูก แม้ในยามที่ลูกไม่ต้องการ แต่เรานั้น …ไม่เคยนึกถึง
ความรู้สึกของแม่ เรากลับทาให้แม่ต้องเจ็บช้า เสียน้าตา ในบางกิริยาที่เราแสดงออก ถึงกระนั้น
ก็ตาม ในเวลาที่ลูกรัก มีปัญหา แม่ก็คือผู้ให้คาปรึกษาเป็นอย่างดีในเวลาที่ลูกรักต้องเสียน้าตา
แม่ก็สละเวลาทางานของแม่มาคอยปลอบโยนไม่คิดโกรธ หรือเคืองลูกรักแม้แต่น้อย ซึ่งใน
บางครั้งบางคราว ลูกรักก็ไม่เชื่อฟังคาที่แม่พร่าสั่งพร่าสอน ถ้าจะให้เปรียบพระคุณของแม่นั้น
ก็คงจะเปรียบประดุจ ผืนทรายที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง เหมือนรักของแม่ท่ีมีแต่การให้เพียง
อย่างเดียว ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน นอกจากรอยยิ้มของลูก ความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกนั้นเปรียบ
ประดุจดั่งพื้นน้าที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิต เรานั้นก็ต่างผ่าน
อารมณ์ ต่าง ๆ มามากมาย ในเวลาที่เรามีความสุข แม่ก็มีความสุขไปกับเรา แต่ในเวลาที่เราทุกข์
แม่กลลับ ทุกข์กว่าเราหลายเท่า แต่ท่านก็ไม่เคยแสดงออกถึงความอ่อนล้า ความเหน็ดเหนื่อย
ของท่านให้เราได้เห็นเลย
พระคุณที่แม่ได้มอบให้แก่เราไม่สามารถเขียนบรรยายได้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างมิอาจ
ทดแทน จึงขอฝากลูกทุกคนอย่าทาให้ท่านเสียใจ ทดแทนพระคุณท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะ
ทาได้ ช่วยกันสร้างสวรรค์ในใจแม่ ให้เหมือนกับที่แม่สร้างสวรรค์ให้เรา
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิต
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 ท๘/ผ.๔-๐๘
แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๘
การเขียนย่อความ
คาชี้แจง

เขียนย่อความจากเรียงความเรื่อง “แม่”

ย่อเรียงความเรื่อง แม่ ของ จิราภรณ์ หอมกลิ่น จาก หนังสือธรรมะเพื่อชีวิต
ความว่า
แม่คือผูห้ ญิงที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตลูก เพราะแม่ให้ลูกได้แม้กระทั่งลมหายใจ
ดังนั้นลูกทุกคนต้องกตัญญูและทดแทนพระคุณแม่ ไม่ทาให้แม่เสียใจ ซึ่งเป็นการ
สร้างสวรรค์ ให้แม่ในตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับที่แม่ทาให้เรา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจงประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

เรือ่ ง ปราดเปรื่องสรรพนาม

เวลา ๒ ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การใช้คาสรรพนาม การเลือกประโยคสรรพนามจากนิทานเรื่อง “หม้อสองใบ”
การนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งนิทานตามจินตนาการ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
๒.๑ ขอบข่ายเนื้อหา
คาสรรพนาม
๒.๒ จุดประสงค์การเรียนรู้
เลือกคาสรรพนามจากนิทาน และนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งนิทาน
ตามจินตนาการได้
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- เล่านิทานและร่วมกันสรุปเรื่องที่ฟัง
- ศึกษาใบความรู้ ทากิจกรรมตามใบงาน
- ตรวจผลงานนักเรียน
- สรุปความรูท้ ี่ได้ศึกษาและทบทวน
๒.๔ ดาเนินการทดสอบหลังเรียนตามแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
๒.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
- แบบบันทึกคะแนน
- ใบงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เกณฑ์การประเมิน ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
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๔. สรุปความรูท้ ี่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรือ่ ง “คาสรรพนาม” และทบทวนเรื่องที่เรียน

ขั้นสรุป
- ประเมินผลงาน
- ทดสอบหลังเรียน

๒. ศึกษาใบงานที่ ๐๙ “การเลือกประโยคสรรพนามจากนิทานเรื่อง“หม้อสองใบ”
๓. ศึกษาใบงานที่ ๑๐ การนาคาสรรพนามที่ชอบมาแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ จานวน ๖ คา

ขั้นสอน

การวัดและประเมินผล

๑. ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่งประโยคตามจินตนาการ ศึกษาใบความรู้เรือ่ งคาสรรพนาม และหาคาสรรพนาม
จากประโยคที่แต่ง

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ขั้นนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
ครั้งที่ ๑ เวลา ๑ ชั่วโมง
๑. การอ่านใบความรู้เรือ่ ง “การใช้คาสรรพนาม”
ขั้นนา
๒. การเลือกประโยคที่มคี าสรรพนามจากนิทานเรื่อง ๑. ให้นักเรียนแต่งประโยคตามจินตนาการของตนเอง
“หม้อสองใบ”
คนละ ๓ ประโยค ในเวลา ๕ นาที
๓. การนาคาสรรพนามทีช่ อบมาแต่งนิทานตาม
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “คาสรรพนาม”
จินตนาการ
แล้วให้พิจารณาประโยคที่ตนแต่งว่ามีคาสรรพนาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ทั้งหมดกี่คา ใครมีมากทีส่ ุด ครูและเพื่อนกล่าวชมเชย
ความรู้
หรือมอบรางวัลให้
บอกลักษณะของ “คาสรรพนาม”
ขั้นสอน
ทักษะ
๓. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๐๙ โดยอ่านนิทานเรื่อง
๑. เลือกคาสรรพนามจากนิทานเรื่อง “หม้อสองใบ”ได้ “หม้อสองใบ”แล้
แล้วเลือกประโยคที่มีคาสรรพนามจาก
๒. นาคาสรรพนามทีช่ อบมาแต่งนิทานตามจินตนาการ นิทาน แล้วนาส่งครู
ได้
คุณธรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีวินัยในการอยูร่ ่วมกัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง “คาสรรพนาม”
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๐๙ การเลือกประโยคสรรพนาม
จากนิทานเรื่อง “หม้อสองใบ”
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๐ การนาคาสรรพนามทีช่ อบมา
แต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑. ประเมินจากผลงาน / ใบงาน
๒. ประเมินพฤติกรรมขณะเรียน
วิธีการประเมิน
๑. บันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. ตรวจผลงาน

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครั้งที่ ๒ เวลา ๑ ชั่วโมง
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
และให้ส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วให้แต่ง
ประโยคที่มีคาสรรพนามแข่งกันในเวลา ๓ นาที
ใครแต่งได้มากที่สดุ และถูกต้องเป็นผู้ชนะ
ขัน้ สอน
๒. ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การนา
คาสรรพนามทีช่ อบมาแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ
จานวน ๖ คา
๓. ครูตรวจผลงาน และเลือกผลงานที่ดีทสี่ ุด มาเป็น
ตัวอย่างโดยให้เจ้าของผลงานอ่านให้เพื่อนฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม

ขั้นสรุป
๔. ครูนาเฉลยมาติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน ให้
นักเรียนจับคู่กันแล้วแลกใบงานเปลี่ยนกันตรวจและลง
ชื่อผู้ตรวจ โดยครูอธิบายเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์
ร่วมกันอภิปรายเรือ่ งที่เรียน
๕. นาชิ้นงานส่งครู เพื่อให้ครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
เครื่องมือประเมิน
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนน
๓. ใบงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผลงานได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้ที่ได้จาก
การเรียนเรื่องคาสรรพนาม หรืออาจจะสุ่มตัวอย่าง
นักเรียนออกมาอธิบายเรือ่ ง คาสรรพนาม โดยให้เพื่อน
ในชั้นซักถามก็ได้
๕. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน ๑๐ ข้อ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ (ต่อ)
เรื่อง ปราดเปรื่องสรรพนาม
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปี ๕

 ท๘/ผ.๕
ใบความรู้
คาสรรพนาม

คาสรรพนาม คือคาที่ใช้แทนนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้ว หรือเป็นทีเ่ ข้าใจกันระหว่าง
ผู้พูดกับผู้ฟัง เพื่อไม่ต้องกล่าวคานามซ้า คาสรรพนามที่นักเรียนควรรู้จัก คือ คาสรรพนามใช้แทน
บุคคล
สรรพนามใช้แทนบุคคล แบ่งเป็น ๓ ชนิด (เรียกว่าบุรุษสรรพนาม) ได้แก่
๑. สรรพนามบุรุษที่ ๑ หมายถึง คาที่ใช้แทนผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้า
ข้าพเจ้า เรา เกล้ากระผม เกล้ากระหม่อม เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- ผมสวดมนต์ทุกคืน
- ดิฉันไปทาบุญที่วัด
- เรารักคุณครูทุกคน
๒. สรรพนามบุรุษที่ ๒ หมายถึง คาที่ใช้แทนผู้ฟัง เช่น คุณ เธอ ท่าน เจ้า เอ็ง แก ใต้เท้า
ฝ่าพระบาท พระคุณเจ้า เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- คุณชอบเล่นกีฬาอะไร
- เธอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
- ท่านนไปธุระบ่ายๆ จึงจะกลับค่ะ
๓. สรรพนามบุรุษที่ ๓ หมายถึง คาที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา ท่าน แก มัน เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค
- คุณครูภูมิใจมากที่ลูกศิษย์ของท่านเป็นคนมีน้าใจ
- ปิ่นได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมปั้นดินน้ามัน เพราะเขามีความมานะ
- เจ้าเหมียวเดินไม่ได้เพราะขามันเจ็บ
หนังสือหลักภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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๓๓๕

 ท๘/ผ.๕-๐๙

แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๐๙
การใช้คาสรรพนาม
คาชี้แจง ตีเส้นใต้คาสรรพนาม จากนิทานเรื่อง “หม้อสองใบ” แล้วนาคาเหล่านัน้
มาแต่งประโยคตามจินตนาการ (คาที่ซ้ากันใช้เพียง ๑ คาเท่านัน้ )
หม้อสองใบ
ครั้งหนึ่ง มีหม้อสองใบถูกทิ้งไว้ที่ริมแม่น้าแห่งหนึ่ง ใบหนึ่งทาจากทองเหลือง ส่วนอีกใบ
ทาจากด
าจากดินเผา ในช่วงทีน่ ้าขึ้นสูง หม้อทั้งสองใบก็ถูกพัดลอยลงไปในกระแสน้า ตอนนี้เองหม้อดิน
ได้พยายามที่จะรักษาระยะห่างจากหม้อทองเหลืองอย่างเต็มที่ แม้ว่าหม้อทองเหลืองจะร้องตะโกน
ว่า “เธอไม่
ไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะ ฉันจะไม่กระแทกเธอแน่นอน” “ถ้ถ้าข้าเข้าใกล้ท่านมากเกินไป
ไม่ว่าเจ้ากระแทกข้า หรือข้ากระแทกเจ้า ข้าก็มีแต่จะพังเท่านั้น”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รวู้ ่า “ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอไม่อาจร่วมทางกันได้
เช่นเดียวกับหม้อสองใบที่เขาไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้”

๑. คาสรรพนามจากนิทานเรื่อง “หม้อสองใบ” ได้แกก่ เธอ ฉัน ข้า ท่าน เขา
๒. นาคาสรรพนามจากข้อ ๑ ทุกคามาแต่งประโยคตามจินตนาการ (โดยเขียนเป็นข้อ ๆ)
๑. สุดาเธอไปตลาดกับฉันไหม
๒. ฉันต้องการที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่กับโรงเรียน
๓. เจ้าลูกแกะ ข้าสิงโตเป็นใหญ่ในป่านี้ ๔. อาจารย์กมล ท่านเป็นคนใจดีมาก ๆ
๕. เขาจะไปเที่ยวแต่เราจะไปวัด
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๓๓๖

 ท๘/ผ.๕-๑๐

แนวคาตอบ
ใบงานที่ ๑๐
การใช้คาสรรพนาม
คาชี้แจง นาคาสรรพนามที่ชอบจานวน ๖ คา มาแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ
โดยตั้งชื่อเรื่อง พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ และตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

๑....ฉัน.....
๕. ..เจ้า.......

๒. ....เธอ....
๖. ....เรา......

คาสรรพนามที่ชอบ
๓. ....ท่าน...

๔. ....เขา..

เรื่อง เพชรกลับใจ
เพชรเป็นเด็กที่มักจะทิ้งของระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ เนื้อตัวมอมแมม เพื่อน ๆ จึงไม่ชอบ
ทางานร่วมกับเขา วันหนึ่งคุณครูให้แบ่งกลุ่มทางาน เพชรจึงรีบไปนั่งกับหยกซึ่งเป็นนักเรียนผู้หญิง
ที่มีความรับผิดชอบทางานเรียบร้อย “หยกฉันขออยู่กับกลุ่มเธอด้วยนะ” เพื่อน ๆ ในกลุ่มของหยก
รีบกล่าวว่า “คุณครูทา่ นแบ่งกลุ่มละ ๓ คนเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ครบแล้ว” ทาให้เพชรรู้สึกผิดหวัง
หลังจากโรงเรียนเลิกเขากลับถึงบ้านก็รับประทานอาหารและเข้านอนทันทีโดยไม่อาบน้า “โอ้โฮ !
ฉันอยู่ที่ไหนนะ ทาไมบ้านเมืองเขาสะอาดเรียบร้อยสวยงามเช่นนี”้ เขาเดินชมความงามของ
สถานที่นั้นพร้อมทั้งหยิบถุงขนมขึ้นมาขบเคี้ยวจนหมดถุงแล้วก็ทิ้งถุงลงบนพื้นทันที “หยุดเดี๋ยวนี้
นะเจ้าคนมักง่าย” “ท่านเป็นใคร” เพชรตกใจ เมือ่ เห็นชายร่างใหญ่หน้าดุแต่แต่งกายเรียบร้อย
สะอาดขวางอยูต่ รงหน้า “ท่านเป็นใคร” “เราเป็นผู้ดูแลความสะอาดของเมืองนี้ เจ้าคงไม่ใช่
คนเมืองนี้แน่ เพราะคนที่นี่จะไม่มักง่าย ขาดระเบียบวินัยเช่นนี้” เมื่อพูดจบเขาก็ตรงเข้าจับตัว
เพชรทันที เพชรวิ่งหนีอย่างสุดชีวติ “ช่วยด้วย ! ช่วยด้วย !” เพชรร้องเสียงดังจนแม่ต้องวิ่งมาดู
“เป็นอะไรลูก” เพชรลืมตามองแม่อย่างงง ๆ เขาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดจึงรู้วา่ ตัวเองฝันไป
เขาเล่าให้แม่ฟัง และสัญญากับแม่ว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนมีระเบียบ รักษาความสะอาดทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม จากการที่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวทาให้เพื่อน ๆ ของเพชรกลับมาเป็นที่รักของ
เพื่อนและทุกคนตลอดมา จนในที่สดุ เขาก็ได้รับรางวัลเด็กดีศรีโรงเรียน ซึ่งทาให้เขาภูมิในเป็นที่สุด
และตั้งใจว่าเขาจะปฏิบัตติ นเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไป

341
6102141L01d.indd 341

6/27/18 10:16 AM

 ท๘/ผ.๕๕
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
.....................................................................................................................................................
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑.

ปีใหม่ใจชุ่มชื่น
อย่าท้อทาความดี
ตั้งใจให้องอาจ
อดทนคือมนต์ขลัง

อายุยืนชนขวบปี
แม้ปีเก่าเราผิดหวัง
อย่าขยาดหย่อนกาลัง
ท่องไว้เถิดประเสริฐแล

ศึกษาภาษิต

ข้อใดคือใจความสาคัญของบทร้อยกรองข้างต้น
ก. ปีใหม่ไม่สิ้นหวัง
สร้างพลังมุ่งทาดี
ข. ปีใหม่ไม่ย่อท้อ
อดทนต่อสร้างสิ่งดี
ค. ปีใหม่ตั้งใจมั่น
มุ่งฝ่าฟันสร้างความดี
ง. ปีใหม่ใจเป็นสุข
ลืมความทุกข์สร้างสิ่งดี
๒.

“พ่อกับแม่บอกว่าฉันโตขึ้นเยอะ และชมว่าฉันดีขึ้นหลายอย่าง เช่น ทางานประณีตขึ้น
พูดจาไพเราะไม่กระด้างก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อน นี่ต้องเป็นเพราะป้า และคุณครูอบรม
สั่งสอน นอกจากนี้ ฉันยังมีเพื่อนดีๆ อย่างพวกเธอ”
ข้อใด สรุปใจความสาคัญได้ดีที่สุด
ก. วัยและประสบการณ์ทาให้คนเปลี่ยนแปลง
ข. สิ่งแวดล้อมช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ค. พ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ง. การอบรมสั่งสอนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคน
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๓๓๘

 ท๘/ผ.๕๕
๓. คาศัพท์ในข้อใด ควรมาก่อนคาศัพท์อื่น
ก. คลินิก
ข. ครองแครง

ค. คริสต์มาส

๔. ข้อใดเรียงลาดับคาศัพท์ได้ถูกต้องตามพจนานุกรม
ก. ตะกร้า
ถวัลย์
ทโมน
ข. ภิกษุ
ประเคน
ถวาย
ค. เมขลา
เนรมิต
ราชบัลลังก์
ง. ยิมนาสติก จินตนาการ ชมดชม้อย

น้าเงี้ยว
นิมนต์
ทอดกฐิน
ขะมักเขม้น

ง. คละคลุ้ง

๕. “ไม่ควรเปิดสวิทช์กาต้มน้าในขณะที่ไม่มีน้าอยู่ในกา และไม่ควรเปิดฝากาต้มน้าในขณะที่
กาลังต้มน้าอยู”่ ข้อความข้างต้น กล่าวถึงกาน้าในเรื่องใด
ก. ส่วนประกอบ
ข. ประโยชน์
ค. คาเตือน
ง. วิธีใช้
๖. “เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ รับภาพคมชัด ประหยัดไฟ” คากล่าวข้างต้นเป็นคุณประโยชน์
ของอุปกรณ์ใด
ก. กล้องถ่ายรูป
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรศัพท์
ง.โทรทัศน์
๗.

การเจ็บป่วยหลายอย่างมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นโรค
กระเพาะเรื้อรัง เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัด ทาให้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้เป็นต้น
ดังนั้น การดูแลตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมควบคู่กับการ
ใช้ยาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้อาการป่วยดีขึ้น อย่ามองข้ามความสาคัญของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อใดย่อข้อความข้างต้นได้ดีที่สุด
ก. โรคกระเพาะเกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา
ข. โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการกินอาหารรสเค็ม
ค. อาการป่วยจะหายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ง. อาการป่วยหายได้ถ้าปรับเปลี่ยนวิธีการกินยาที่เหมาะสม
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๓๓๙

 ท๐๘/ผ.๕๕
๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของย่อความ
ก. ช่วยให้อ่านหนังสือได้ถูกต้อง
ข. ช่วยให้จดบันทึกเรื่องราวได้รวดเร็ว
ค. ช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้าตลอดเรื่อง
ง. ช่วยให้จาใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ง่าย
๙. ข้อใดมีคาสรรพนาม
ก. พระกาลังฉันภัตตาหาร
ค. นิ่มไม่ได้เป็นข้าทาสของใคร

ข. เขาชอบกินไข่เจียวหมูสับ
ง. บ้านตากอากาศของนิดอยู่บนเขา

๑๐. “วันนี้คุณครูประจาวิชาท่านไปประชุม”
คาที่ขีดเส้นใต้ ทาหน้าที่ตามข้อใด
ก. สรรพนามบุรุษที่ ๑
ค. สรรพนามบุรุษที่ ๓

ข. สรรพนามบุรุษที่ ๒
ง. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒
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๓๔๐

 ท๘/ผ.๕๕
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ข้อที่

เฉลย

๑.

ข

๒.

ง

๓.

ข

๔.

ก

๕.

ค

๖.

ง

๗.

ค

๘.

ก

๙.

ข

๑๐.

ค
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เกณฑ์การประเมินการอ่านบทร้อยกรอง
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี

เกณฑ์การให้คะแนน

๔
๓
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
เสียง ร ล ชัดเจน
ออกเสียง ร ล ชัดเจน

๒. อ่านถูกต้องตาม อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของ
คาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง สอดคล้องกับ
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่
เรื่องที่อ่าน

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา

อ่านถูกต้องตามลักษณะ
ของคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคาประพันธ์
และแบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนขาดความ
นุ่มนวลหรือสอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน

นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม ใช้
นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการอ่านร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. แบ่งวรรค
ตอน
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน
๔. น้าเสียงใน
การอ่าน

๔
อ่านถูกต้องทุกคา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
น่าฟัง
น่าฟังเป็นส่วนใหญ่

๒
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา ออก
เสียง ร ล ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้สายตามอง
กวาดส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวลน่า
ฟังเป็นส่วนน้อย

๑
อ่านผิดมากกว่า ๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน ขาด
ความมั่นใจในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. การ
เตรียมการพูด

๔
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วน ตรง
ประเด็น
๒. การนาเสนอ การแนะนาตนเอง
เนื้อหา
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวนนา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
๓. บุคลิกภาพ

๔. มารยาท
ในการพูด

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
เขียนแผนผัง ความคิดได้
ครบถ้วน ตรงประเด็น
เป็นส่วนน้อย
การแนะนาตนเอง เนื้อหา
ถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษา
กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
วกวน น้าเสียงไม่ชัดเจน
ตามอักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่

๑
เขียนแผนผังความคิด
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง
ประเด็น
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว
วกวน น้าเสียงเบา พูดไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธี
มีข้อ ผิดพลาดมาก

แต่งกายสุภาพ การใช้
สายตาสื่อสารกับผู้ฟัง
ขณะพูด นั่ง/ยืนตัวตรงใน
ท่าสบาย ไม่เอามือล้วง
แคะแกะเกา หรือ
เอามือไขว้หลัง
มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
เวลาในการพูด ให้
สุภาพรักษาเวลาใน
สุภาพรักษาเวลาในการพูด
เกียรติผู้ฟัง
การพูด ให้เกียรติผู้ฟัง ให้เกียรติผู้ฟังเป็นบางส่วน
เป็นส่วนใหญ่

แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกา หรือเอา
มือไขว้หลัง

-

๓
เขียนแผนผังความคิด
ได้ครบถ้วนตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน นา
เสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธีพบ
ข้อผิดพลาดบ้าง
-

ไม่มีความมั่นใจในการพูด
ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพไม่
รักษาเวลาในการพูด
ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๔ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่อง
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. องค์ประกอบ เนื้อหามีองค์ประกอบ
สาคัญครบถ้วน
๒. แบบแผน
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความคิด
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระขาด ๑
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ค่อนข้างชัดเจน

๒
เนื้อหาสาระขาด ๒
องค์ประกอบ
เรียงลาดับเรื่องราว
ที่แสดง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องเป็น
บางส่วน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาได้
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ใช้ถ้อยคาภาษาได้
เรื่อง
อย่างถูกต้องสละสลวย ถูกต้องสละสลวยร้อยรัด อย่างถูกต้อง
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ กลมกลืน สื่อความหมาย สละสลวยร้อยรัด
ความหมายได้ชัดเจน ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ กลมกลืน สื่อ
ตลอดเรื่อง
ความหมายได้
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิด
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์แปลกใหม่ สร้างสรรค์คล้ายคลึงกับ สร้างสรรค์เหมือน
ไม่ซ้าใคร
สิ่งที่มีอยู่
สิ่งที่มีอยู่
๕. มารยาท
มีสมาธิ และมีความ
มีความตั้งใจ
มีความตั้งใจ
ในการเขียน
ตั้งใจในการเขียนอย่าง ในการเขียนอย่าง
ในการเขียน
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
พอสมควร พูด คุย
ไม่พูด คุย เล่น
เล่น ระหว่างทางาน
เล่น ระหว่างทางาน
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่มี เป็นบางครั้งผลงาน
ผลงานความสะอาด
รอยลบขีดฆ่า เสร็จตาม ไม่มีรอยลบขีดฆ่า
สวยงาม ไม่มีรอยลบ เวลาที่กาหนด
เป็นบางแห่ง เสร็จ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
ตามเวลาที่กาหนด
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

๑
ไม่มีองค์ประกอบ
สาคัญ
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การสื่อความหมาย

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลกใหม่
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเล่านิทานและการพูดนาเสนอ
ประเด็นการ
ประเมิน
๑. บุคลิกท่าทาง

๔

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ ชวนติดตาม
๒. เนื้อหาสาระ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
น่าสนใจ เนื้อหาตรง
ประเด็นชวนติดตาม
๓. การนาความรู้ พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
ข้อคิดไปใช้ได้จริง และการนาไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
สมเหตุสมผล
๔. มารยาท
มีความมั่นใจในการพูด
ในการพูด
ใช้ถ้อยคาสุภาพรักษา
เวลาในการพูด ให้เกียรติ
ผู้ฟัง

๓

เกณฑ์การให้คะแนน

๒

๑

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้องเหมาะสม
น่าสนใจ
พูดนาเสนอได้เหมาะสม
เนื้อหาตรงประเด็น

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
ถูกต้อง

น้าเสียง บุคลิกท่าทาง
มีข้อบกพร่องมาก

พูดนาเสนอได้ เนื้อหา
ค่อนข้างตรงประเด็น

พูดนาเสนอได้เนื้อหา
น้อย

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น
และการนาไปใช้ได้จริง
ค่อนข้างครบถ้วน
ค่อนข้างสมเหตุสมผล
มีความมั่นใจในการพูด
เป็นส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคา
สุภาพรักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟัง เป็น
ส่วนใหญ่

พูดถึงความรู้ ข้อคิดเห็น พูดถึงความรู้
และการนาไปใช้ได้จริงมี ข้อคิดเห็น และการ
ข้อบกพร่องบ้าง
นาไปใช้ได้จริง
ไม่ชัดเจน
มีความมั่นใจในการพูด ไม่มีความมั่นใจในการ
บ้างเล็กน้อยใช้ถ้อยคา
พูดใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ
สุภาพรักษาเวลาในการ ไม่รักษาเวลาในการ
พูด ให้เกียรติผู้ฟังเป็น
พูด ไม่ให้เกียรติผู้ฟัง
บางส่วน

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการทาหนังสือเล่มเล็ก/นิทานหน้าเดียว
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ด้านข้อมูล
เนื้อหาสาระมีประเด็น เนื้อหาสาระขาด๑
เนื้อหาสาระขาด
เนื้อหาสาระ
สาคัญครบถ้วน
ประเด็น
๒ ประเด็น
และคุณภาพ
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ครบถ้วนบางส่วน
๒. ด้านความคิด
เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่ เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกันอย่าง
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องค่อนข้าง
อย่างต่อเนื่องเป็น
ชัดเจน
บางส่วน
๓. ด้านการนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ใช้ถ้อยคาภาษาของ
เรื่อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ตนเองได้อย่าง
สละสลวย ร้อยรัด
สละสลวย ร้อยรัด
ถูกต้อง สละสลวย
กลมกลืน สื่อความหมาย กลมกลืน สื่อ
ร้อยรัดกลมกลืน สื่อ
ได้ชัดเจนตลอดเรื่อง
ความหมายได้ชัดเจน ความหมายได้
เป็นส่วนใหญ่
ชัดเจนเป็นบางส่วน
๔. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ดีมาก
สร้างสรรค์ดี
สร้างสรรค์ปานกลาง
๕. ภาพประกอบ
ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบสวยงาม ภาพประกอบ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สอดคล้องสัมพันธ์กับ สวยงาม สอดคล้อง
เนื้อหาสาระที่นาเสนอ เนื้อหาสาระที่นาเสนอ สัมพันธ์กับเนื้อหา
ตลอดเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
สาระที่นาเสนอเพียง
บางส่วน

๑
ไม่มีประเด็นสาคัญ
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราวไม่
สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน

ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาของ
ตนเองในการ สื่อ
ความหมาย

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์น้อย
ภาพประกอบไม่
สวยงาม สอดคล้อง
สัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระ

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
แบ่งงานกันแต่ไม่ครบถ้วน

๑. การแบ่งงาน

๓
แบ่งงานกันชัดเจน

๒. ความรับผิดชอบ

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ความร่วมมือ

มีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
มาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานดีมาก

มีความรับผิดชอบร่วมกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความร่วมมือและสามัคคีกันเป็น
ส่วนใหญ่
มีความตั้งใจปฏิบัติงานพอใช้

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดีมาก

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนพอใช้

๔. ความตั้งใจ
๕. กระบวนการ
ทางาน

๑
แบ่งงานกันไม่ชัดเจน
มีความรับผิดชอบร่วมกัน
น้อยมาก
มีความร่วมมือและสามัคคีกัน
น้อยมาก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานน้อย
มาก
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนน้อย
มาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๒ – ๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๑ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการเขียนบันทึกความรู้
ประเด็นการประเมิน
๑. จับประเด็นหลัก
ของเรื่องได้
๒. สรุปสาระสาคัญ
ของเรื่องได้

เกณฑ์การให้คะแนน

๒
๑
จับประเด็นหลักของเรื่องได้
จับประเด็นหลักของเรื่องได้บ้าง
ครบถ้วนทุกประเด็น บอกใจความ ไม่ครบทุกประเด็น
สาคัญของเรื่องได้
สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้ชัดเจน สรุปสาระสาคัญของเรื่องได้
ลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้ ถูกต้อง การลาดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้
ไม่สับสนวกวน
ยังสับสนวกวน

๓. บอกข้อคิด/อธิบาย บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่อง บอกข้อคิด/อธิบายคุณค่าจากเรื่องได้
คุณค่า จากเรื่องได้
อย่างมีเหตุผล
๔. สรุปข้อคิดไปใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน สรุปข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้อง มี ชีวติ ประจาวันได้
เหตุผล
๕. รูปแบบการเขียน
บันทึกการอ่าน

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการ
อ่านถูกต้อง ครบถ้วน บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วัน
เดือนปีที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

กรอกข้อมูลตามรูปแบบบันทึกการอ่าน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่บอกผู้แต่ง
แหล่งที่มา สานักพิมพ์ ฯลฯ วันเดือนปี
ที่อ่าน/สืบค้นข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนภาพความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. ประเด็นหัวข้อ
การเขียนแผนภาพ
เขียนแผนภาพโดย
เขียนแผนภาพโดย
ชัดเจน
โดยแยกประเด็นหัวข้อ
แยกประเด็นหัวข้อ
แยกรายละเอียด
ชัดเจนมีรายละเอียดของแต่ละ ชัดเจนมีรายละเอียด
ย่อยไม่มีหัวข้อชัดเจน
ประเด็นครบถ้วน รูปแบบ
ของแต่ละประเด็น
แต่ก็มีรูปแบบที่ทาให้
และการใช้คาเข้าใจง่าย
พอสมควร รูปแบบ
เข้าใจได้
และใช้คาเข้าใจง่าย
๒. ความสอดคล้องเป็น เนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นเหตุ เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เนื้อเรื่องแสดงถึงความ
เหตุเป็นผล
เป็นผล สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน เป็นเหตุเป็นผล
มีการยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
ซึ่งกันและกัน มีการ
สนับสนุน ซึ่งกันและ
ประกอบได้สอดคล้อง
ยกตัวอย่างหรืออ้างอิง
กัน มีการยกตัวอย่าง
ประกอบได้ค่อนข้าง
หรืออ้างอิงประกอบ
สอดคล้อง
แต่ไม่สอดคล้อง
๓. ระบุข้อคิด/คุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบายคุณค่า สรุป บอกข้อคิด อธิบาย บอกข้อคิด และ
การนาไปใช้ในชีวิต
ของเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
คุณค่าของเรื่องที่อ่านได้ ประโยชน์ที่ได้เรื่องที่
ครบถ้วนสามารถนาไป
ถูกต้องครบถ้วน
อ่านได้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

๑
เขียนแผนภาพได้
แต่รายละเอียด
ต่าง ๆ ปะปนกัน
ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
ไม่มีหัวข้อ
เนื้อหาไม่แสดงถึง
ความเป็นเหตุเป็นผล
และไม่มีการ
ยกตัวอย่างหรือ
อ้างอิงประกอบ
บอกข้อคิด
เรื่องที่อ่านได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

357
6102141L01d.indd 357

6/27/18 10:17 AM

เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปข้อคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน
๔
๓
๒
๑. เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ครบถ้วนบางส่วน
๒. แบบแผนความคิด เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง เรียงลาดับเรื่องราวที่
เรียงลาดับเรื่องราวที่
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แสดงความสัมพันธ์
แสดงความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่าง
ค่อนข้างชัดเจน
ต่อเนื่องเป็นบางส่วน
๓. การเขียนสรุปข้อคิด ใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตาม
ใช้ถ้อยคา สื่อความหมาย ใช้ถ้อยคาภาษาของ
หลักเกณฑ์การเขียน สรุป
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ข้อคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ สรุปข้อคิดเพื่อนาไป
สละสลวยร้อยรัด
ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา กลมกลืน สื่อ
เหตุผล
ได้
ความหมายได้ชัดเจน
เป็นบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
ใช้ถ้อยคาภาษาใน
การเขียนไม่ถูกต้อง
สรุปข้อคิดไม่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการอ่านในใจ
ประเด็นการประเมิน
๑. ระยะเวลาในการ
อ่าน
๒. หลักการอ่านในใจ

๔
อ่านได้ครบถ้วนภายใน
เวลาที่กาหนด
อ่านในใจได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
อ่านได้ร้อยละ ๑๐
อ่านได้ร้อยละ ๗๐
ของข้อมูล
ของข้อมูล
อ่านในใจได้ถูกต้องตา อ่านในใจได้ถูกต้อง
หลักการอ่านเป็นส่วน ตามหลักการอ่าน
ใหญ่
เป็นบางส่วน

๓. บุคลิกภาพ ท่าทาง นั่งในท่าที่เหมาะสม
ในการอ่าน
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. การนาเสนอ

ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

ทากิจกรรมหลังการอ่าน
ได้ถูกต้อง

นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน

๑
อ่านได้ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐
ของข้อมูล
อ่านในใจไม่ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
นั่งในท่าที่
ไม่เหมาะสม
ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
ทากิจกรรมหลังการ
อ่านไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงาน
ประเด็นการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
๔
๓
๒
๑. การวางแผนเป็น มีการวางแผนการทางาน
การทางาน ไม่ครบถ้วน การทางาน
ระบบ
เป็นระบบ
ขาด ๑ ประเด็น
ไม่ครบถ้วน ขาด
- สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
๒ ประเด็น
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- มีการประเมินปรับปรุงงาน

๑
การทางานไม่
ครบถ้วน ขาด
๓ ประเด็นขึ้นไป

๒. รูปเล่มรายงาน

จัดทารายงานได้ถูกต้องมี
ส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

จัดทารายงานได้ถูกต้อง
มีส่วนประกอบครบถ้วน
น่าสนใจ รูปเล่มสวยงาม
สะอาดเป็นส่วนใหญ่

จัดทารายงานได้
ถูกต้อง
มีส่วนประกอบ
ค่อนข้างครบถ้วน
รูปเล่มสวยงาม
สะอาด

การทารายงาน
มีข้อบกพร่อง
ส่วนประกอบ
ไม่ครบถ้วน

๓. เนื้อหา

เนื้อหาของรายงานถูกต้อง
สมบูรณ์

เนื้อหาของรายงาน
ถูกต้องค่อนข้างถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาของรายงานมี
ข้อบกพร่องบ้าง

เนื้อหาของรายงาน
มีข้อบกพร่องมาก

เกณฑ์การประเมิน
๑๐ – ๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๖ – ๙ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินการพูดรายงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
๑. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วน
๒. ด้าน
ความคิด

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน
๓. การนาเสนอ ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อย
รัดกลมกลืน น้าเสียง
เป็นธรรมชาติสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ตลอดเรื่อง
๔. ขั้นตอน
กล่าวทักทายผู้ฟัง
การพูด
แนะนาตนเอง แสดง
ความเคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

เกณฑ์การให้คะแนน

๓
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่

๒
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ครบถ้วนบางส่วน

๑
เนื้อหาสาระ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

เรียงลาดับเรื่องราวที่แสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องค่อนข้าง
ชัดเจน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่

เรียงลาดับเรื่องราวที่
แสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องเป็นบางส่วน
ใช้ถ้อยคาภาษาอย่าง
ถูกต้อง สละสลวย ร้อยรัด
กลมกลืน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติสื่อความหมาย
ได้ชัดเจนเป็นบางส่วน

เรียงลาดับเรื่องราว
ไม่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง แสดงความเคารพ
ต่อผู้ฟัง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กล่าวทักทายผู้ฟัง แนะนา
ตนเอง ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและลงท้าย

ไม่กล่าวทักทายผู้ฟัง
ไม่แนะนาตนเอง
ไม่แสดงความ
เคารพต่อผู้ฟัง
ทั้งเริ่มต้นและ
ลงท้าย

ใช้ถ้อยคาภาษา
ไม่ถูกต้อง น้าเสียง
ไม่เป็นธรรมชาติ
สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
๑๖ - ๒๐ คะแนน หมายถึง ดี
๑๐ - ๑๕ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ - ๙ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๕๖
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องสั้น
เกณฑ์การประเมิน
๑. เขียนเรื่องสั้นๆ

๔
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้น ๆ โดยมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์
การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้น
จน และใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสม
๒. มารยาทในการเขียน มีสมาธิ และมีความ
ตั้งใจในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด
สวยงาม ไม่มีรอยลบ
ขีดฆ่า เสร็จตามเวลาที่
กาหนดผลงานเป็น
ตัวอย่างต่อผู้อื่นได้

ระดับคะแนน

๓
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้น ๆ โดยมีเนื้อเรื่อง
และ การดาเนินเรื่อง
ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ต้นจน
และใช้ภาษากระชับ
สื่อความหมายได้ชัดเจน

๒
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้น ๆ โดยมี
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนิน ต่อเนื่องกัน
ใช้ภาษาบกพร่อง
เล็กน้อย

๑
ใช้คาที่กาหนดเขียน
เรื่องสั้น ๆ
เนื้อเรื่อง และ
การดาเนินเรื่อง
ยังขาดความต่อเนื่อง
การใช้ภาษายังต้อง
ปรับปรุง

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ผลงานความสะอาด ไม่
มีรอยลบขีดฆ่า เสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน
เป็นบางครั้งผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือนผลงานไม่มี
รอยลบขีดฆ่าเป็นบาง
แห่ง เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เกณฑ์การประเมิน
๗ – ๘ คะแนน หมายถึง ดี
๔ – ๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๓ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง


362
6102141L01d.indd 362

6/27/18 10:17 AM

๓๕๗

เกณฑ์ประเมินการท่องอาขยาน
เกณฑ์การประเมิน
๔
๑. ความถูกต้องของการ ท่องบทประพันธ์ได้
ท่องบทประพันธ์
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
๒. การออกเสียงคา

ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา

๓. การเว้นจังหวะ
วรรคตอน

เว้นจังหวะ
วรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค

๔. การใช้ระดับเสียง

ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
ตามวัยของผู้เรียน

ระดับคะแนน

๓
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มีติดขัด
และตกหล่นเป็นส่วน
ใหญ่
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
เว้นจังหวะ
วรรคตอน บางวรรค
ไม่ถกู ต้อง เช่นวรรคที่มี
การรวบพยางค์ให้ลง
จังหวะ
ใช้ระดับเสียงแสดง
อารมณ์จากบท
ประพันธ์ได้เหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่

๒
ท่องบทประพันธ์ได้
ถูกต้องทุกคา ไม่มี
ติดขัดและตกหล่น
เป็นส่วนน้อย
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคาเป็น
บางส่วน
เว้นจังหวะ
วรรคตอน ไม่ถูกต้อง
หลายวรรคทาให้การ
ท่องสะดุดเป็นช่วงๆ
ใช้ระดับเสียงที่
สอดแทรกอารมณ์ได้
เหมาะสมบ้างเป็น
บางส่วน

๑
ท่องบทประพันธ์ติดขัด
เป็นช่วงๆจะท่องต่อได้
เมือ่ มีคนบอก
ออกเสียงคาไม่ถูกต้อง
ชัดเจน
ท่องไม่เป็นจังหวะเว้น
วรรคตอนผิดมากทาให้
การท่องตะกุกตะกัก
ซึ่งเป็นผลมาจาก
การจาบทไม่ได้
ระดับเสียงราบเรียบ
ท่องไปเรื่อยๆไม่มี
น้าเสียงที่แสดงอารมณ์
ใด ๆ

เกณฑ์การประเมิน
๑๓ – ๑๖ คะแนน หมายถึง ดี
๘ – ๑๒ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๗ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
๑. การเขียนหรือพูด
แสดงความคิดเห็น
๒. การนาเสนอเนื้อหา

๓. มารยาท
ในการพูดและ
บุคลิกภาพ

๔
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดง
เหตุผลประกอบอย่าง
ชัดเจน
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด
เข้าใจง่ายเรียงลาดับ
เรื่องราวไม่วกวน
น้าเสียงชัดเจน ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
-

ระดับคะแนน

๓
๒
พูดแสดงแสดงความ
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นและแสดงเหตุผล คิดเห็นและแสดง
ประกอบพอสมควร
เหตุผลประกอบ
เล็กน้อย
การแนะนาตนเอง
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจ ใช้ภาษากะทัดรัด
ง่าย เรียงลาดับเรื่องราว เข้าใจง่าย เรียงลาดับ
ไม่วกวน นาเสียงชัดเจน เรื่องราวไม่วกวน
ถูกต้องตามอักขรวิธี
น้าเสียงไม่ชัดเจน ตาม
พบข้อผิดพลาดบ้าง
อักขรวิธี พบ
ข้อผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่
แต่งกายสุภาพ
การใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูด นั่ง/ยืน
ตัวตรงในท่าสบาย ไม่
เอามือล้วงแคะแกะเกา
หรือเอามือไขว้หลัง
ใช้น้าเสียงนุ่มนวล ใช้
ถ้อยคาสุภาพ

๑
พูดแสดงแสดงความ
คิดเห็นสั้นๆไม่แสดง
เหตุผลประกอบ
การแนะนาตนเอง
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
ไม่เหมาะสม เรียงลาดับ
เรื่องราววกวน น้าเสียง
เบา พูดไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี มีข้อผิดพลาด
มาก
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่ใช้สายตาสื่อสารกับ
ผู้ฟัง ขณะพูดเอามือ
ล้วงแคะแกะเกาหรือ
เอามือไขว้หลัง ใช้
น้าเสียงราบเรียบ ใช้
ถ้อยคามีข้อบกพร่อง
บ้าง

เกณฑ์การประเมิน
๘ – ๑๐ คะแนน หมายถึง ดี
๕ – ๗ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๔ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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เกณฑ์ประเมินการคัดลายมือ(ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด)
เกณฑ์การประเมิน
๔
๑. รูปแบบตัวอักษร คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนดทั้งหมด
๒. การเขียนคาและ เขียนคา และเว้นวรรค
วรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกคา
๓. ความสะอาด
เป็นระเบียบ
๔. เวลา
๕. มารยาท
ในการเขียน

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มีรอย
ลบขีดฆ่า
มีสมาธิ และมีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางาน

๓

ระดับคะแนน

๒

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด มีรอยลบ
ขีดฆ่า ๑-๒ แห่ง
-

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
คัดตามรูปแบบที่กาหนด
บกพร่องเป็นส่วนใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบขีด
ฆ่า ๓-๕ แห่ง
เสร็จตามเวลาที่กาหนด

มีความตั้งใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด คุย
เล่น ระหว่างทางาน

มีความตั้งใจ
ในการเขียนพอสมควร
พูด คุย เล่น ระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

๑

คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด
เขียนคา และเว้นวรรค
ตอนไม่ถูกต้องเป็น
จานวนมาก
ตัวอักษร
ษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่ามากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย เล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา ต้องคอย
ตักเตือน

เกณฑ์การประเมิน
๑๔ – ๑๘ คะแนน หมายถึง ดี
๙ – ๑๓ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑ – ๘ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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๓๖๐
เกณฑ์ประเมิน มารยาทในการอ่าน

เกณฑ์การประเมิน ข้อละ ๑ คะแนน
ปฏิบัติได้ ๖ – ๗ ข้อ หมายถึง ดี
ปฏิบัติได้ ๔ – ๕ ข้อ หมายถึง พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑ – ๓ ข้อ หมายถึง ปรับปรุง

๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือ
สถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือ
โดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่
เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนา
หรือมีการประชุม

๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของ
บุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อนื่
ต้องการความสงบ

ชื่อ-สกุล

๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือไม่ควร
ชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญ
และไม่ควรแย่งอ่าน

ที่

๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

ประเด็นการประเมิน
๑. ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก
๒. ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่ราคาญและไม่ควร แย่งอ่าน
๓. ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ
๔. ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น
๕. ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
๖. ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม
๗. เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด
ตารางประเมินมารยาทการอ่าน
รายการประเมิน

รวม สรุป
ปฏิบัติ
ได้
(ข้อ)

ลงชื่อ......................................................ผู้ประเมิน
(......................................................)
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๓๖๑
ตารางสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๖๒

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่

ชื่อ-สกุล

รวม

สรุป

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่

ชื่อ-สกุล

รวม สรุป
(คะแนน)

(................................................) ผู้ประเมิน
................/.................../..............
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๓๖๖

ตารางบันทึกคะแนนประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
จานวน ๑๐ ชั่วโมง

รวมคะแนน

แผนที่ ๕

แผนที่ ๔

แผนที่ ๓

ชื่อ-สกุล

แผนที่ ๒

ที่

แผนที่ ๑

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เฉลี่ย
ร้อยละ
(๑๐๐)

สรุป
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ การสรุปผลการประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่า “ผ่าน”
(................................................) ผูป้ ระเมิน
........../...................../...........
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ข้าราชการบํานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายณรงค์ แผ้วพลสง
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปราณี ปราบริปู
นางสาวละเอียด สดคมขํา
นางภารดี พรขจรกิจกุล
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
นายมโน ชุนดี

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จนิ ดา
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-๒-

คณะทํางาน
๑. นางนิรมล ตู้จินดา
๒. นางสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่าย
๓. นางมาลิน พันธุเทพ
๔. นางสมพร ขัดขจร
๕. นางสาวญาณิศา เบ้าเงิน
๖. นางรุ่งทิวา เรือนไทย
๗. นายสมพร เรือนไทย
๘. นายเชต บุญมี
๙. นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นางชะเอม ปรากฏผล
๑๑. นางนิตยา จันทร
๑๒. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ํา
๑๔. นางศรีนวล ศรีอ่ํา
๑๕. นางวชิราภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นายบัญชา รัตนมาลี
๑๗. นางธัณติยา พรหมประเสริฐ
๑๘. นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
๑๙. นางมัณฑนา บํารุงจิตต์
๒๐. นางอรัญญา สุธาสิโนบล
๒๑. นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นางเปรมจิตต์ วงศ์วัชรานนท์
๒๓. นางสาวปุณญิสา แสงอุทัย
๒๔. นางเบญจา คุรุธรรมานนท์
๒๕. นางประจวบ กล่ําชัย
๒๖. นางปรีดา สุขเสวี
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นางสาวธิดา ทองแฉล้ม
๒๙. นางจรรยา เรืองมาลัย
๓๐. นางจารุณี ปานแดง
๓๑. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
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ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒาราม
ครูโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้านเนินเวียง
ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการบํานาญ
ครู โรงเรียนวัดวังปลาจืด
ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ข้าราชการบํานาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้าราชการบํานาญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก

ประธาน
สพป.นครสวรรค์
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สพป.นครสวรรค์
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สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก
สพป.นครสวรรค์
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สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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