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ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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คำชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คำชี้แจงรายวิชาภาษาไทย รหัส ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย รหัส ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย รหัส ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง(ต่อ)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (๒)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ (๓)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การอ่านสรุปความ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนสรุปความ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนเรียงความ
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- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดอวยพร)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างคำนำไปใช้
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คําสมาส
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คําสมาส
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คําสมาสแบบมีสนธิ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คําสมาสแบบมีสนธิ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคสามัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประโยครวม ๑
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยครวม ๒
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยคซ้อน ๑
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประโยคซ้อน ๒

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

๑๘๐
๑๘๘
๑๙๒
๒๐๕
๒๑๑
๒๑๗
๒๒๖
๒๓๒
๒๔๑
๒๔๗
๒๕๔
๒๕๘
๒๖๑
๒๖๘
๒๗๖
๒๘๒
๒๘๙
๒๙๓
๓๐๐
๓๐๔
๓๐๗
๓๑๒
๓๑๗
๓๒๒
๓๒๖
๓๓๐
๓๓๖

หน้า
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กลอนสุภาพ ๑
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กลอนสุภาพ ๒
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พินิจกลอนสุภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี สารบัญ
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๑
- วแผนการจั
ดการเรี
ี่ ๒นเรืเป็่อนง เพลง
บทเสภาสามั
หน่
ยการเรียนรู
้ที่ ๔ยนรู
ร้อ้ทงเล่
(ต่อ) คคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๒
- แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๓้ทเรืี่ 5่อง เรื
บทเสภาสามั
เสวก ตอนวิ
แผนการการจั
ดการเรี
่อง อารมณ์คแคีละความรู
้สึกทีศ่มวกรรมาและสามั
ีต่อบทเพลง คคีเสวก
- แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๔้ทเรืี่ 6่อง เรื
บทเสภาสามั
คคีเสวก
แผนการการจั
ดการเรี
่อง เทคนิคการขั
บร้อตอนวิ
งเพลงศวกรรมาและสามัคคีเสวก
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๕้ทเรืี่ 7่อง เรืบทเสภาสามั
คคีเสวก ตอนวิพศนธ์
วกรรมาและสามัคคีเสวก
ดการเรี
่อง ขับร้องเพลงพระราชนิ
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๖้ทเรืี่ 8่อง เรืสรุ่อปงเนืรวมวงดนตรี
้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ดการเรี
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๗้ทเรืี่ 9่อง เรืคุณ่องค่านำเสนอดนตรี
วรรณคดีและวรรณกรรม
ดการเรี
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๘้ทเรืี่ 10
่อง เรืสรุ่อปง ข้ประเมิ
อคิดจากวรรณคดี
ดการเรี
นทักษะดนตรี
-หน่วแผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๙
เรื
อ
่
ง
คุ
ณ
ค่
า
ของวรรณคดี
และวรรณกรรม
ยการเรียนรู้ที่ 5 อาชีพทางดนตรี
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑๐
คุณค่าแของวรรณคดี
และวรรณกรรม
ดการเรี
้ที่ 1เรื่อเรืง ่อวิงเคราะห์
อาชีพดนตรี
ละบทบาทดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง
- แผนการการจั
แผนการจัดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๑๑
งจำบทอาขยานบทเสภาสามั
คคีเสวก ตอนวิ
ดการเรี
้ที่ 2เรื่อเรืง ่อท่งอระดมสมองอาชี
พดนตรีและบทบาทดนตรี
ในธุศวกรรมา
รกิจบันเทิง
บรรณานุ
ก
รม
บรรณานุกรมดนตรี ศ๒๒๑๐๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ ๑
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำสัเพื
่งคณะกรรมการจั
ดทำคู่มือครูและแผนการจั
การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
่อการเรียนการสอนทางไกลผ่
านดาวเทียมด(DLTV)
ภาคเรี
1 ปีกกษาทางไกลผ่
ารศึกษา 2562
มูลยนินที
ธิก่ ารศึ
านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะจั(คณะทำงาน
ดคู่มือครูและแผนการจั
ดการเรียนรูย้กนรูลุ้)่มสาระการเรี
ปะ ภาคเรี
ยนทีย่ นที
๑ ่๑
การเรียนรู้ศภิลาษาไทย
ภาคเรี
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี
คณะปรั
ดการเรี
ยนรู้กยลุมฯ่มสาระการเรี
ปะ ภาคเรีภาคเรี
ยนทีย่ ๑นที่ ๑
การเรียนรู้ศภิลาษาไทย
2. คำสับ่งปรุมูลงคูนิ่มธือิกครู
ารศึและแผนการจั
กษาทางไกลผ่
านดาวเที
การเรียนรู
นรู้ศ้ภิลาษาไทย
คณะตรวจปรู
๊ฟและจัดทำรูกปรรมการด้
เล่มคู่มือครูานวิ
และแผนการจั
ปะ
(คณะทำงานของอนุ
ชาการ) ดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี
ภาคเรี
ยนที่งมู่ ๑ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
3. คำสั
(คณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)

๓๓๙
๓๔๑
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๓๑๙
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๓๒๘
๔๑๐
๓๓๓
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๓๔๑
๔๑๖
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๔๑๖
๔๑๗
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๔๑๘
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

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

ง

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

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

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

1 1 จ
๑

คำชี้แจง
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ภยาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี
นรู้
ประกอบการใช้
แการเรี
ผนการจั
ด้ไการเรี
ยนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คาชี้แจงในการน
าแผนการจั
ด
ย
นรู
ปใช้
ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

การน
าแผนการจั ดดการเรี
ช าภาษาไทย
ส วิสชวิา ชท21101
การนำแผนการจั
การเรียยนรูนรู้ รายวิ
้ รายวิ
ช าภาษาไทยรหัรหั
า ท21101ท22101
ท22101 และ
และ
ท23101
ระดั
บ
ชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาปี
ท
่
ี
1
3
กลุ
ม
่
สาระการเรี
ย
นรู
้
ภ
าษาไทย
ไปใช้
ใ
นการจั
ด
การเรี
ท23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไปใช้ในการจัดการเรียยนน
การสอน
าแผนการจัดดการเรี
การสอน มีมีขข้อ้อชีชี้แ้แจงในการน
จงในการนำแผนการจั
การเรียยนรู
นรู้ไ้ไปใช้
ปใช้ เพื
เพื่อ่อให้
ให้เเกิกิดดประโยชน์
ประโยชน์สสูงูงสุสุดดต่ต่ออผูผู้เ้เรีรียยนน ดัดังงนีนี้ ้
1.
าความเข้าาใจก่
าแผนการจัดดการเรี
๑. ครู
ครูผผู้สู้สอนควรศึ
อนควรศึกกษาและท
ษาและทำความเข้
ใจก่ออนน
นนำแผนการจั
การเรียยนรู
นรู้ใใ้ นแต่
นแต่ลละแผนไว้
ะแผนไว้กก่อ่อนน
ล่ล่ววงหน้
าไปใช้
งหน้าาก่ก่ออนน
นนำไปใช้
2.
๒. เตรี
เตรียยมม สืสื่อ่อ วัวัสสดุดุออุปุปกรณ์
กรณ์ ทีที่จ่จะใช้
ะใช้ปประกอบในแผนการจั
ระกอบในแผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้แ้และที
ละที่ไ่ได้ด้รระบุ
ะบุไไว้ว้ใในแผน
นแผน
ของแต่
ล
ะแผน
โดยเตรี
ย
มไว้
ก
่
อ
นล่
ว
งหน้
า
อย่
า
งน้
อ
ย
2
วั
น
เพื
่
อ
เป็
น
การเตรี
ย
มความพร้
ของแต่ละแผน โดยเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้ออมม
ในการจั
ในการจัดดการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน
3.
แหล่
ง
เรี
๓. แหล่งเรียยนรู
นรู้ ้ เตรี
เตรียยมแหล่
มแหล่งงเรีเรียยนรู
นรู้ท้ที่จี่จะให้
ะให้นนักักเรีเรียยนได้
นได้เเข้ข้าาไปศึ
ไปศึกกษาค้
ษาค้นนคว้
คว้าา เช่
เช่นน ห้ห้อองสมุ
งสมุดด
ของโรงเรี
ของโรงเรียยนน มุมุมมศึศึกกษาค้
ษาค้นนคว้
คว้าาในห้
ในห้อองเรี
งเรียยนน ห้ห้อองคอมพิ
งคอมพิววเตอร์
เตอร์ เป็
เป็นนต้ต้นน
4.
๔. การจั
การจัดดสภาพแวดล้
สภาพแวดล้ออมม โดยจั
โดยจัดดบรรยากาศในห้
บรรยากาศในห้อองเรี
งเรียยนให้
นให้เเอือื้อ้อต่ต่ออการพั
การพัฒฒนาการเรี
นาการเรียยนรู
นรู้ ้
ห้ห้อองเรี
งเรียยนสะอาด
นสะอาด มีมีคความเป็
วามเป็นนระเบี
ระเบียยบบ ตกแต่
ตกแต่งงห้ห้อองเรี
งเรียยนให้
นให้นน่า่าอยู
อยู่ ่ มีมีมมุมุมต่ต่าางง ๆๆ ในห้
ในห้อองเรี
งเรียยนน มีมีทที่เี่เก็ก็บบ
วัวัสสดุดุออุปุปกรณ์
ามาใช้ มีมีปป้า้ายนิ
กรณ์ และง่
และง่าายต่
ยต่ออการน
การนำมาใช้
ยนิเเทศให้
ทศให้คความรู
วามรู้ ้ ภายนอกห้
ภายนอกห้อองเรี
งเรียยนจั
นจัดดบรรยากาศให้
บรรยากาศให้
เป็
น
ธรรมชาติ
น
า
่
อยู
่
ร่
ม
รื
น
่
เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่น
5.
าเนินนการจั
๕. การด
การดำเนิ
การจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ ้ ครู
ครูผผู้สู้สอนควรจั
อนควรจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ ้ ตามกระบวนการขั
ตามกระบวนการขั้น้นตอน
ตอน
การสอนในแผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
ซึ
ง
่
ประกอบด้
ว
ย
ขั
น
้
น
า
ขั
น
้
สอน
ขั
น
้
สรุ
ป
ดั
ง
นี
้
การสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป ดังนี้
5.1
๕.๑ ขัขั้น้นนนำา เป็
เป็นนขัขั้น้นทีที่ เ่เตรี
ตรียยมความพร้
มความพร้ออมของผู
มของผู้เ้เรีรียยนน ให้
ให้มมี คีความพร้
วามพร้ออมก่
มก่ออนการเรี
นการเรียยนน
เนื
เนื้อ้อหาใหม่
หาใหม่ เช่
เช่นน ทบทวนความรู
ทบทวนความรู้เ้เดิดิมมทีที่เ่เคยเรี
คยเรียยนมา
นมา สนทนาซั
สนทนาซักกถาม
ถาม เล่เล่นนเกม
เกม ร้ร้อองเพลง
งเพลง กิกิจจกรรม
กรรม
เบรนยิ
ม
เคลื
อ
่
นไหวร่
า
งกายประกอบเสี
ย
งเพลง
และดนตรี
เบรนยิมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงเพลง และดนตรี
5.2
๕.๒ ขัขั้น้นสอน
สอน เป็
เป็นนขัขั้น้นทีที่ใ่ให้ห้ผผู้เู้เรีรียยนได้
นได้เเรีรียยนรู
นรู้เ้เนืนื้อ้อหาใหม่
หาใหม่ โดย
โดย
ๆ
5.2.1
ศึ
ก
ษาจาก
ใบความรู
้
หนั
ง
สื
อ
เรี
ย
น
แหล่
ง
เรี
ย
นรู
ต
้
า
่
งๆ
๕.๒.๑ ศึกษาจาก ใบความรู้ หนังสือเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
5.2.2
๕.๒.๒ ใช้
ใช้กกระบวนการกลุ
ระบวนการกลุ่ม่ม ระดมสมอง
ระดมสมอง อภิ
อภิปปราย
ราย
5.2.3
ให้
ผ
้
ู
เ
รี
ย
นศึ
ก
ษาความรู
้
ด
้
ว
ยตนเอง
ครู
๕.๒.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ครูคคอยให้
อยให้คคาแนะน
ำแนะนำา เป็
เป็นนผูผู้ อ้อานวย
ำนวย
ความสะดวกให้
ก
บ
ั
ผู
เ
้
รี
ย
น
ความสะดวกให้กับผู้เรียน
5.2.4
าเสนอผลงาน
๕.๒.๔ ให้
ให้นนักักเรีเรียยนได้
นได้ลลงมื
งมืออปฏิ
ปฏิบบัตัติ ิ และน
และนำเสนอผลงาน
5.2.3
๕.๒.๕ ใช้
ใช้สสื่อื่อวัวัสสดุดุออุปุปกรณ์
กรณ์ปประกอบการจั
ระกอบการจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนการสอน
นการสอน
5.3
ขั
้
น
สรุ
ป
เป็
น
ขั
้
น
ตอน
ที
่
ใ
ห้
น
ั
ก
เรี
ย
นได้
ส
รุ
ป
เป็
น
ความคิ
ด
รวบยอด
น การทาใบ
ใบงาน
๕.๓ ขั้นสรุป เป็นขั้นตอน ที่ให้นักเรียนได้สรุปเป็นความคิดรวบยอด เช่นเช่การทำใบงาน
งาน
หัด จใบกิ
จกรรม
สร้างผลงานชิ
้นงานหรื
อโครงงาน
แบบฝึแบบฝึ
กหัดกใบกิ
กรรม
สร้างผลงานชิ
้นงานหรื
อโครงงาน
เป็นต้เป็นนต้น
6.
๖. การวั
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
ผล มีมีกการวั
ารวัดดและประเมิ
และประเมินนผลการจั
ผลการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ด้ดังังนีนี้ ้
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6.1 ทาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ บันทึกผลการ
เรียนรู้แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
6.2 ตรวจประเมินผลงาน (ใบงาน แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม สร้างผลงานชิ้นงานหรือ
โครงงาน) เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด แล้ววิเคราะห์ว่าควรส่งเสริมหรืออธิบายเพิ่มเติมอย่างไร
6.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลเทียบกับเกณฑ์
ที่กาหนด

ฉ

๓

คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง การอ่านสรุปใจความสาคัญ ประเมินค่า
จากเรื่องที่อ่าน หลักการเขียนบรรยายและพรรณนา หลักการเขียนเรียงความ ย่อความ การเขียนรายงาน
จดหมายกิจธุระ วิธีสร้างคาในภาษาไทย ลักษณะของคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ฉันทลักษณ์กลอน
สุภาพ การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านจับใจความสาคัญ คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ฝึกปฏิบัตกิ ารอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ฝึกอ่านสรุปใจความสาคัญ การคัดลายมือ
ตัวบรรจงครึง่ บรรทัดตามรูปแบบการเขียน ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารโดยการเขียนบรรยายและพรรณนา
การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกพูดสรุปใจความสาคัญของเรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม และการท่องจาบทอาขยาน
ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสาร มีมารยาทในการอ่านการฟัง การดู การพูด
และการเขียน ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า อ่านอย่างหลากหลายและประเมินคุณค่า
หรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและคิดสร้างสรรค์ โดยพัฒนาจากความรู้
และประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ของผูเ้ รียนแต่ละคน เพือ่ การพูดและการเขียน
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐานตัวชีว้ ัด
ท ๑.๑ ม. ๒/๑,๒,๗,๘
๒, ๗, ๘
ท ๒.๑ ม. ๒/๑,๒,๓,๔,๗,๘
๒, ๓, ๔, ๗, ๘
ท ๓.๑ ม. ๒/๑,๒,๓,๔,๖
๒, ๓, ๔, ๖
ท ๔.๑ ม.๒/๑,๒,๓
๒/๑, ๒, ๓
ท ๕.๑ ม. ๒/๑,๓,๔,๕
๓, ๔, ๕
รวมทั้งหมด ๒๒ ตัวชี ้วัด
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๔

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รวมเวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่ นาไปใช้ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ในการดาเนินชีวิตและมีนสิ ัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๗

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง
จับใจความสาคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรือ่ งที่อ่าน
อ่านหนังสือ บทความหรือคาประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวิต
มีมารยาทในการอ่าน

ม. ๒/๘
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ท ๒.๑
ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๒/๗

คัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด
เขียนบรรยายและพรรณนา
เขียนเรียงความ
เขียนย่อความ
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรือ่ งที่อ่านอย่างมี

เหตุผล
ม. ๒/๘ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้
สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
มาตรฐานที่ ท ๓.๑
ในโอกาสต่ต่างๆ
ง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑
พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟงั และดู
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7ฌ
๗

หน่วยที่
๓

ชื่อหน่วยการเรียน
พาทีทั่วถิ่น

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ทท.๒.๑
๒.๑ ม.๒/๗,ม
ม.๒/๗ ๒/๘
ม.๒/๘
๓.๑ มม.๒/๑
๒/๑, มม.๒/๒
๒/๒ ,
ท ๓.๑
ทม ๒.๓
๒/๓, มม.๒/๔
๒/๔ , มม.๒/๖
๒/๖
ทท.๕.๑
๕.๑ มม.๒/๑
๒/๑ , มม.๒/๓
๒/๓,
ม.๒/๔
ม ๒/๔

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑. การพูดสรุปใจความสําคัญจาก
๒
เรื่องที่ฟังและดู
๒. พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
๑
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๓. การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จาก
๑
เรื่องที่ฟังและดู
๔. การพูดในโอกาสต่างๆ (การ
๒
พูดโน้มน้าว)
๕. การพูดในโอกาสต่างๆ (การ
๑
พูดอวยพร)
๖. พูดในโอกาสต่างๆ (การพูด
๒
โฆษณา)
๗. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๑
๘. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๑
ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอ
ช้าง
๙. คุณค่าและข้อคิดของโคลง
๑
ภาพพระราชพงศาวดาร ภาพ
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
๑๐. โคลงภาพพระราช
๑
พงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์
ถวายชีวิต
๑๑. คุณค่าและข้อคิดวรรณคดี
๑
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวาย
ชีวิต
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

รวม

๑๔

8
๘

หน่วยที่

ชือ่ หน่วยการเรียน

๔

สร้างคํานําไปใช้

๕

คุณค่างานวรรณคดี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ท ๔.๑ ม.๒/๑
ท ๔.๑ ม.๒/๒
ท ๔.๑ ม.๒/๓

๑. สร้างและอธิบายความหมาย
คําสมาสได้ถูกต้อง
๒. แยกส่วนประกอบ วิเคราะห์
โครงสร้างประโยค และสร้าง
ประโยคได้ถูกต้อง

๓. อธิบายฉันทลักษณ์ แต่งกลอน
กลอนสุภาพ และประเมินกลอน
สุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
รวม
ท ๕.๑ ม ๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
ม.๒/๔ ม.๒/๕
วรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยาก
ขึ้น
๒. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผล
ประกอบ
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
๔. สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕. ท่องจําบทอาขยานตามที่
กําหนด และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจ
รวม
สอบกลางปี

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๔
๕

๓

๑๒
๕

๒

๒
๑
๑

๑๒

ญ

๕

ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๖

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
วิเคราะห์และวิจารณ์เรือ่ งที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
พูดในโอกาสต่ต่างๆ
ง ๆได้ได้ตตรงตามวั
รงตามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ท ๔.๑
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษาภูมิปญ
ั ญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑
สร้างคาในภาษาไทย
ม.๒/๒
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
ม.๒/๓
แต่งบทร้อยกรอง
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
มาตรฐานที่ ท ๕.๑
และนามาประยุ
กต์ใช้ในชี
และนำ�มาประยุ
กต์วใช้ิตใจรินชีงวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.๒/๓
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.๒/๔
สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.๒/๕
ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่าตามความสนใจ

5 ฎ

6
๖

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รวมเวลา ๖๐ ชั่วโมง จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต
เวลา น้ําหนัก
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๑.๑ ม ๒/๑ , ม ๒/๒ ,
๑
ร้อยเรียงขับขาน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
๔
ม ๒/๗ , ม ๒/๘
บทร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ท.๕.๑ ม.๒/๕
๒. จับใจความสําคัญ สรุปความ
๕
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง
ที่อ่าน
๓. อ่านหนังสือ บทความหรือคํา
๒
ประพันธ์อย่างหลากหลายและ
ประเมินคุณค่าหรือ แนวคิดที่ได้
จากการอ่าน เพื่อนําไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
๔.ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนด ๑
และบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่าตาม
ความสนใจ
รวม
๑๒
๒
เรียงถ้อยร้อยความ ท ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
๒
ม.๒/๓ ม.๒/๖ ม.๒/๘
บรรทัดได้ถูกต้องตามรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. เขียนบรรยายเรื่องจาก
๑
เหตุการณ์ต่างๆ
๓. เขียนพรรณนาเรื่องจากภาพ
๑
และจากบทร้อยกรอง
๔. เปรียบเทียบการเขียนบรรยาย
๒
และพรรณนาได้
๕. เขียนโครงเรื่องการเขียน
๓
เรียงความ
๖. เขียนจดหมายกิจธุระ
รวม
๑๒

ฏ

๙

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รอยเรียงขัขับขา
ขาน
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๖๐ ชั่วโมง
๖๒
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตดั สินใจ
แก้ปญ
ั หาในการดําเนินชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั
ม. ๒/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม. ๒/๒ จับใจความสําคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ม. ๒/๗ อ่านหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือ
แนวคิดทีไ่ ด้จากการอ่าน เพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ม. ๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ม. 2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล
ม. 2/8 มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.2/5 ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงเป็นการสื่อสารที่มีความสําคัญเพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ตลอดจน
อารมณ์ของผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสาร การรู้จักหลักการอ่านออกเสียงจึงจําเป็นสําหรับการสื่อสารเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
การอ่านจับใจความสําคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านหรือการอ่านบทความ/คําประพันธ์
อย่างหลากหลาย โดยมีการประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิต
การเขียนวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล การอ่านและเขียนอย่างมีมารยาท รวมทั้ง
การท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดเพื่อจรรโลงใจและนําข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๒. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
3. หลักการอ่านจับใจความสําคัญ
4. หลักการอ่านสรุปความ
5. หลักการอ่านวิเคราะห์
6. หลักการอ่านเพื่อประเมินค่า
7. มารยาทในการอ่าน
8. การท่องจําบทอาขยาน
ทักษะ/กระบวนการ
๑. ทักษะการอ่าน
๒. ทักษะการเขียน
๓. ทักษะการฟัง
๔. ทักษะการพูด
๕. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
๖. ทักษะการสรุปความ
๖. ทักษะการสังเกต
๗. กระบวนการกลุ่ม
4. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทํางาน
5. รักความเป็นไทย
6. มีจิตสาธารณะ
๗. มีมารยาทในการอ่าน
๙. มีมารยาทในการเขียน

๑๑

6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เกณฑ์การประเมิน
อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง อ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
บทร้อยแก้ว
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังชัดเจน
เว้นวรรคตอน
เว้นวรรคตอน
เว้นวรรคตอน
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
แต่น้ําเสียง
น้ําเสียงน่าฟัง
น้ําเสียงน่าฟัง
ราบเรียบ
แต่บางช่วง
และเหมาะสม
ไม่น่าสนใจ
ต้องปรับปรุง
กับเรื่องที่อ่าน
ให้สอดคล้อง
ลีลาการอ่าน
กับเนื้อหา
เป็นธรรมชาติ
2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพด้วยทํานองเสนาะ
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เกณฑ์การประเมิน
อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
บทร้อยกรองประเภท ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธี
กาพย์ห่อโคลง
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังชัดเจน
เสียงดังชัดเจน
ด้วยทํานองเสนาะ
เว้นจังหวะเหมาะสม เว้นจังหวะเหมาะสม เว้นจังหวะเหมาะสม
สามารถทอดเสียง มีการทอดเสียง
พยายามทอดเสียง
เอื้อนเสียง
เอื้อนเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้ําเสียง
และใช้น้ําเสียง
และใช้น้ําเสียง
แสดงอารมณ์
แสดงอารมณ์
แสดงอารมณ์
ในบางจังหวะได้ดี
ได้ไพเราะ
ในบางจังหวะ
แต่ยังทําได้ไม่ดีนัก

๑ (ปรับปรุง)
อ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
แต่ยังต้อง
ปรับปรุงเรื่อง
การเว้นวรรคตอน

๑ (ปรับปรุง)
อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
แต่ยังต้องปรับปรุง
เรื่องการเว้นจังหวะ
และท่วงทํานอง
ในการอ่าน
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๑๒

3. การท่องจําบทอาขยาน
ระดับคุณภาพ
๔
เกณฑ์การประเมิน
การท่องจํา
ท่องจําบทอาขยาน
บทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคํา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคําถูกต้อง
ชัดเจนทุกคํา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดีมาก

๓

๒

๑

ท่องจําบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคํา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคําถูกต้อง
ชัดเจนทุกคํา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดี

ท่องจําบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคํา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคําถูกต้อง
ชัดเจนทุกคํา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้พอใช้

ท่องจําบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคํา
แต่มีติดขัดบ้าง
ออกเสียงคําบางคํา
ยังไม่ชดั เจน
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องเป็นบางวรรค
ระดับเสียงราบเรียบ
ไม่แสดงอารมณ์

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การตัดสิน

ระดับคุณภาพ ๔
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๓
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
3. ใบงานที่ 2 ข้อความฝึกอ่านออกเสียง
ภาระงาน
1. ผังความคิด เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
2. ฝึกอ่านออกเสียง

อน
รค
ยบ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องความสําคัญของการอ่าน และให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของคนไทยในปัจจุบัน จากนั้น
ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มละเท่า ๆๆ กักันน ศึศึกกษาใบความรู้
เรือ่ ง หลักการอ่าน ออกเสียง แล้วช่วยกันสรุปความรู้เป็นผังความคิด
ลงในใบงานที่ 1 เรือ่ ง การสรุปความรู้หลักการอ่านออกเสียง
3. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 1 - 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน นําเสนอการสรุปความรู้ที่
ได้จากการศึกษาให้เพื่อนฟัง จากนั้นครูและนักเรียนกลุ่มอื่นอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงจากใบงานที่ 2 ตามข้อความที่กําหนด
โดยผลัดกันอ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังและประเมินผลการอ่านออกเสียงตามเกณฑ์
ที่กําหนดให้

า

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของการอ่านออกเสียง
2. หลักการอ่านออกเสียง
3. องค์ประกอบของการอ่าน
ออกเสียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหลักการอ่านออกเสียงได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. สรุปความรู้ เรื่อง หลักการอ่าน
ออกเสียงได้
2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

น
5
๑๓

1

ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.หน่ใฝ่วยการเรี
เรียนรู้ ยนรูท้ ี่ ๑
๔.
มั่นในการทํยานรู
งาน้ภาษาไทย
กลุมุ่ม่งสาระการเรี
๕. มีจิตสาธารณะ
ณลักษณะ าน
6. ด้มีามนคุ
ารยาทในการอ่
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทในการอ่าน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทน 1 คน ออกมาอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง
และร่วมกันประเมินผลการอ่านออกเสียง
เรี ย นนํ
า ไปฝึ ก ยปฏิ
6. ครู แ นะนํ า แนวทางการอ่
า นออกเสี
แผนการจัดการเรี
ยนรูท้ ี่ ๑ย งและให้
เรื่อง หลันักกการอ่
านออกเสี
ง บั ติ
เพื่อพัฒนาวิธีการอ่านออกเสียเรืงของแต่
ะคนให้
ิ่งขึ้น
่อง ร้อลยเรี
ยงขัดบียขาน
ขั้นสรุป
รายวิชาภาษาไทย
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทน 1 คน ออกมาอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง
และร่วมกันประเมินผลการอ่านออกเสียง
6. ครู แ นะนํ า แนวทางการอ่ า นออกเสี ย งและให้ นั ก เรี ย นนํ า ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ
เพื่อพัฒนาวิธีการอ่านออกเสียงของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๔
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๑๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกหลักการอ่านออก
เสียงได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. สรุปความรู้ เรือ่ ง
หลักการอ่านออกเสียงได้

วิธกี าร

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมินผังความคิด
เรื่อง การอ่านออกเสียง

ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป

การประเมิน

- แบบประเมินผังความคิด
เรื่องการอ่านออกเสียง

ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป

- แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียง

ได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป

๒. อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
การสังเกต
แบบสังเกตคุณลักษณะ
ระดับคุณภาพ 2
๓.ใฝ่เรียนรู้
ผ่านเกณฑ์
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทในการอ่าน
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

7
15

๑๖

8
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ใบความรูท้ ี่ ๑ เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรือ่ ง หลักการอ่านออกเสียง รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐1
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๒
1. ความหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านข้อความโดยการเปล่งเสียงออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้
ข้อความนั้น ๆ ด้วยการอ่านออกเสียงเป็น 2 ลักษณะ คือ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
การอ่านออกเสียงเป็นศิลปะในการสื่อสาร โดยการแปลความหมายของตัวอักษร และความคิดของข้อความที่
อ่าน โดยอาศัยอารมณ์ น้ําเสียง และสีหน้าท่าทางของผู้อ่าน
2. การใช้เสียง
2.1. น้ําเสียง ต้องมีการเน้น หนัก เบา ดัง ค่อยให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่อ่านจึงจะทําให้
การฟังมีรสชาติ น่าสนใจที่จะติดตามฟัง อย่าใช้ระดับเสียงเดียวกันจะทําให้ไม่น่าฟัง และน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่ง
2.2 ความดังของเสียง ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ฟังกับระยะห่างระหว่างผู้อ่านและผู้ฟัง อย่า
ตะโกนเป็นอันขาดเพราะจะทําให้ไม่น่าฟัง
2.๓ จังหวะในการอ่าน ควรอ่านให้ได้จังหวะที่พอดี อ่านช้าเกินไปผู้ฟังก็เบื่อหน่าย แต่ถ้า
อ่านเร็วเกินไปผู้ฟังอาจฟังตามไม่ทัน ควรอ่านเว้นวรรคตอนและทอดเสียงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ไพเราะน่าฟัง
3. อักขรวิธีในการอ่านออกเสียง
คําที่เรามักอ่านออกเสียงพลาดไม่ชัดเจน ได้แก่
3.1 การอ่านพยัญชนะ ร กับ ล ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังโดยการอ่านแยกความแตกต่างให้
ชัดเจน
การอ่านพยัญชนะ ร ให้ปลายลิ้นกักลมที่ปุ่มเหงือก ห่อลิ้นยกตัวไปที่เพดานแข็งรัวลิ้น
หลายๆ ครั้ง
การอ่านพยัญชนะ ล ให้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกปล่อยลมออกมาทางข้างลิ้น
3.2 การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา คําควบกล้ํา คือ คําทีม่ พี ยัญชนะต้น ๒ ตัว พยัญชนะต้น
ตัวที่ ๒ จะต้องเป็น ร ล หรือ ว การเปล่งเสียงคําควบกล้ํา ต้องออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวไปพร้อมๆ
กับการเปล่งเสียงเพียงครั้งเดียว เช่น กรอง กลอง กวาง เป็นต้น
4. การเว้นวรรคตอนการอ่านออกเสียง
ถ้าเว้นวรรคตอนผิด ความหมายจะผิดไปด้วย ก่อนที่จะอ่าน จะต้องทดลองแบ่งวรรคตอน
แบ่งคํา แบ่งประโยคให้ถูกต้องเสียก่อนเสมอ ซึ่งอาจใช้เครื่องหมาย / แบ่งคําให้ ดังตัวอย่าง
ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงในเวลาทํางาน
มีความหมายว่าในเวลาทํางาน ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงมาทํางาน
ถ้าเว้นวรรคตอนผิด
ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงใน / เวลาทํางาน
ความหมายจะเปลี่ยนไป
การอ่านให้คล่องแคล่วต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ อ่านให้ต่อเนื่อง ไม่ตะกุกตะกัก
5. การใช้สายตา
ขณะอ่านไม่ควรก้มหน้าก้มตาอ่านแต่อย่างเดียว ควรสบตาผู้ฟังเป็นระยะ ๆ ไม่ควรจ้องผู้ใด
ผู้หนึ่งอยู่ตลอดเวลา ควรมองไปให้ทั่วทุกจุด ควรระวังการหลงบรรทัด

๑๗

ใบงานที่ 1 เรือ่ ง หลักการอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียง รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียน สรุปความรู้ หลักการอ่านออกเสียง จากใบความรู้ที่ 1 และ 2 ลงในแผนผังความคิด
(สามารถเขียนต่อเติมภาพเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเขียนสรุปได้)
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๑๘

ใบงานที่ 2 เรือ่ ง ข้อความฝึกอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียง รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนฝึกอ่านออกเสียงจากข้อความที่กําหนดให้ และประเมินผลการอ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดให้
ข้อความที่ 1
ราชันผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปวงไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการต่อเรือใบเป็นอย่างยิ่ง ทรงออกแบบและทรงต่อเรือ
ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะเรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด เรือใบไมโครมด ทรงมีพระราชดํารัสว่า “ที่ชื่อมดนั้น
เพราะมันกัดเจ็บๆ คันๆ ดี” นอกจากเรือใบฝีพระหัตถ์แล้ว ยังทรงพระปรีชาสามารถด้านการแล่นใบ
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อพุทธศักราช 2590 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลา 14 ชัว่ โมง นับแต่เช้ามืด
ถึงย่ําค่ํากลางทะเล แล่นใบด้วยเรือพระที่นั่งเวคาจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวเตยงาม
สัตหีบระยะทาง 60 ไมล์ทะเล และได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งดังกล่าวเป็นรางวัลนิรันดรแก่ผู้ชนะ
การแข่งเรือใบสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
ครั้งปีต่อมา เมื่อพุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงเข้าแข่งขันกีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 4 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ด้วยเรือใบ
ประเภทโอเคที่ทรงประกอบด้วยพระองค์เอง และทรงเป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทอง ต่อมารัฐบาลไทย
ได้กําหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อรําลึกถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2553)
ข้อความที่ 2
ประกาศเตือนภัย
‘พายุโซนร้อน นูล (Noul)’
ฉบับที่ 9 (413/2551)
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (18 พ.ย. 2551) พายุดีเปรสชั่น “นูล (Noul)” บริเวณประเทศกัมพูชา
ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และมีลมแรง
ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือใน
อ่าวไทยระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-22 พฤศจิกายนนี้
ไว้ดว้ ย
(ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

11
๑๙

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม
ประเมินกลุ่มที.่ ...............................................................ผลงานกลุ่ม...................................................................
ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................ชั้น......................................
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
การทํางานเสร็จตามเวลากําหนด
การนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
ความมีคุณภาพของผลงานกลุ่ม
รวมคะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๔

หมายถึง

ดีมาก

๓

หมายถึง

ดี

๒

หมายถึง

พอใช้

๑

หมายถึง

ควรปรับปรุง

๔

๓

๒

๑

19

12
20

๒๐

แบบประเมินแผนผังความคิด เรื่องการอ่านออกเสียง
หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน รหัส ท22101
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล

รายการประเมิน/คะแนน
ความ
ความคิด
ครบถ้วน ความถูกต้อง การนําเสนอ สร้างสรรค์
(3 คะแนน) (3 คะแนน) (๒ คะแนน) (๒ คะแนน)

คะแนนรวม
10 คะแนน

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

๒๑

แบบประเมิน เรื่อง การอ่านออกเสียง
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียง รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

ที่

ชื่อ - สกุล

บุคลิกภาพ น้ําเสียง อักขรวิธี
4

4

4

ความ
ถูกต้อง
ในการอ่าน
4

รวม
16

(ลงชื่อ)………………….............ผู้ประเมิน
(…………………………….………………..)
หมายเหตุ

การพิจารณาตัดสินอักขรวิธี ให้ตัดคะแนนครั้งละ 1 คะแนน เช่น วรรคตอน ตัวสะกด อ่านผิด
อ่านตก อ่านเติม อ่านตู่ตัว ฯลฯ

13
21

14
22

๒๒

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................................................ชั้น/ห้อง............................ เลขที่ ......................
........................
คําชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
3
2
1 0
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซือ่ สัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

1.1 มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน
2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
2.3 ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ตต่่างๆ
งๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย
6.2มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ
7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน

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

คะแนน 50 - 66 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คะแนน 40 - 49 ระดับคุณภาพ ดี

พอใช้
คะแนน 20 - 39 ระดับคุณภาพพอใช้
คะแนน 0 - 19 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
สรุปผลการประเมิน
ระดับ

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้

ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
2. การฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทในการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนชมวีดิทัศน์การอ่านข่าวของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
แล้ ว สั ง เกตพฤติ ก รรมการรายงานข่ า วของผู้ ป ระกาศข่ า ว
พิจารณาว่าแบ่งช่วงจังหวะในการอ่านได้ถูกต้องหรือไม่ จากนั้น
ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูช่วยเพิ่มเติมหลักการอ่าน
ที่ถูกต้อง
2. ครูพดู เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขัน้ สอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
2. ครู สุ่ ม ถามนั ก เรี ย น 2 - 3 คน เกี่ ยวกั บ การอ่ า นออกเสี ยง
ร้อยแก้ว
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จากนั้นส่งตัวแทน
รับบทอ่านร้อยแก้วบทที่ ๑
๔. นักเรียนอ่านบทอ่านร้อยแก้วบทที่ 1 พร้อม ๆ กัน ครูช่วย
เติมเต็ม แนะนํา หลังจากนักเรียนอ่านเสร็จแล้วเพื่อให้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
๕. นักเรี ยนทุ กคนของแต่ ละกลุ่ มฝึ กอ่ านจากบทอ่ านร้ อยแก้ว
บทที่ ๒ โดยฝึกอ่านเองในกลุ่ม ซึ่งมีประธานกลุ่มกํากับดูแลและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ช่ ว ยกั น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ ง ขณะที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกทักษะการอ่าน ครูสังเกตพฤติกรรม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์การอ่านข่าว
๒. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
3. บทอ่านร้อยแก้ว บทที่ ๑
4. บทอ่านร้อยแก้ว บทที่ ๒
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

23
15
๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การทํ า งานกลุ่ ม และบั น ทึ ก ลงในแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ทํางานกลุ่ม
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินการอ่านของเพื่อนในกลุ่มและ
คัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านบทร้อยร้อยให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง
โดยเพื่อนกลุ่มอื่นเป็นผู้ประเมินการอ่าน
๗. ครูชมเชยและแนะนําให้นกั เรียนฝึกอ่านบทร้อยแก้วบทอื่น ๆ
ที่นักเรียนชอบรวมทั้งฝึกทักษะการอ่านให้เกิดความชํานาญ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. รู้และเข้าใจหลักการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. บอกหลักการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วได้
๒. อ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
๓.
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทในการอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์
ตอบคําถามได้
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

การถาม

คําถาม

การถาม

คําถาม

การสังเกต

แบบสังเกตการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้ว

ตอบคําถามได้
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

การสังเกต

แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

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

26
18
๒๖

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หมายถึง การอ่านถ้อยคําที่มีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้ โดยการเปล่ง
เสียงและวางจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง
ซึ่งจะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือรสประพันธ์ที่อ่าน
หลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1. ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจ เพื่อแบ่งวรรคตอน
2. อ่านให้คล่อง และเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจํานวนผู้ฟัง
3. อ่านให้คล่องและถูกต้องตามอักขรวิธี โดยเฉพาะ ร ล คําควบกล้ําต้องออกเสียงให้ชัดเจน
4. เน้น เสียงและถ้อ ยคํ า ตามน้ํ าหนั กความสําคัญของใจความ ใช้ เสี ยงและจังหวะให้ เป็ นไปตาม
เนื้อเรื่อง เช่น ดุ อ้อนวอน จริงจัง ฯลฯ
5. อ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของเรื่อง เช่น ถ้าอ่านเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงทั่วไป จะอ่าน
ออกเสียงธรรมดาให้ชัดเจน
มารยาทในการอ่านออกเสียง
1. ในระหว่างที่อ่าน ควรกวาดสายตามองตัวอักษร สลับกับการเงยหน้าขึ้นมาสบตาผู้ฟังในลักษณะ
ที่เหมาะสม และดูเป็นธรรมชาติ
2. ถ้ า อ่ า นในที่ ป ระชุ ม ต้ อ งยื น ทรงตั ว ในท่ าทางที่ ส ง่ า มื อ ที่ จับ อยู่ ใ นท่ า ทางที่ เ หมาะสม ไม่ เ กร็ ง
ไม่ยกกระดาษ หรือเอกสารบังหน้า หรือไม่ถือไว้ต่ําเกินไปจนต้องก้มลงอ่านจนตัวงอ
3.แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
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บทอ่านร้อยแก้วบทที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
ฝึกอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

บทข่าว ภัยแล้ง (ภาคใต้)
อ่างเก็บน้ําคลองหลา จังหวัดสงขลา เริ่มมีระดับน้ําลดลง เป็นสัญญาณเตือนให้เกษตรกรช่วยกัน
ประหยัดน้ํา
อ่างเก็บ น้ําคลองหลา เป็นอ่ างเก็ บน้ํ าที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด ถึง ๒๕ ล้านลูก บาศก์ เมตร แต่ในขณะที่
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเหลือเพียง ๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเกรงกันว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดู
แล้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่รับน้ําตอนล่าง ซึ่งมีทั้งงกลุ
กลุ่ม่มเพื่อเลี้ยงปลา ตะพาบน้ํา ปลูกผัก และ
สวนไม้ผล ขณะที่น้ําบางส่วนต้องปล่อย เพื่อไล่น้ําเค็มในคลองอู่ตะเภา และการผลิตน้ําประปา ซึ่งทางจังหวัด
ให้ ร ณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนช่ ว ยกั น ประหยั ด น้ํ าเพื่ อ ให้ ส ามารถมี น้ํ า ไว้ ใ ช้ ต ลอดฤดู แ ล้ ง นายวั ฒ นา แก้ ว ชู ชื่ น
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลารายหนึ่งกล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งนี้ อาจจะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์ จากเดิมที่เตรียม
จะเลี้ยงกุ้งน้ําจืดหรือกุ้งก้ามกราม แต่เพื่อเป็นการประหยัดน้ําอาจจะหันไปเลี้ยงปลาดุกแทน
บทรายการข่าวโทรทัศน์ของ สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง ๙ อ.ส.ม.ท.
ข่าวภาค ๑๒.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๒
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บทอ่านร้อยแก้วบทที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
ฝึกอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องตามอักขรวิธี
บทอ่าน คนละหน้าที่
“หน้าที่” ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง “กิจที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบ” ทุกคนไม่ว่าชาย
หรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ เจ้านายหรือคนใช้ ล้วนมีหน้าที่เฉพาะตน กิจที่ต้องทําแต่ละคนมีทั้งความเหมือนและ
ความไม่เหมือนกันอยู่ ที่เหมือนกันคือการทําหน้าที่ดูแลตนเอง หน้าที่ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ และหน้าที่ต่อหลัก
ศาสนาที่ตนเชื่อ หน้าที่ต่อการงานของตน แต่ที่ไม่เหมือนกันคือลักษณะรายละเอียดของงานที่ทํา วันนี้ผมขอ
พูดถึงเฉพาะหน้าที่ที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ทําแต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อ ชี วิ ต ตนเอง จริ ง อยู่ ชีวิ ต ในช่ ว งวั ย ทารกและวั ยเด็ ก เราจะต้ องพึ่ ง อาศั ยผู้ อื่ น ช่ ว ยป้ อ นอาหาร ช่ว ยอุ้ ม
ช่วยแต่งตัว ช่วยส่งไปโรงเรียน ช่วยค่าเล่าเรียน ฯลฯ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป เราค่
เราค่ออยยๆๆ เติบโตทั้งร่างกายและ
จิตใจภายใน ทําให้เรามีศักยภาพใน
การช่วยตนเอง เราจะค่
เราจะค่ออยยๆๆ เติบใหญ่จากวัยเด็กสู่วัยผู้มีวุฒิภาวะ หรือเป็นผู้ใหญ่ ในวันนี้เราจะมี
ความรู้ความสํานึกได้และเข้าใจว่าชีวิตของเราๆ
เรา ๆ จะต้องรับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ดูแลชีวิตตนเอง
ถึงวัยต้องคิดแก้ปัญหาต่ต่างงๆๆ ด้วยตนเอง เลือกคู่ เลือกทางเดินชีวิตด้วยตนเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือก
และตั ด สิ น ใจน่ าเสี ยดายที่ หลายคนโตแต่ ตั ว แต่ ค วามคิ ด ยั งไม่ โ ตเพราะเขายังขาดจิ ต สํ านึ กในหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง เขาไม่มีความมั่นใจในตัวตนและยอมมอบการตัดสินใจเรื่องสําคัญของชีวิต
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ตัดสินใจให้ ชีวิตขับเคลื่อนโดยกระแสค่านิยมรอบตัว เมื่อชีวิตไม่สมหวัง เขาโทษสังคม โทษบุคคล
รอบข้าง โทษรัฐบาล โทษพ่อแม่ ครูอาจารย์ สอบไม่ได้โทษอาจารย์สอนไม่ดี ชีวิตตกต่ําโทษพ่อแม่ให้ฉันเกิดมา
เรา ๆ ต้ต้อองรังรับบผิผิดดชอบ
ชอบ ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาตนเองในทุกทาง
ทําไม ฯลฯ เราต้องระลึกเสมอว่าชีวิตของเราๆ
แก้ไขนิสัยตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ไม่ใช่พยายามแก้ไขผู้อื่นให้ตรงใจเรา ปรับตัวเองให้เข้ากับงาน ไม่โทษงาน
ทํ า ไมไม่ เ ปลี่ ย นตามใจเรา พ่ อ แม่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในช่ ว งที่ เ ราพึ่ ง พาตนเองไม่ ไ ด้ ด้ ว ยการเลี้ ย งดู อ บรม
เป็นต้นแบบชีวิต ครูถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเป็นแม่พิมพ์ แต่ละคน แต่ละภาคส่วนมีบทบาทและ
หน้าที่ ถ้าทุกคนมุ่ งทําหน้าที่ความรั บผิดชอบของตนและมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นจะทําให้ทั้งตัวเราและผู้อ ยู่
รอบข้างเราเติบโตและเจริญไปด้วยกันอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของตนอย่าโยนความรับผิดชอบนี้ให้ผู้อื่น
เป็นภาระ อย่ายุ่งกับธุระและหน้าที่ของผู้อื่นจนกว่าได้รับการร้องขอ อย่านิ่งดูดายเมื่อเห็นคนอื่นพลาดพลั้ง
ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้นเดินต่อไปได้
บทความพิเศษ จาก ศจ.ดร.วัรชัย โกแวร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ความหมายการอ่านบทร้อยกรอง
ขั้นนํา
2. จุดมุ่งหมายในการอ่านบทร้อยกรอง
๑. นักเรียนฟังเพลง “คํามั่นสัญญา” จากนัน้ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
3. หลักการอ่านบทร้อยกรอง
เกี่ยวกับท่วงทํานองที่ทําให้เกิดความไพเราะ แล้วจึงพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
4. การอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นั กเรียนศึ ก ษาใบความรู้ เรื่ อง การอ่ านออกเสี ยงร้ อยกรอง พร้ อ มทั้งครู
อธิบายเพิ่มเติม
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายการอ่านบทร้อยกรองได้ ๒. ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยกรองในประเด็นดังต่อไปนี้
2. บอกจุดมุ่งหมายในการอ่านบทร้อยกรอง
- ความหมายการอ่านบทร้อยกรอง
บทร้
กรองได้
ได้ อยกรองได้
- จุดมุ่งหมายในการอ่านบทร้อยกรอง
- หลักการอ่านบทร้อยกรอง
3. บอกหลักการอ่านบทร้อยกรองได้
- หลักการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
๓. นักเรียนทําใบงาน เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพด้วยทํานองธรรมดาได้
โดยขีดเส้นแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๔. ครูสาธิตการอ่ านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพด้วยทํา นอง
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
ธรรมดาจากใบงานให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตามไปทีละวรรค จากนั้น
๒. มีวินัย
จึงให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน ๑ รอบ
๓. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในประเด็น
๕. รักความเป็นไทย
ดังต่อไปนี้
๖. มีจิตสาธารณะ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู/้ สื่อ
1. เพลงคํามั่นสัญญา
2. ใบความรู้ เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง
3. ใบงาน เรือ่ ง การอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗. มีมารยาทในการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗. มีมารยาทในการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑)
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
-ความหมายการอ่านบทร้อยกรอง
-จุดมุ่งหมายในการอ่านบทร้อยกรอง
-หลักการอ่านบทร้อยกรอง
-หลักการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑)
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
-ความหมายการอ่านบทร้อยกรอง
-จุดมุ่งหมายในการอ่านบทร้อยกรอง
-หลักการอ่านบทร้อยกรอง
-หลักการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายการอ่าน
บทร้อยกรองได้
2. บอกจุดมุ่งหมายในการอ่าน
บทร้อยกรองได้
3. บอกหลักการอ่านบทร้อยกรอง
กรองได้
ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพด้วยทํานอง
ธรรมดาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มีมารยาทในการอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การถาม

คําถาม

ตอบคําถาม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์

การสังเกต

แบบสังเกต
การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๓๒
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

๓๓
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑) หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๒

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
การอ่านบทร้อยกรอง อ่านได้ ๒ แบบ
๑. อ่านแบบธรรมดา เป็นการอ่านออกเสียงพูดธรรมดา ไม่มีทํานองเหมือนอ่านร้อยแก้ว แต่มีการ
แบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องตามชนิดของคําประพันธ์
๒. อ่านแบบทํานองเสนาะ เป็นการอ่านออกเสียงที่มีทาํ นองอย่างไพเราะ มีเอื้อนเสียง เน้นสัมผัส
แบ่งจังหวะจํานวนคํา การอ่านตามฉันทลักษณ์บังคับของคําประพันธ์
จุดมุ่งหมายของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองทํานองเสนาะ
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองหรือการอ่านทํานองเสนาะ เป็นการอ่านให้คนอื่นฟัง ฉะนั้น
ทํานองเสนาะต้องอ่านออกเสียง เสียงทําให้เกิดความรู้สึก ทําให้เห็นความงาม เห็นความไพเราะ เห็นภาพพจน์
ผู้ฟังสัมผัสด้วยเสียง จึงจะเข้าถึงรสและความงามของบทร้อยกรองที่เรียกว่า อ่านแล้วฟังพริ้งเพราะเสนาะโสต
การอ่านทํานองเสนาะจึงมุ่งมั่นให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกรอง
ศิ ล ปะการอ่ า นทํ า นองเสนาะ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถของผู้ อ่ า น และความไพเราะ
ของบทประพันธ์แต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่านทํานองเสนาะจึงต้องอาศัยวิธีการอ่านให้ไพเราะ
และต้องหมั่นฝึกฝนการอ่านให้เกิดความชํานาญ
(มนตรี ตราโมท ๒๕๒๗ : ๕๐)
หลักการอ่านบทร้อยกรอง
๑. ก่ อ นอ่ า นให้ แ บ่ ง คํ า แบ่ ง วรรคให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก คํ า ประพั น ธ์ เ สี ย ก่ อ นโดยต้ อ งระวั ง ในเรื่ อ ง
ความหมายของคําด้วยเพราะคําบางคําอ่านแยกคํากันไม่ได้
เช่น “สร้อยคอขนมยุระ ยูงงาม” (ขน-มยุระ , ขนม-ยุระ)
๒. อ่านออกเสียงทํานองธรรมดาให้คล่องก่อน
๓. อ่านให้ชัดเจน โดยเฉพาะออกเสียง ร ล และคําควบกล้ําให้ถูกต้อง
๔. อ่านให้เอื้อนสัมผัส เรียกว่า แปรเสียง เพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ
๕. ระวัง ๓ ต คือ อย่าให้ตกหล่น อย่าต่อเติม อย่าตู่ตัว
๖. อ่านให้ถูกจังหวะ คําประพันธ์แต่ละประเภท จะมีจังหวะแตกต่างกัน ต้องอ่านให้ถูกวรรคตอน
ตามแบบแผนลักษณะของคําประพันธ์
๗. อ่านให้ถูกทํานองของคําประพันธ์
๘. ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ตามรสความของบทประพันธ์ รสรัก รสโศก ตื่นเต้นขบขัน โกรธ
9. อ่านให้เสียงดัง ไม่ใช่ตะโกน
10. เวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดเป็นช่วง ต้องให้เสียงติดต่อกันตลอด
11. เวลาจบให้ทอดเสียงช้า

34
26
๓๔

หลักการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ มีลักษณะบังคับดังนี้
คณะ กลอนบทหนึ่งจะมี ๒ บาท ๑ บาทจะมี ๒ วรรค ซึ่งนิยมเรียกว่า ๑ คํากลอน ฉะนั้น
กลอน ๑ บท จะมี ๒ คํากลอน ตามปกติกลอนแปดจะมีวรรคละ ๘ คํา แต่อนุโลมให้มีตั้งแต่ ๖๖-๙-๙
คํา โดยเรียกวรรคต่ต่างๆ
ง ๆ ตามลําดับ ดังนี้
วรรคแรก
เรียกว่า
วรรคสดับ
วรรคที่สอง
เรียกว่า
วรรครับ
วรรคที่สาม
เรียกว่า
วรรครอง
วรรคที่สี่
เรียกว่า
วรรคส่ง
สัมผัส กลอนสุภาพมีสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับ คือ คําสุดท้ายของวรรคสดับ สัมผัสกับคําที่
๓ ในวรรครับ คําสุดท้ายของวรรครับส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรครอง คําสุดท้ายของวรรคส่งสัมผัสไป
ยังคําที่ ๓ ของวรรคส่ง และคําสุดท้ายของวรรคส่ง ส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไป
แผนบังคับของกลอนสุภาพ

วิธีการอ่านทํานองเสนาะประเภทกลอนสุภาพ
๑. การแบ่งวรรคจังหวะในการอ่านของกลอนสุภาพแต่ละวรรค กลอนสุภาพจะแบ่งจังหวะการ
อ่านคําในแต่ละวรรคเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ คือ
ถ้าวรรคละ ๖ คํา
จะแบ่งอ่านเป็น ๒ -๒ -๒
ถ้าวรรคละ ๗ คํา
จะแบ่งอ่านเป็น ๒ -๒ -๓
ถ้าวรรคละ ๘ คํา
จะแบ่งอ่านเป็น ๓ -๒ -๓
ถ้าวรรคละ ๙ คํา
จะแบ่งอ่านเป็น ๓ -๓ –๓
ตัวอย่าง
ถึงบางซื่อ / ชื่อบาง / นี่สุจริต
มิตรจิต / ก็ขอให้ / มิตรใจจร

เหมือนชื่อจิต / ที่พี่ตรง / จํานงสมร
ใจสมร / ขอให้ซื่อ / เหมือนชื่อบาง
าศระบาท ของ
(นิราศพระบาท
ของ สุนทรภู่)
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๒. คําที่สัมผัสกันนิยมอ่านเน้นคําเพื่อให้เกิดความไปเราะน่
ไพเราะน่าฟัง เช่น
ในเพลงปี่ว่าสาม พี่พราหมณ์เอ๋ย
ยังไม่เคย เชยชิดพิสมัย
ถึงร้อยรสบุปผา สุมาลัย
จะชื่น ใจ เหมือนสตรีไม่มีเลย
(พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่)
๓. ต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยเฉพาะคําควบกล้ํา รร,,ล,ล,ว ว
๔. การใส่อารมณ์ ในการอ่านกลอนควรใส่อารมณ์สอดแทรกลงไปในบทที่อ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
และบรรยากาศโดยอาศัยการตีความตัวบทที่จะอ่านให้ถ่องแท้เสียก่อน แล้วอ่านถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็น
ท่วงทํานองให้น่าฟัง
๕. การอ่านให้รบั สัมผัส เพื่อให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสในวรรค เช่น
ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
คํา อดิศร ออกเสียงเป็น อะ - ดิ - สอน เพื่อให้รบั กับสัมผัสของคําว่า บพิตร
แล้วปลูกมหาโพธิบนโขดใหญ่
เผอิญให้เตี้ยต่ําเพราะกรรมหนา
คํา โพธิ ออกเสียงเป็น โพด เพื่อให้รับกับสัมผัสของคําว่า โขด
ตัวอย่างกลอนสุภาพ
“จะว่าโศกโศกอะไรที่ในโลก
จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน
จะว่าเจ็บเจ็บแผลก็แก้หาย
แต่เจ็บแค้นนี่แสนจะเจ็บครัน

ไม่เท่าโศกใจหนักเหมือนรักสมร
ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน
ถาเจ็บกายชีวาจะอาสัญ
สุดจะกลั้นสุดจะกลืนฝืนอารมณ”
(นิราศเดือน ของ นายมี)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๑) รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๒
คําชี้แจง นักเรียนขีดเส้นแบ่งจังหวะการอ่านและอ่านกลอนสุภาพที่กําหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจํานงศิลปะสง่างาม
อันชาติใดไร้ชา่ งชํานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จําเริญตา
ศิลปกรรมนําใจให้สร่างโศก
จําเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผใู้ ดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับรําคาญ
เพราะการช่างนี้สําคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา: บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

29
37

๓๗

แบบบันทึกคะแนน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................ชั้น...........ห้อง............เลขที่.............
ลําดับ
ที่
๑
๒.
๓.
๔

ข้อความ

๔

๓

ออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว ถูกต้องชัดเจน
อ่านตามฉันทลักษณ์ประเภทของคําประพันธ์
ออกเสียงคําถูกต้องตามอักขรวิธี
อ่านออกเสียง ลีลาท่าทาง ตามอารมณ์สอดคล้อง
กับเนื้อหา
ลงชื่อ....................................................
ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๔
หมายถึง
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

๒

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๒. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ
๓. ประโยชน์ของการอ่านทํานองเสนาะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกประโยชน์ของการอ่าน
ทํานองเสนาะได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพด้วยทํานองเสนาะได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มีมารยาทในการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๒)
ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. ครูถามนักเรียนว่า “หลักการอ่านบทร้อยกรองให้มีเกิดความไพเราะมีอะไรบ้าง
จากนั้นจึงพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านทํานองเสนาะ ดังนี้
๑.๑ ช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่าน
๑.๒ ช่วยให้ผู้ฟังได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง
๑.๓ ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
๑.๔ ช่วยให้จดจําบทร้อยกรองได้
๑.๕ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนและเยือกเย็น
๑.๖ ช่วยสืบทอดวัฒนธรรม ในการอ่านทํานองเสนาะไว้เป็นมรดกต่อไป
๒. ครูสมุ่ ถามนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านทํานองเสนาะ
๓. ครูสาธิตการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพด้วยทํานองเสนาะจาก
ใบงานให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตามไปทีละวรรค จากนั้นจึงให้นักเรียนอ่าน
พร้อมกัน ๑ รอบ
๔. นั ก เรี ย นจั บ คู่ กั น กลั บ ไปฝึ ก อ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยกรองประเภทกลอนสุ ภ าพ
ด้วยทํานองเสนาะจากใบงานให้เกิดความชํานาญแล้วมาสอบอ่านในช่วงเวลาว่ าง
จากการเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
แหล่งเรียนรู/้ สื่อ
๑. ใบงาน เรื่อง การอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ
ด้วยทํานองเสนาะ

๓๘

38
30

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มีมารยาทในการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๒)
ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
และประโยชน์ของการอ่านทํานองเสนาะ

ด้วยทํานองเสนาะจากใบงานให้เกิดความชํานาญแล้วมาสอบอ่านในช่วงเวลาว่าง
จากการเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๘

38

31

40
32

๔๐

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกประโยชน์ของการอ่าน
ทํานองเสนาะได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ห่อโคลงด้วยทํานอง
เสนาะได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู้ ้
๓.ใฝ่
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
๗. มีมารยาทในการอ่าน

วิธกี าร

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การถาม

คําถาม

ตอบคําถาม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมิน
การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๔๑

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
.......................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(..............................................................)
วันที่......เดือน.............พ.ศ...........

41
33

42
34

๔๒

ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (๒) รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๒
คําชี้แจง นักเรียนขีดเส้นแบ่งจังหวะการอ่านและอ่านกลอนสุภาพที่กําหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจํานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ชา่ งชํานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จําเริญตา
ศิลปกรรมนําใจให้สร่างโศก
จําเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผใู้ ดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับรําคาญ
เพราะการช่างนี้สําคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา: บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา หนังสือวรรณคดีวิจักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๓

แบบประเมิน
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
อ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภท
กลอนสุภาพ
ด้วยทํานองเสนาะ

เกณฑ์การตัดสิน

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
สามารถทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้ําเสียง
แสดงอารมณ์
ได้ไพเราะ

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
มีการทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้ําเสียง
แสดงอารมณ์
ในบางจังหวะได้ดี

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
พยายามทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้ําเสียง
แสดงอารมณ์
ในบางจังหวะ
แต่ยังทําได้ไม่ดีนัก

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
แต่ยังต้องปรับปรุง
เรื่องการเว้นจังหวะ
และท่วงทํานอง
ในการอ่าน

ระดับคุณภาพ ๔
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๓
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

35
43

ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการท่องจําบทอาขยาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของอาขยานได้
2. บอกวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยานได้
3. อธิบายประโยชน์ของการท่องจําบทอาขยานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
4. ท่องจําบทอาขยาน เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู้ ้
๓.ใฝ่
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
7. มีมารยาทในการอ่าน
8. มีความตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติทดี่ ีต่อ
วิชาภาษาไทย

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจํานงศิลปาสง่างาม

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงบทเพลงที่นักเรียนชื่นชอบและ
อยู่ในความทรงจําพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชื่นชอบและจดจําบทเพลง
นั้น ๆ จากนั้นครูจึงกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การท่องจํา
บทอาขยาน แล้วระดมความคิดช่วยกันตอบคําถามต่อไปนี้
2. ครูสมุ่ ถามนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของอาขยาน
- วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
- ประโยชน์ของการท่องจําบทอาขยาน
3. ครูติดแถบบทประพันธ์จากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมา บนกระดาน ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอาขยาน เรื่ อ ง บทเสภาสามั ค คี
เสวก ตอน วิศวกรรมา
2. ใบความรู้ เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ท่องจําบทอาขยาน เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ”

4. นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นทํานองธรรมดาและทํานองเสนาะ
อย่างละ 1 รอบ จากนั้นครูเสนอแนะท่วงทํานองการแบ่งวรรค
การอ่านทํานองเสนาะและการใช้เสียงสูงต่ตํา่ ํ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกท่องจําบทอาขยาน เรื่องเสภาสามัคคี
เสวก ตอน วิศวกรรมา โดยสลับกันท่องให้เพื่อนฟัง
๖. ครูแจ้งกําหนดการสอบท่องจําบทอาขยานหลักให้นักเรียนทราบ
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของอาขยาน
- วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
- ประโยชน์ของการท่องจําบทอาขยาน

อันชาติใดไร้ช่างชํานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จําเริญตา
ศิลปกรรมนําใจให้สร่างโศก
จําเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับรําคาญ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดผลและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของอาขยาน
ได้
2. บอกวัตถุประสงค์ของการ
ท่องอาขยานได้
3. อธิบายประโยชน์ของการ
ท่องจําบทอาขยานได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ท่องจําบทอาขยาน
เรื่องเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. รักความเป็นไทย
๖. มีจิตสาธารณะ
7. มีมารยาทในการอ่าน
8. มีความตระหนักในคุณค่า
และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา
ภาษาไทย

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การถาม

คําถาม

ตอบคําถาม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 8๐
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมิน
การท่องจําบทอาขยาน

ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์

การสังเกต

แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.........................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...........................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน รายวิชา ภาษาไทย ๔ รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาที่ ๒

การท่องจําบทอาขยาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕4 ให้นิยามคําว่า "อาขยาน" ไว้ว่า บทท่องจํา
การบอกเล่า การบอก การสวด เรื่อง นิทาน "อาขยาน" อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อา - ขะ - หยาน
หรือ อา - ขะ -ยาน
ยาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายกํ า หนดให้ มี ก ารท่ อ งอาขยานอย่ า งจริ ง จั ง ในสถาน ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และให้ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง
๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคําประพันธ์
๓. เพื่อเป็นการสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน
๔. เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสํานึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ "รากร่วมทางวัฒนธรรม"
ประโยชน์ของการท่องจําอาขยาน
การท่องจําบทอาขานเปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่นําไปสู่การคิด เมื่อมีข้อมูลตัวอย่างที่ดีซึ่งเป็น
คลังความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัว ต้องการใช้เมื่อใดเราก็สามารถนําออกมาใช้ได้ทันที นอกจากนั้นการท่องจํา
บทอาขยานยังเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่การเลือกจําบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้งในเชิงภาษาและเนื้อหาที่เราได้พบ
ในชีวิตประจําวันอีกด้วย
การท่องจําบทอาขยานมีประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน
2. ฝึกการคิดวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน
3. เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ
4. ช่วยให้มีคติประจําตัว สอนใจให้ได้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจํา
5. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้มีความประณีตมากขึ้น
6. เป็นตัวอย่างการแต่งคําประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจํา
7. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
8. สามารถนําไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้
ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com
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แบบประเมิน
การอ่แบบประเมิ
านออกเสี
ยงบทร้
อยกรอง
นการท่
องอาขยาน
ระดั
ณณภาพ
ระดั
บระดั
คุบณบคุคุภาพ
ภาพ

เกณฑ์
ารประเมิ
เกณฑ์กกการประเมิ
น นน
เกณฑ์
ารประเมิ
อ่านออกเสี
การท่
องจํา ยง
บทร้อยกรองประเภท
บทอาขยาน
กลอนสุภาพ
ด้วยทํานองเสนาะ

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การผ่าน

๔ (ดี๔มาก)

๓ ๓(ดี)

๒ (พอใช้
๒ )

ยง
ท่อ่อานออกเสี
งจําบทอาขยาน
ได้ถถูกูกต้ต้อองทุ
ง กคํา
ได้
ตามอักขรวิธี
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
เสียงดังชัดเจน
ออกเสี
งคําถูกต้อง
เว้นจังยหวะเหมาะสม
ชัสามารถทอดเสี
ดเจนทุกคํา ยง
เว้เอืน้อจันเสี
งหวะวรรคตอน
ยง
เสียง
ถูและใช้
กต้องทุนก้ําวรรค
แสดงอารมณ์
ใช้
ระดับเสียง
ได้
ไพเราะ
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดีมาก

นออกเสี
ยง
ท่อ่อางจํ
าบทอาขยาน
ได้ถถูกูกต้ต้อองทุ
ง กคํา
ได้
ตามอั
ก
ขรวิ
ธี น
ไม่มีติดขัด ตกหล่
เสียงดังชัดเจน
ออกเสี
งคําถูกต้อง
เว้นจังยหวะเหมาะสม
ชัมีดกเจนทุ
กคํา ยง
ารทอดเสี
เว้เอืน้อจันเสี
งหวะวรรคตอน
ยง
เสียง
ถูและใช้
กต้องทุนก้ําวรรค
แสดงอารมณ์
ใช้
ระดับเสียง
ในบางจั
งหวะได้ดี
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดี

นออกเสี
ยง
ท่อ่อางจํ
าบทอาขยาน
ได้ถถูกูกต้ต้อองทุ
ง กคํา
ได้
ตามอั
ก
ขรวิ
ธี น
ไม่มีติดขัด ตกหล่
เสียงดังชัดเจน
ออกเสี
งคําถูกต้อง
เว้นจังยหวะเหมาะสม
ชัพยายามทอดเสี
ดเจนทุกคํา ยง
เว้เอืน้อจันเสี
งหวะวรรคตอน
ยง
ง
ถูและใช้
กต้องเป็น้ํานเสี
ส่วยนใหญ่
แสดงอารมณ์
ใช้
ระดับเสียง
ในบางจั
งหวะ
แสดงอารมณ์
แต่ยังทําได้ไม่ดีนัก
ตามบทประพันธ์
ได้พอใช้

ระดับคุณภาพ ๔
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๓
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๒
หมายถึง
ระดับคุณภาพ ๑
หมายถึง
ตั้งแต่ระดับ พอใช้ ขึ้นไป

๑ (ปรั๑บปรุง)
นออกเสี
ยง
ท่อ่อางจํ
าบทอาขยาน
ได้ถถูกูกต้ต้อองทุง กคํา
ได้
ตามอั
แต่
มีติดกขัขรวิ
ดบ้าธงี
เสียงดังชัดเจน
ออกเสี
าบางคํ
แต่ยังต้ยองคํงปรั
บปรุา ง
ยัเรืงไม่
ชดั เจน นจังหวะ
่องการเว้
เว้และท่
นจังหวะวรรคตอน
วงทํานอง
ถูในการอ่
กต้องเป็านนบางวรรค
ระดับเสียงราบเรียบ
ไม่แสดงอารมณ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุผูง้ประเมิน...............................................
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บทอาขยานหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ เรื่ องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๙ เรื่ อง เรื่ องท่ องจําบทอาขยานบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมา รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒

อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจํานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ชา่ งชํานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จําเริญตา
ศิลปกรรมนําใจให้สร่างโศก
จําเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผใู้ ดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับรําคาญ
เพราะการช่างนี้สําคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการตั้งคําถามเพื่อหาใจความสําคัญ
๒. วิธีการเขียนสรุปใจความสําคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกหลักการตั้งคําถามเพื่อหาใจความสําคัญ
ได้
2. อธิบายวิธีการเขียนสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านจับใจความสําคัญของเรื่องแล้วตอบ
คําถามได้
๒. เขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรีรียยนรู
๓.
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน
7. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนอ่านเรื่อง “ป้อมเด็กดี” ภายใน 5 นาที ครูขอนักเรี ยน
อาสาสมั ค ร 1 คน ออกมาเล่ า เรื่ อ งย่ อ ให้ เ พื่ อ นฟั ง จากนั้ น กล่ า ว
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ พร้อมทั้ง
ครูอธิบายประกอบเพิ่มเติม
2. ครูสมุ่ ถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการตั้งคําถามเพื่อหาใจความสําคัญ
และวิธีการเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ช่วยกันระดมความคิด
เขี ย นสรุ ป ใจความสํา คั ญ ของเรื่ อ ง ป้ อ มเด็ ก ดี และเต่ า ทะเล ลงใน
ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ
๔. นั ก เรี ย นส่ ง ตั ว แทนกลุ่ ม ออกมานํ า เสนอผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย น
นั ก เรี ย นทุ ก คนร่ ว มพิ จ ารณาคํ า ถามและคํ า ตอบ โดยครู ค อยให้
ข้อสังเกตการใช้คําถามและการเขียนสรุปสาระสําคัญแก่นักเรียน
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- การตั้งคําถามเพื่อหาใจความสําคัญ
- การเขียนสรุปใจความสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (1)
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ
2. ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านจับใจความสําคัญ
2. เขียนสรุปใจความสําคัญ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๕๑
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๕๒

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกหลักการตั้งคําถาม
เพื่อหาใจความสําคัญได้
2. อธิบายวิธีการเขียน
สรุปใจความสําคัญของ
เรื่องได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านจับใจความสําคัญ
ของเรื่องแล้วตอบคําถาม
ได้
๒. เขียนสรุปใจความ
สําคัญของเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่
๓. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัย
รักการอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การถาม

คําถาม

ตอบคําถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

การตรวจผลงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐

การสังเกต

แบบสังเกตคุณลักษณะ

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะไม่ต่ํากว่า
ระดับ ๓

๕๓

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(..................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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๕๔

ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การตัง้ คําถามเพื่อหาสาระสําคัญของเรื่อง
การตั้งคําถามทั้งก่อนอ่านและขณะอ่าน ช่วยให้นักเรียนตั้งจุดประสงค์การอ่าน เกิดความเข้าใจเรื่อง
และสรุปสาระสําคัญของเรื่องได้ คําถามได้แก่ “ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทําไม” การตั้งคําถาม
นักเรียนตั้งได้มากมาย เรื่องยิ่งยาวคําถามก็ตั้งได้มากขึ้น ดังตัวอย่างข้างล่าง แต่ควรคํานึงถึงคําถามที่มุ่งถาม
สาระสําคัญของเรื่อง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องโดยตรงมากกว่าคําถามรายละเอียด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่น ๆ
ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องโดยตรง
ตัวอย่าง

คําถาม
“ใคร”
“อะไร”
“ที่ไหน”
“เมื่อไร”
“อย่างไร”
“ทําไม”

การเขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

เรื่องนี้กล่าวถึง ใคร/อะไร
ใครเป็นบุคคลสําคัญเรื่องนี้
เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร (ความคิด กระทํา เหตุการณ์)
เรื่องนี้ ตัวละคร/บุคคล/สิง่ มีชีวิต ทําอะไร
เหตุเกิดที่ไหน
เรื่องเกิดเมื่อไร
เรื่องเกิดเวลาใด
(ตัวละคร) เป็นคนอย่างไร
(ตัวละคร)/(สิ่งที่กล่าวถึง) ทําอย่างไร
ทําไม..........จึงเป็นเช่นนี้
เพราะเหตุใด
เพราะอะไร

๕๕

ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตอนที่ 1
คําชี้แจง : อ่านข้อความ/เรื่อง แล้วตอบคําถามและเขียนสรุปสาระสําคัญ
ป้อมเด็กดี
เย็นวันอังคารหลังโรงเรียนเลิก ป้อมรีบวิ่งกลับบ้านไปช่วยแม่ทําสวน ขณะวิ่งกลับบ้าน เขาสะดุด
รากไม้
รากไม้ ล้ ม ลง เขานึ ก โมโหรากไม้ นั้ น แต่ ทั น ใดนั้ น ป้ อ มก็ ม องเห็ น กระเป๋ า สตางค์ ใ บหนึ่ ง อยู่ ใใกล้
กล้ ๆ รากไม้
เขาเปิดดูเห็นเงินหลายร้อยบาท ขณะเดียวกันป้อมก็เห็นชายคนหนึ่งกําลังมองหาอะไรอยู่ เขาบอกว่ากระเป๋า
เงินหาย ป้อมเดินไปหาอย่างไม่รีรอ พร้อมส่งกระเป๋าให้ชายคนนั้นแล้วถามว่า “กระเป๋าใบนี้ใช่ไหมครับ”
ชายคนนั้ น ยิ้ ม แล้ ว พู ด ว่ า “ใช่ แ ล้ ว ขอบใจหนู ม ากนะ หนู เ ป็ น คนดี ฉั น จะให้ ร างวั ล ” แล้ ว เขาก็ ห ยิ บ เงิ น
จากกระเป๋าส่งให้ปอ้ มหนึ่งร้อยบาท ป้อมดีใจกล่าวขอบคุณแล้วรีบกลับไปเล่าให้แม่ฟัง
(เรื่อง : วิภา ตัณฑุลพงษ์)
เรื่องนี้กล่าวถึงใคร…………………………………………………………………………………………………………………………………
เขาทําอะไร……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
เขาทําที่ไหน………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เขาทําเมื่อไร………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เขาทําอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลเป็นอย่างไร………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปสาระสําคัญ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๕๖

ตอนที่ 2
เต่าทะเล
เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า 150 ล้านปี เต่าทะเลที่พบในไทย ส่วนใหญ่
จะเป็นเต่ามะเฟือง เต่าหญ้า เต่ากระและเต่าตนุ ตามปกติเต่าทะเลจะวางไข่รราว
าวๆๆ เดือนตุลาคมถึ
าคมถึงง
มีนาคม และจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดในเวลากลางคืน ในบริเวณที่ปราศจากการรบกวน แม่เต่าจะ
ขุดหลุมวางไข่คราวละ 75-150 ฟอง และจะเกลี่ยดินกลบไว้อย่างมิดชิดก่อนจะคลานลงทะเล ไข่เต่า
จะใช้เวลาฟักนาน 50-55 วัน เมื่อฟักเป็นตัวลูก เต่าแรกเกิดจะคลานลงทะเล แต่ตัวมันเล็ก ลําตัว
อ่อนนิ่ม ระหว่างทางไปสู่ทะเลมันจะถูกสัตว์อือน่ ื ๆๆ เช่น สุนขั ัข แย้ ตะกวด และปู จับกินเป็นอาหาร ที่
เหลือรอดลงทะเลเพียง 1 % เท่านั้น นั่นเป็นกระบวนการของธรรมชาติ
(นิตยสารหญิงไทย ปีที่ 27 พฤษภาคม 2545 : 65.)
เรื่องนี้กล่าวถึงใคร…………………………………………………………………………………………………………………………………
เขาทําอะไร……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
เขาทําที่ไหน………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เขาทําเมื่อไร………………………………………………………………………………………………………………………………………...
เขาทําอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลเป็นอย่างไร………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปสาระสําคัญ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๕๗
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แบบสังเกตการอ่านจับใจความสําคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
คําชีแ้ จง ครูสงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการอ่านจับใจความสําคัญและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
ระดับคุณภาพ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖ - ๒๐
๑๑ - ๑๕
๖ - ๑๐
๐-๕

ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔ รวม สรุปการประเมิน
ข้อ ๑
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 20 ผ่าน ไม่ผา่ น

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

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

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ลักษณะของย่อหน้า
2. ความคิดหลักหรือใจความสําคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของย่อหน้าได้
2. อธิบายลักษณะของความคิดหลักหรือ
ใจความสําคัญได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. อ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.
นรู้ ้
๓.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรู
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน
7. มีความตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่
ต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสําคัญว่า
จะใช้เมื่อใดและมีประโยชน์อย่างไร จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ย่อหน้าและส่วนประกอบของย่อหน้า โดย
ครูอธิบายประกอบเพิ่มเติม
2. อาสาสมัครนักเรียนตอบคําถามในประเด็น ดังต่อไปนี้
- ความหมายของย่อหน้า
- ลักษณะของความคิดหลักหรือใจความสําคัญ
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่
เท่า ๆๆ กักันน ทําใบงาน เรื่อง จับใจความ
ย่อหน้า จากนั้นส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีนักเรียนกลุ่ม
อื่นและครูเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของย่อหน้า
- ลักษณะของความคิดหลักหรือใจความสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (2)
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง ย่อหน้าและส่วนประกอบ
ของย่อหน้า
๒. ใบงาน เรื่อง จับใจความย่อหน้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านจับใจความสําคัญ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๕๘
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๕๙

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
วิธกี าร
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของย่อ
การถาม
หน้าได้
2. อธิบายลักษณะของ
ความคิดหลักหรือใจความ
สําคัญได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. อ่านจับใจความสําคัญ ๑. การสังเกต
จากเรื่องที่อ่านได้
๒. การตรวจผลงาน
๒.การตรวจผลงาน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรียนรู้
๓.
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัยรัก
การอ่
การอ่าานน
7. มีความตระหนักใน
และมีเเจตคติ
จตคติที่ดีต่อ
คุคุณณค่ค่าาและมี
การอ่
าน าน
ต่อการอ่

การสังเกต

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

คําถาม

ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

๑. แบบสังเกต
การปฏิบัตงิ านกลุ่ม
๒. ใบงาน
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๑. ได้ผลจากการสังเกต
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐
๒. ได้ผลประเมินไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 8๐
ได้ผลจากการสังเกต
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓
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๖๐

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๖๑

ใบความรู้ เรื่อง ย่อหน้าและส่วนประกอบของย่อหน้า
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (2)
รายวิชาภาษาไทย รหัส 22101
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ย่อหน้า คือ ข้อความที่ประกอบขึ้นด้วยประโยคตั้งแต่หนึ่งประโยคหรือมากกว่า ประโยคเหล่านั้น
มีความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียว และมุ่งให้ผอู้ ่านทราบความคิดหลักหนึ่งความคิด
ความคิดหลักนี้บางครั้งเรียกว่าความคิดสําคัญ หรือใจความสําคัญ ซึ่งโดยปกติจะเขียนเป็นประโยค
ส่วนประกอบของย่อหน้า
แต่ละย่อหน้าจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. ความคิดหลัก หรือใจความสําคัญ
2. รายละเอียดที่สนับสนุนความคิดหลัก การเขียนขยายความคิดหลักมีหลายวิธี ได้แก่ การอธิบาย
ให้ข้อมูล การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การนิยามให้คําจํากัดความ การให้เหตุผล ข้อความเหล่านี้เขียน
เพื่อสนับสนุนความคิดหลักในย่อหน้านั้นเอง
ตัวอย่างส่วนประกอบของย่อหน้า
กลองแต่ละประเภทมีจังหวะลีลาและท่าทางการตีแตกต่างกันไปตามชนิดของกลอง กลอง
บางประเภทมีลีลาและท่าทางตีที่โลดโผน ใช้อวัยวะตีได้หลายส่วน ลีลาของกลองแต่ละชนิดช่วยให้
การแสดงสนุกสนานขึ้น
ความคิดหลัก คือ ประโยค กลองแต่ละประเภทมีจังหวะลีลาและท่าทางการตีแตกต่างกันไปตาม
ชนิดของกลอง



รายละเอียดทีส่ นับสนุนความคิดหลัก มี 2 ประโยคเป็นการเขียนอธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ
กลองบางประเภทมีลีลาและท่าทางตีที่โลดโผนใช้อวัยวะตีได้หลายส่วน
ลีลาของกลองแต่ละชนิดช่วยให้การแสดงสนุกสนานขึ้น
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๖๒

ใบงาน เรื่อง การอ่านจับใจความย่อหน้า
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (2)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
1. อ่านย่อหน้าเรื่อง “กลอง” แล้วอภิปรายกลุ่มหาความคิดหลัก รายละเอียดของเรื่องที่สนับสนุน
ความคิดหลัก และประโยคใจความสําคัญของย่อหน้า
กลอง
กลองแต่ละประเภทมีจังหวะลีลาและท่าทางการตีแตกต่างกันไปตามชนิดของกลอง กลอง
บางประเภทมีลีลาและท่าทางตีที่โลดโผนใช้อวัยวะตีได้หลายส่วน ลีลาของกลองแต่ละชนิดช่วยให้
การแสดงสนุกสนานขึ้น
ความคิดหลัก..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายละเอียดทีส่ นับสนุนความคิดหลัก....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. อ่านย่อหน้าเรื่อง “ซีอิ๊ว” แล้วอภิปรายกลุ่มหาความคิดหลัก รายละเอียดของเรื่องที่สนับสนุน
ความคิดหลัก และประโยคใจความสําคัญของย่อหน้า
ซีอิ๊ว
ซี อ๊ิ ว ขาว คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเหลวที่ ไ ด้ จ ากการย่ อ ยสลายโปรตี น ของถั่ ว เหลื อ งและ
แป้งสาลี ซึ่งนํามาแต่งรส กลิ่น หรือสี ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์นนัน้ั ๆๆ แล้วนําไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนก่อนบรรจุ ควรเลือกซื้อซีอิ๊วขาวที่หมักโดยธรรมชาติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะมี
รสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมจากธรรมชาติแท้
แท้ๆๆ
(เรื่อง : วิภา ตัณฑุลพงษ์)
ความคิดหลัก..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายละเอียดทีส่ นับสนุนความคิดหลัก....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ประโยคใจความสําคัญ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๖๓

เฉลยข้อที่ 1
ความคิดหลัก กลองแต่ละประเภทมีจังหวะลีลาและท่าทางการตีแตกต่างกันไปตามชนิดของกลอง
รายละเอียดทีส่ นับสนุนความคิดหลัก



กลองบางประเภทมีลีลาและท่าทางตีที่โลดโผนใช้อวัยวะตีได้หลายส่วน
ลีลาของกลองแต่ละชนิดช่วยให้การแสดงสนุกสนานขึ้น

ประโยคใจความสําคัญ กลองแต่ละประเภทมีจังหวะลีลาและท่าทางการตีแตกต่างกันไปตามชนิด
ของกลอง
เฉลยข้อที่ 2
แป้งสาลี




ความคิดหลัก ซีอิ๊วขาว คือ ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนของถั่วเหลืองและ
รายละเอียดที่สนับสนุนความคิดหลัก
การแต่งรส กลิ่น และสี ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนบรรจุ
การเลือกซื้อซีอิ๊วขาวที่หมักโดยวิธีธรรมชาติในระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะมีรสชาติกลมกล่อมและ
กลิ่นหอมจากธรรมชาติแท้ๆ

ประโยคใจความสําคัญ ซีอิ๊วขาว คือ ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนของถั่วเหลือง
และแป้งสาลี
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ขอบเขตเนื้อหา
1. ตําแหน่งประโยคใจความสําคัญของย่อหน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกลักษณะของประโยคใจความสําคัญได้
2. บอกลักษณะของประโยคขยายความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ระบุตําแหน่งประโยคใจความสําคัญได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรียนรู้
๓.
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน
7. มีความตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดี
ต่ต่ออการอ่
การอ่าานน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการอ่าน
จับใจความสําคัญ จากนั้นครูกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่
เท่า ๆๆ กัน ศึกษาใบความรู้
เรื่ อ ง ตํ า แหน่ ง ประโยคใจความสํ า คั ญ ของย่ อ หน้ า แล้ ว บั น ทึ ก
ความรู้ลงในกระดาษที่ครูแจกให้
2. นักเรียนอาสาสมัครตอบคําถามในประเด็นดังต่อไปนี้
- ลักษณะของประโยคใจความสําคัญ
- ลักษณะของประโยคขยายความ
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงาน เรื่อง ตําแหน่งประโยคใจความ
สําคัญของย่อหน้า จากนั้นส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
โดยมีนักเรียนกลุ่มอื่นและครูร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูรว่ มกันสรุป เรื่อง ตําแหน่งประโยคใจความ
สําคัญของย่อหน้า

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (3)
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง ตําแหน่งประโยค
ใจความสําคัญของย่อหน้า
2. ใบงาน เรื่อง ตําแหน่งประโยค
ใจความสําคัญของย่อหน้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านจับใจความเพื่อหาตําแหน่งประโยค
ใจความสําคัญของย่อหน้า

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๖๔
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๖๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. บอกลักษณะของ
ประโยคใจความสําคัญได้
2. บอกลักษณะของ
ประโยคขยายความได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. ระบุตําแหน่งประโยค
ใจความสําคัญได้
ด้านคุณลักษณะ
1. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่
๓. ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
6. มีมารยาทและนิสัย
รักการอ่าน
7. มีความตระหนักใน
คุณค่า และมีเจตคติที่ดี
ต่อการอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือทีใ่ ช้

การถาม

คําถาม

การตรวจผลงาน

ใบงาน

ทําใบงานได้ถูกต้อง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

การสังเกต

แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3

เกณฑ์
ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
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๖๖

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

๖๗

ใบความรู้ เรื่อง ตําแหน่งประโยคใจความสําคัญของย่อหน้า
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (3)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
ประกอบ วยใจความสําคัญอย่างหนึ่ง กับเนื้อความ ขยายให้ชัดเจน
ย่อหน้าเป็นข้อความตอนหนึ่งอันประกอยด้
ข้อความหนึ่งย่อหน้าจะกล่าวถึงเรื่องเรื่องเดียวเท่านั้น การฝึกจับใจความสําคัญในแต่ละย่อหน้า จึงเป็นพื้นฐาน
สําคัญของการจับใจความข้อความยาวๆ
ยาว ๆ ได้เป็นอย่างดี ข้อความหนึ่งย่อหน้าประกอบด้วย
๑. ประโยคใจความสําคัญหรือประโยคหลัก ที่สรุปความคิดของข้อเขียนตอนนั้นไว้ทั้งหมด
ประโยคทํานองนี้จะอยู่ส่วนใดของย่อหน้าก็ได้ แต่ที่นิยมมากคือ อยู่ต้นหรือท้ายย่อหน้า อย่างไรก็ตาม
ข้อเขียนบางย่อหน้าอาจไม่มีประโยคใจความสําคัญเลยก็ได้ ในกรณีนผี้ อู้ ่านจะต้องสรุปใจความสําคัญเอง
๒. ประโยคขยายความ เป็นข้อความขยายสนับสนุนประโยคใจความสําคัญให้ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่าง
๑) ใจความสําคัญอยูต่ น้ ย่อหน้า
ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือเรื่องของการใช้ภาษา มนุษย์
สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียน คือ เป็นภาษาหนังสือสําหรับให้ผอู้ ื่นอ่านและเข้าใจตรง
ตามที่ต้องการ แต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสาร แม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทํา
เสียงเพื่อแสดงความรู้สึก เช่น โกรธ หิว เจ็บปวด เท่านั้น เสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้
ละเอียดลออเท่าภาษาพูดของมนุษย์
(จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ๒๕๒๕,๔-๕)
๒) ใจความสําคัญอยูท่ า้ ยย่อหน้า
หนึง่ ๆๆ มีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไป จิตรกรรมก็มีการวาดและ
ภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ
ระบายสีบนฝาผนัง วาดเป็นเส้นบนกระดาษ วาดและระบายเป็นภาพเล็กเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิ
ประเทศและอือืน่ ๆๆ วรรณคดีกเ็ ข้าในลักษณะนี้ รูปแบบของวรรณคดีไทยก็มีหลายแบบ ถ้านับวรรณคดี
ต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วน คุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือ
ความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบ การพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูรูป ๆๆ นั้น
(บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ๒๕๑๗,๒)
๓) ใจความสําคัญอยูก่ ลางย่อหน้า
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ ฉะนั้นครูจงึ เป็นผู้ที่มี
โอกาสดีกว่าคนอื่นๆ ในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นําของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้าม
ความสําคัญของการฟังไป ควรระลึกไว้เสมอว่า การฟังมีความสําคัญเท่าๆๆ กับการพูด การอ่านและการ
เขียน ถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มาก แต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟัง ผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลย
แต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วย
(ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ ๒๕๑๙,๖๘)
๔) ใจความสําคัญอยูต่ น้ และท้ายย่อหน้า
ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ตัวอย่างบางคนชอบ
ปลูกไม้ดอกไม้ผล เมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่จะทําดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น จึงมีผู้นํา
ผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัดวางในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่ารับประทานลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า
านและแกะสลั
ผ่ปอก
า ปอกคว้คว้
านและแกะสลักก ส่วนไม้ดอกที่ออกดอก ก็นํามาผูกมัดเป็นช่อบ้าง เป็นพวงเป็นพู่บ้าง เสียบเป็นพุ่ม
หรือปักลงในแจกันก็ได้ตามแต่จะเห็นงาม ชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก
(การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน, ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์)
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๖๘

ใบงาน เรื่อง ตําแหน่งประโยคใจความสําคัญของย่อหน้า
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ (3)
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
คําชี้แจง: ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสําคัญแต่ละย่อหน้า
ในพฤติ
รรมเช่เช่นน ในงานทําบุญเลี้ยงพระ
๑. ดนตรีไทยเป็นสัญญาณบอกถึงการดําเนินกิจกรรมต่ต่างงๆๆ ในพิ
ธีกกรรม
เมื่อเพลงโหมโรงเช้าดังขึ้น ก็จะทราบกันว่าพระมาถึงแล้ว เวลาพระจะกลับปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลง
กราวรํา ในการเทศน์มหาชาติ ถ้าเล่นเพลงเซ่นเหล้าก็แสดงว่าจบการเทศน์กัณฑ์ชูชก แต่ละกัณฑ์จะ
มีเพลงประจํา เพลงเป็นสิ่งที่บอกให้เจ้าของกัณฑ์ต่อไปได้เตรียมตัวด้วยหรือในงานพระราชพิธี ถ้า
แตรสังข์ดังขึ้นก็แสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแล้ว ถ้าจะทรงลุกไปจุดเทียน ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลง
สาธุการ ดังนั้นไม่ว่าพิธีกรรมตามขั้นตอนของชีวิต พิธีทางศาสนาหรือพระราชพิธีจะมีดนตรีไทยเป็น
เครื่องบอกลักษณะ หรือขั้นตอนในพิธีเสมอ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๒๓,๗๔)
๒. ในสังคมไทยมีการละเล่นมากมายหลายประเภทให้เเด็ด็กๆๆได้ได้เเล่ล่นนกันเพื่อความสนุ
ความ กสนานเพลิดเพลิน
เรามีการละเล่นของเด็กหญิง เช่น อีตัก ขายของ มีการละเล่นของเด็กชาย เช่น ลูกหิน ทอยกอง
มี ก ารละเล่ น ที่ เ ล่ น เป็ น กลุ่ ม เช่ น มอญซ่ อ นผ้ า โพงพาง เช้าา ๆ อยู่ในบ้
นบ้าานเด็
นเด็กกๆๆ ก็ เ ล่ น หมากเก็ บ
แดดร่มลมตก
ลมตกก็ออกไปเล่นวิ่งเปี้ยว รีรีข้างสาร ชักคะเย่อ กันบริเวณลานบ้าน การละเล่นนั้น
พอเย็นๆๆแดดร่
มีเพลงร้องประกอบ เช่น แม่งู จีจ่อเจี๊ยบ บางชนิดก็ไม่เป็นเพลง เช่น ห่วงยาว ขี่ม้าก้านกล้วย
เด็ก ๆๆ ในสั
ในสังคมไทยจะไม่ ”เหงา" เพราะมีของให้เล่น อยู่คนเดียวก็เล่นได้เช่น ไปเก็บใบไม้มาเล่น
ขายของ ถ้ามีเพื่อนสักคนก็เล่นแมงมุม เล่นจ้ําจี้ได้ เล่นเป่ายิงชุ้บได้ ถ้ามีเพื่อนเล่นหลายคนก็อาจ
ชักชวนกันเล่นลิงชิงหลัก กาฟักไข่หรือวิ่งเปี้ยว
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๒๓,๑๙)
๓. หลังจากลิเกบันตนก็เกิดมี ลิเกลูกบท ซึ่งเกิดจากมีผู้คิดนําเอาการแสดงลิเกเข้าไปผสมกับการ
บรรเลงปี่พาทย์ กล่าวคือในการบรรเลงปี่พาทย์แบบหนึ่งนั้น จะเริ่มร้องและบรรเลงเพลงสามชั้นก่อน
เป็นเพลงแม่บท เมื่อจบแล้วจะหาเพลงสั
จะหาเพลงสั้น้นๆ มาบรรเลงต่อท้ายเรียกว่า ลูกบท แล้วจึงออกลูกหมด
เป็นอันว่าจบกระบวนในตอนหนึ่ง ในระหว่างที่ปี่พาทย์บรรเลงเพลงลูกบทซึ่งมักทําเป็นเพลงภาษา
ต่างงๆๆ มีผู้คิดปล่อยผู้แสดงซึ่งแต่งตัวเป็นทํานองเดียวกับลิเกออกภาษามาแสดงประกอบแต่ใช้ ปี่
ดผูแ้ ดสดงก็
จะเข้าเฉากไป
ปีพ่ าทย์
พาทย์รับแทนลูกคู่ที่ตีกลองรํามะนาในลิเกบันตน เมือ่ เมืหมดชุ
่อหมดชุ
ผู้แสดงก็
ข้าฉากไป
ปี่พจะบรรเลงเพลง
าทย์
จะ
เพลงแม่
บทต่อไปใหม่
งเพลงลู
ปล่อยตัวปแสดงออกมาอี
ก
ก
บรรเลงเพลงแม่
บทต่อและเมื
ไปใหม่่อถึและเมื
่อถึกงบทเป็
เพลงลูนกภาษาใดก็
บทเป็นภาษาใดก็
ล่อยตัวแสดงออกมาอี
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๒๓, ๑๓๔)

๖๙

๔. ร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นสิ่งขัดขวางในการรู้รสอย่างมาก ถ้ามิตรไม่เคยกินอาหารร้อนจัดก็แสดงว่า
มิตรไม่เคยรู้รสอาหารทุกรสในทํานองเดียวกัน ถ้าเราเอาก้อนน้ําแข็งวางบนลิ้น ตอนแรกจะรู้สึกเย็น
แต่ลิ้นไม่รู้รสจนกว่าจะได้รับความอบอุ่น นั่นคือลิ้นจะรู้รสต่อเมื่อน้ําแข็งที่ใส่บนลิ้นละลาย
(วิริยะ สิริสิงห ๒๕๒๕, ๘๔)
๕. เห็นชื่อของโรคที่ทําให้ตายแล้วคงมีหลายคนไม่รู้จักโรคนี้ แม้พวกหมอเองก็เถอะ น้อยคนที่จะเคย
ได้ยินชื่ อของโรคนี้ แต่คนที่เคยบวชเคยเรียนมาแล้วก็คงจะพอรู้จั กกันบ้าง อี ตอนที่กระทําพิธี
ขอบวชนั้น เมื่อเวลาที่องค์อุปัชฌาย์ถามว่า "อปมาโร" นาคก็จะต้องตอบว่า "นัตถิ ภันเต" อันว่า
"อปมาโรค" นี้แปลว่า "ลมบ้าหมู"
(เสนอ อินทรสุขศรี ๒๕๑๔,๘๔)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายการอ่านสรุปความ
๒. หลักและวิธีการอ่านสรุปความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายการอ่านสรุปความได้
๒. อธิบายวิธีการอ่านสรุปความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านสรุปความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.
นรู้ ้
๓.ใฝ่ใฝ่เเรีรียยนรู
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทในการอ่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การอ่านสรุปความ
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนร่วมสนทนาตอบคําถามว่า “เคยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
นวนิยาย หรือการ์ตูน แล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังหรือไม่”
๒. นักเรียนและครูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า “นักเรียน
สังเกตหรือไม่ว่าเรื่องที่นักเรียนนํามาเล่านั้นจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่
ให้สั้น กระชับ เพื่อให้เพื่อนเข้าใจได้ง่าย” นักเรียนและครูสรุปความเห็นว่า
“การที่นักเรียนสามารถทําเช่นนั้นได้แสดงว่านักเรียนมีทักษะการสรุป
ความ” จากนั้นจึงกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆๆ ศึศึกกษาใบความรู้ เรื่องการอ่าน
สรุปความ แล้วบันทึกความรู้ลงในกระดาษที่ครูแจกให้
๒. อาสาสมัครนักเรียนบอกความหมายและอธิบายวิธีการอ่านสรุปความ
๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ ทําใบงาน เรื่อง การอ่านสรุปความ เมื่อเสร็จแล้ว
ส่งตัวแทนมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๔. นักเรียนและครูที่นั่งฟังการนําเสนอช่วยกันเสนอแนะข้อบกพร่อง
เพื่อนําไปปรับปรุง

แหล่งเรียนรู/้ สื่อ
๑. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านสรุปความ
๒. ใบงาน เรื่อง การอ่านสรุปความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนสรุปความเรื่อง ประดับเมือง
เหลืองอร่ามวันเฉลิมฯ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหา เรื่อง การอ่านสรุปความในประเด็น
ดังต่อไปนี้
- ความหมายของการอ่านสรุปความ
- วิธีการอ่านสรุปความ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การอ่านสรุปความ
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

๔. นักเรียนและครูที่นั่งฟังการนําเสนอช่วยกันเสนอแนะข้อบกพร่อง
เพื่อนําไปปรับปรุง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายการอ่านสรุปความ
ได้
๒. อธิบายวิธีการอ่านสรุปความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. อ่านสรุปความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่
๓. ใฝ่เรีเรียยนรู
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทในการอ่าน

วิธกี าร

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

การถาม

คําถาม

ตอบคําถาม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์

การตรวจผลงาน

แบบประเมิน
การอ่านสรุปความ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านสรปุ ความ หน่วยการเรยี นรู้ที่ ๑ แผนการจดั การเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง การอ่านสรปุ ความ รายวชิ า ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรยี นที่ ๑ ชั้นมธั ยมศึกษาที่ ๒

การอ่านสรุปความ
การสรุปความ หมายถึง การนําใจความสําคัญ มาเขียนเรียบเรียงใหม่แบบสัสั้นๆด้
ๆ วด้ยภาษาของตนเอง
วยภาษาของตนเอง
โดยคลอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ที่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจ
วิธกี ารอ่านสรุปความ
๑. อ่านรอบแรกดูชื่อเรื่องก่อน แล้วอ่านโดยมีคําถามในใจว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมือ่ ไร
อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ข้อความใดสําคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้
๒. อ่านอีกครั้งดูรายละเอียดของเนื้อหา
๓. สามารถอ่านเพิ่มได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
๔. ให้สรุปใจความสําคัญเพียงใจความเดียวของแต่ละย่อหน้าไว้
๕. นําใจความสําคัญที่รวบรวมไว้มาเขียนเรียบเรียงใหม่อย่างละเอียดและสละสลวยโดยใช้
สํานวนของตนเอง
๖. ทบทวนการสรุปความอีกครั้งเพื่อพิจารณาหาส่วนที่ต้องแก้ไขหรือต้องการเพิ่มเติม
ตัวอย่างการสรุปความ
เรื่อง ลดอ้วน (ได้) โดยไม่พึ่งยา
ยุ ค ปั จ จุ บั น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ยาลดความอ้ ว น ที่ โ ฆษณาเกิ น จริ ง ว่ า กิ น แล้ ว ทํ า ให้ หุ่นดี
จนส่งงผลกระทบต่
ผลกระทบต่ออสุสุขขภาพตามมา
ภาพตามมา
น้ําหนักลด ซึ่งทําให้ประชาชนบางคนหลงเชื่อแบบผิผิดๆๆจนส่
ทั้ง ๆๆ ทีที่จ่จริริงงๆๆแล้แล้วว การลดน้ําหนักเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนที่ดีที่สุด ควรเน้นวิธีการทางธรรมชาติซึ่งเป็น
วิธีที่เหมาะสมกับทุกคน คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยการควบคุมปริมาณและชนิดของอาหาร
ควบคู่กับการออกกําลังกาย
(ที่มา: นิตยสารกุลสตรี ฉบับที่ ๑๑๑๘ ปีที่ ๔๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๔ )
วิธีสรุปความ
ใคร
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ทําอะไร
ยาลดความอ้วน
เมื่อไร
ยุคปัจจุบัน
อย่างไร
โฆษณาเกินจริง
ผลเป็นอย่างไร
ประชาชนบางคนหลงเชื่อแบบผิผิดๆๆ
สรุปความได้ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาลดความอ้วน ในยุคปัจจุบนั ได้โฆษณาเกินจริง ทําให้ประชาชนบางคนหลงเชื่อ
แบบผิผิดๆๆ
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ใบงาน เรือ่ ง การอ่านสรุปความ หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง การอ่านสรุปความ รายวิชาใบงาน
ภาษาไทย
ส ท๒๒๑๐๑
๑.๑รหัการสรุ
ปความภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๒
คําชี้แจง นักเรียนอ่านบทความแล้วเขียนสรุปความโดยเรียบเรียงใจความให้สละสลวย ลายมืออ่านง่ายสวยงาม

เรื่อง ประดับเมืองเหลืองอร่ามวันเฉลิมฯ
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ ก.ค.
๖๑ โดยกล่าวว่า กทม. ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพื้นที่ท้องสนามหลวงนั้น
กทม. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่และปรับระดับพื้นดินงานวางระบบระบายน้ําใต้พื้นท้องสนามหลวง.........
(ที่มา: นสพ.เดลินวิ ส์ ฉบับวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 หน้า 14)
วิธีสรุปความ
ใคร
ทําอะไร
เมื่อไร
อย่างไร

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

สรุปความได้ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชือ่ กลุ่ม............................................................ชั้น............................
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เฉลยใบงาน เรื่อง การอ่านสรุปความ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรือ่ ง การอ่านสรุปความ รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๒
คําสั่ง ให้นักเรียนอ่านบทความแล้วเขียนสรุปความ โดยเรียบเรียงใจความให้สละสลวย ลายมืออ่านง่ายสวยงาม

เรื่อง ประดับเมืองเหลืองอร่ามวันเฉลิมฯ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑
โดยกล่าวว่า กทม. ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพื้นที่ท้องสนามหลวงนั้น
กทม. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่และปรับระดับพื้นดินงานวางระบบระบายน้ําใต้พื้นท้องสนามหลวง.........
วิธีสรุปความ
ใคร
ทําอะไร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ ่าราราชการกรุงเทพมหานคร
เตรียมความพร้อมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อไร
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑
อย่างไร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์
ผลเป็นอย่างไร -

สรุปความได ดังนี้
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ ได
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทองสนามหลวงและรอบเกาะรัตนโกสินทร์

หรืออยูในดุลยพินิจของครู
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แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่ม
ประเมินกลุ่มที.่ ........................................
ผลงานกลุ่ม.............................
ชื่อผู้ประเมิน..................................................................................................ชั้น.............................................
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
การทํางานเสร็จตามเวลากําหนด
การนําเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
ความมีคุณภาพของผลงานกลุ่ม
รวมคะแนนที่ได้

เกณฑ์การประเมิน
๔
หมายถึง
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

๔

๓

๒

๑
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แบบประเมิน
การอ่านสรุปความ
ชื่อผู้ประเมิน.......................................................................................ชั้น...........ห้อง............เลขที่.............
ลําดับ
ที่
๑
๒.
๓.
๔
๕

ข้อความ

๔

๓

๒

๑

สรุปความได้สอดคล้องกับเนื้อหา
สํานวนที่เรียบเรียงอย่างสละสลวย
เขียนสะกดคําได้ถูกต้องชัดเจน
ใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
สะอาด เรียบร้อย

เกณฑ์การประเมิน
๔
หมายถึง
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ลงชื่อ....................................................
ผูป้ ระเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
1. หลักการเขียนสรุปความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียน
สรุปความ
2. บอกความหมายของการเขียนสรุปความได้
3. อธิบายหลักการเขียนสรุปความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. เขียนสรุปความได้
2. ตีความจากคําประพันธ์ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทในการอ่าน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. ครู ตั้ ง คํ า ถาม “ใคร อะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ไหร่ ทํ า ไม อย่ า งไร”
เพื่อโยงมาสู่การเข้าใจเรื่องและการเขียนสรุปความ
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มละเท่า ๆ กัน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง
การเขียนสรุปความ แล้วระดมความคิด ช่วยกันอธิบายในประเด็น
ดังต่อไปนี้
- ความหมายของการเขียนสรุปความ
- วิธีการเขียนสรุปความ
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบงาน เรื่อง การเขียนสรุปความ แล้วส่ง
ตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและเพื่อนกลุ่มอื่น
ร่วมกันเสนอแนะเพิ่มเติม
3. นักเรียนฝึกตีความจากบทประพันธ์ ดังนี้ โดยบันทึกลงสมุด
“ ถึงบ้านงิ้วงิ้วต้นแต่พ้นหนาม
ไม่งอกงามเหมือนแม่งิ้วที่ผิวเหลือง
เมื่อแลพบหลบพักตร์จักชําเลือง
ดูปลดเปลื้องเปล่งปลั่งกําลังโลม ”
(นิราศวัดเจ้าฟ้า ของสุนทภู)่

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนสรุปความ
2. ใบงานที่ เรือ่ ง การเขียนสรุปความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่าน
2. ตีความจากคําประพันธ์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๘
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน และการเขียน
4. อาสาสมั ค รนั ก เรี ย นนํ า เสนอการตี ค วาม นั ก เรี ย นและครู
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
5. นั ก เรี ย นเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบทร้ อ ยกรอง
ที่ อ่ า นกั บ ประสบการณ์ จ ริ ง ว่ า นั ก เรี ย นเคยรู้ เ รื่ อ งอะไรบ้ า ง
ที่เหมือนกับบทร้อยกรองนี้ผู้อ่านจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
จึงจะทําให้ตีความบทประพันธ์นี้ได้อย่างชัดเจนว่าผู้เขียนมีเจตนา
อย่างไร
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็น ดังต่อไปนี้
- ความหมายของการเขียนสรุปความ
- วิธกี ารเขียนสรุปความ

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
วิธีการ
สิ่งทีต่ ้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
การถาม
เกี่ยวกับหลักการเขียน
สรุปความ
2. บอกความหมายของ
การเขียนสรุปความได้
3. อธิบายหลักการเขียน
สรุปความได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. เขียนสรุปความได้
การประเมิน
2. คิดวิเคราะห์ตีความ
การสังเกต
จากคําประพันธ์ได้

ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สจุ ริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เเรีรียยนรู
๓.
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทในการอ่าน
๗. ตระหนักในคุณค่า
และ มีเจตคติที่ดีต่อการ
อ่าน และการเขียน

การสังเกต
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เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

คําถาม

ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

แบบประเมินผลการนําเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
ได้ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมกลุ่ม
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓

แบบสังเกตคุณลักษณะ

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะไม่ต่ํากว่า
ระดับ ๓

๘๑

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนสรุปความ
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การสรุปความ
การฝึ ก อ่ า นแล้ ว เขี ย นสรุ ป ความช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นมี ค วามเข้ า ใจในการอ่ า นยิ่ ง ขึ้ น การสรุ ป ความเป็ น
การแยกแยะเนื้อหาที่อ่านออกเป็นสาระสําคัญ และรายละเอียดของเรื่อง แล้วพิจารณาเฉพาะสาระสําคัญ
ามารถถ่าายทอดให้
ยทอดให้ผผู้อู้อื่นื่นเข้เข้าาใจใจ
นํามาพูดหรือเขียนเป็นข้อความสัสั้นๆๆทีที่ส่สามารถถ่
วิธีการเขียนสรุปความ
มีขั้นตอนการเขียนสรุปความดังนี้
1) ขั้นอ่าน อ่านข้อความหรือเรื่องราวให้ตลอดเรื่อง
ทดสอบความเข้าาใจใจ โดยตั้งคําถามกับตัวเองเกี่ยวกับจุดสําคัญของเรื่อง
2) ขั้นคิด ตั้งคําถามสัสั้นๆๆ เพืเพื่ออ่ ทดสอบความเข้
ได้แก่
 เรื่องอะไร ใครเป็นผู้เขียน มีความว่าอย่างไร
 ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทําไม
 สาระสํ า คั ญ ของเรื่ อ งจะสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ เรื่ อ งมากที่ สุ ด ส่ ว นรายละเอี ย ดจะสั ม พั น ธ์ กั บ
สาระสําคัญอีกต่อหนึ่ง คําถามที่จะตั้งจึงควรถามหาสาระสําคัญ ซึ่งเป็นจุดสําคัญของเรื่อง
3) ขั้นเขียน เรียบเรียงสาระสําคัญของเรื่องมาสรุปความโดย
 นําสาระสําคัญที่จดบันทึกไว้แต่ละตอนมาเรียบเรียงใหม่
 เขียนด้วยสํานวนของตนเอง ใช้ภาษาให้ถูกต้อง กระชับ
 คําสรรพนามที่ใช้ให้เปลี่ยนเป็นบุรุษที่ 3
 คําที่ยากและยาวในเรื่องเดิมควรเปลี่ยนใช้คําธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจง่าย
 ประโยคสั้นๆ ทุกประโยคต้องเชื่อมโยงกัน โดยอาจใช้บุพบท สันธาน หรือวลีมาเชื่อม
4) ขัน้ ตรวจ สอบการเขียนสรุปความเมื่อเขียนเสร็จแล้วควรทบทวน ดังนี้
 มีสารสนเทศสําคัญครบถ้วน โดยเปรียบเทียบกับเรื่องเดิม
 ใช้ประโยคสมบูรณ์หรือไม่ มีรายละเอียดของเรื่องความติดมาบ้างหรือไม่
 มีข้อความใดทีผ
่ ิดเพี้ยนไปจากเรื่องเดิมบ้าง
 ประโยคต่างงๆๆเชื
เชื่อ่อมโยงด้
มโยงด้ววยถ้
ยถ้ออยคํ
ยคำา�ทีที่เ่เหมาะสม
หมาะสม
 หลักภาษา และการสะกดคําถูกต้อง

๘๓

ที่ไหน

อะไร

ใบงาน เรื่อง การเขียนสรุปความ
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรือ่ ง การเขียนสรุปความ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตอนที่ 1 อ่านเรื่องแล้วตั้งคําถาม และเขียนคําตอบ “ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อย่างไร” ลงในมือ
นักสรุปความและสรุปความเรื่องที่อ่าน
เรื่องบ้านโป่ง’รําลึก52 ปีพระบารมีปกเกล้า
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2549 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จ. ราชบุรี นายธนน เวชกรกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “52 ปี พระบารมี
ปกเกล้าชาวบ้านโป่ง”
นายธนน เปิดเผยว่า อ. บ้านโป่ง เป็นอําเภอใหญ่และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมด้านอู่ต่อรถยนต์
ประดับยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาสวยงามป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ “ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว
ได้เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร อ. บ้านโป่ง ผู้ปผูระสบภั
ยพิบยัตพิจิ บากเหตุ
เพลิง
้ประสบภั
ัติจากเหตุ
เพลิ
ครั้งทใหญ่
ที่สุดในประวั
ติศาสตร์
บเป็นพระมหากรุ
ที่มีต่อประชาชนชาวบ้
งอย่ในการนี
างมาก ้
ไหม้งคไหม้
รั้งใหญ่
ี่สุดในประวั
ติศาสตร์
นับเป็นนัพระมหากรุ
ณาธิคุณณทีาธิ่มีตค่อุณประชาชนชาวบ้
านโป่งอย่านโป่
างมาก
ทางภาคราชการ-ประชาชนจึ
งร่วมกันจังดร่งานขึ
กล่าว”
ในการนี
้ ทางภาคราชการ-ประชาชนจึ
วมกัน้นจัดัดงงานขึ
้นดังกล่าว”
(หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2549

อย่างไร

……………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………………..
สรุปความ………………………………………………….
…………………………………………………………..……
…………………………………………………………….
…………………………………………………………
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ตอนที่ 2 สรุปความโดยบอกความหมายของถ้อยคํา สํานวน และเจตนาของผู้ส่งสารได้
คําชีแ้ จง
ให้นักเรียนอ่านคําประพันธ์ต่อไปนี้แล้วสรุปความ
ชุดที่ 1
เพ็ญพระจันทร์นั้นสว่างแต่ข้างขึ้น
กระต่ายมึนเมาเพ็ญจนเป็นบ้า
อันทรามวัยใสสุกทุกเวลา
น้ําใจข้าเมามืนทั้งขึ้นแรม
(นิทานเวตาล)
ชุดที่ 2
“ผมมีน้ําผึ้งในปาก

แต่ไม่มีมีดในหัวใจ
(รงค์ วงษ์สวรรค์)
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แบบประเมิน การนําเสนองานหน้าชัน้ เรียน
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรือ่ ง การเขียนสรุปความ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ชื่อกลุ่ม………………….....................................……เลขที่…………………..ชั้น…………………..

ที่
1
2
3
4
5
6

พฤติกรรมที่ประเมิน
ความพร้อมในการพูด
ความสมบูรณ์ในเนื้อหา
การสรุปใจความสําคัญ
การแสดงความคิดเห็น
การตอบคําซักถาม
บุคลิกความเชื่อมั่น
รวม
รวมคะแนน

ดีมาก
4

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้
3
2

ปรับปรุง
0-1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม……………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………................................................................
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)
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ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของการอ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
2. หลักการวิเคราะห์งานประพันธ์
3. เกณฑ์ในการเลือกวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของการอ่านวิเคราะห์และ
ประเมินค่าได้
2. บอกหลักวิธีการวิเคราะห์งานประพันธ์ได้
3. บอกเกณฑ์ในการเลือกวรรณกรรมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. อ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรู
๓.
นรู้ ้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทและนิสัยในการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มสนทนาและตอบข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ
การอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่าง ๆ ดังนี้
- ประเภทของเรื่องที่นักเรียนชอบอ่าน
- สารประโยชน์ที่นักเรียนได้รบั จากการอ่าน
จากนั้นครูจึงกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณกรรม
2. อาสาสมัครนักเรียนตอบคําถามในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของการอ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
- หลักการวิเคราะห์งานประพันธ์
- เกณฑ์ในการเลือกวรรณกรรม
3. นั กเรี ยนดูป้ายนิ เทศตั วอย่ างคําประพั นธ์ ที่กระดาน แล้ ว อ่ าน
ออกเสียงพร้อมกันดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ป้ายนิเทศบทประพันธ์ เรื่อง
กวีสง่าแม้นมณีสาร
๒. ใบความรู้เรื่อง “การอ่าน
วิเคราะห์และประเมินค่า
งานประพันธ์”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
บทประพันธ์ เรื่อง กวีสง่าแม้น
มณีสาร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๘๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. นักเรียนช่วยกันตอบคําถามจากคําประพันธ์ ดังนี้
4.๑ ใจความสําคัญของคําประพันธ์มีว่าอย่างไร
แนวคําตอบ (กวีเปรียบเหมือนแก้วมณีที่งามสุกใสแต่แตกต่างกัน
ที่แก้วมณีอาจแตกได้ แต่ชื่อเสียงของกวียังคงอยู่คู่บ้านเมืองไม่มี
วันแตกดับ)
4.๒ ลักษณะคําประพันธ์ประเภทใด
แนวคําตอบ (กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘)
4.๓ อะไรคือจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง
แนวคํ า ตอบ (ให้ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของกวี ที่
สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เอาไว้)
4.๔ แนวคิดสําคัญของบทประพันธ์นี้คืออะไร
แนวคํ า ตอบ (คุ ณ ประโยชน์ ที่ กวี ไ ด้ ส รรค์ ส ร้ า ง เปรี ย บเหมื อ น
คุณความดีที่มนุษย์สร้างไว้ซึ่งไม่มีวันดับสลาย)

(นายพิเชฏฐ ทาศรี)

หากเรียบกวีแล้ว เช่นดังดวงแก้ว วาวแววแพรวใส
หมดจดงดงาม วับวามเนื้อใน ส่องแสงแรงไกล เลื่องลือคือมณี
แต่ที่ผิดกัน แก้วงอาจแตก มลายสิ้นอินทรีย์
หากชื่อกวีฝัง จวบทั่งธานี สลายเป็นผงคลี แตกดับลับไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นักเรียนบันทึกความรู้และคําตอบลงในสมุดงาน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของการอ่านวิเคราะห์และประเมินค่า
- หลักการวิเคราะห์งานประพันธ์
- เกณฑ์ในการเลือกวรรณกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

80
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของ
การถาม
การอ่านวิเคราะห์และ
ประเมินค่าได้
2. บอกหลักวิธีการ
วิเคราะห์งานประพันธ์
3. บอกเกณฑ์ในการเลือก
วรรณกรรม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. อ่านวิเคราะห์และ
1. การถาม
ประเมินค่าวรรณกรรมได้ 2. การตรวจผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
๓.ใฝ่
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจติ สาธารณะ
๖. มีมารยาทในการอ่าน

การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คําถาม

ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

1. คําถาม
2. สมุดงาน

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. ตอบคําถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
2. ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์

ได้ผลจากการสังเกต
ไม่ต่ํากว่าระดับ 3
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๙๐

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(...................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

91
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ป้ายนิเทศคําประพันธ์
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมที่กําหนดให้ได้

กวีสง่าแม้นมณีสาร
หากเรียบกวีแล้ว เช่นดังดวงแก้ว วาวแววแพรวใส
หมดจดงดงาม วับวามเนื้อใน ส่องแสงแรงไกล เลื่องลือคือมณี
แต่ที่ผิดกัน แก้วงอาจแตก มลายสิ้นอินทรีย์
หากชื่อกวีฝัง จวบทั่งธานี สลายเป็นผงคลี แตกดับลับไป
(นายพิเชฏฐ ทาศรี)
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่างานประพันธ์
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การอ่ า นวิ เ คราะห์ เ ป็ น กระบวนการที่ ดํ า เนิ น ต่ อเนื่ อ งภายในสมองมนุ ษ ย์ โ ดยอาศั ย ความรู้ ท างภาษา
ประสบการณ์ตลอดจนวิจารณญาณของผู้ อ่าน เป็นการอ่านที่ต้องใช้สติปัญญาสูงกว่าการอ่านจับใจความ คือ
ต้ อ งอ่ า นอย่ า งพิ จ ารณา ไตร่ ต รองแยกแยะหาเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจเจตนาของผู้ เ ขี ย น และเข้ า ใจเนื้ อ เรื่ อ ง
อันจะส่งผลให้เป็นผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีเหตุผล และสามารถนําประโยชน์จากการอ่านไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้
ประเมินค่า คือ การประเมินค่าเป็นการตัดสินความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณค่าของเรื่องที่อ่านว่าถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร โดยพิจารณา เนื้อหา วิธีการนําเสนอ และการใช้
ภาษา การประเมินค่า จึงต้องทําอย่างผู้มีสติปัญญา คือจะต้องมีข้อมูล หลักเกณฑ์ และเหตุผล การประเมินค่า
อาจพิจารณาตามประเภท
การวิเคราะห์งานประพันธ์แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ดูรูปแบบงานประพันธ์นั้นว่าเป็นงานประเภทใด
2. แยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่า ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร
3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. พิจารณาว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการนําเสนอเรื่อง
เกณฑ์ในการเลือกวรรณกรรม
1. การเลือกวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระตรงกับความสนใจและความต้องการ ผู้อ่านจะต้องถามตัวเอง
ว่าต้องการอ่านอะไร อ่านทําไม หรืออ่านเพื่ออะไร
2. การเลือกวรรณกรรมที่ดีที่มีคุณค่า ควรคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้
2.1 เนื้อหาความดี หมายถึง วรรณกรรมที่ผู้แต่งมีความมุ่งหมายในการแต่งดี และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความมุ่งหมายที่ว่าดีคือ ความคิดบริสุทธิ์ คํานึงความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นธรรม ไม่มอมเมา
ให้ผู้อื่นหลงผิด ส่วนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือ ความคิดที่มุ่งประโยชน์เพื่อยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้ตระหนัก
ในคุณธรรม ความดี ความถูกต้อง ยุตธิ รรม
2.2 กลวิธีในการแต่งดี โดยพิจารณาจากการใช้ภาษาและองค์ประกอบอือื่นๆๆคืคืออ
2.2.1 ถูกต้องตามลั
๒.๒.๑
งตามลักกษณะภาไทย
ษณะภาษาไทย
2.2.2 สื่อความหมายได้ตามต้องการ
2.2.3 มีความเหมาะสมประการต่ต่างๆ
ง ๆคืคืออ ใช้ภาษาเหมาะสมกั
าษาเพราะสมกับบผูผู้อ้อ่า่านน
2.2.4 ใช้ภาษาอย่างละเอียด
2.2.5 เลือกวิธีเขียนเหมาะสมกับประเภทหนังสือและเนื้อหา
2.2.6 เลือกใช้ส่วนระกอบของเนื้อหาอย่างเหมาะสม
2.2.7 การจัดระบบดี คือ ระบบจําแนกหัวข้อ การใช้ขนาดและตัวอักษร ความถูกต้องชัดเจน
ในการพิมพ์ รวมทั้งการจัดหน้าละรูปเล่ม

ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการอ่านเพื่อประเมินค่า
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านเพื่อ
ประเมินค่า
ด้านทักษะและกระบวนการ
1. อ่านวิเคราะห์วรรณกรรมที่กําหนดให้ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. มีมารยาทและนิสัยในการอ่าน

หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
1. นั ก เ รี ย น ฟั ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ ถ้ า นั ก เ รี ย น
มีเงิน ๕๐๐ บาท ไปซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบที่พ่อค้านําสินค้า
มาเสนอราคาทั้ ง เงิ น สดและเงิ น ผ่ อ น หากซื้ อ เงิ น สดขายชุ ด ละ
๔๐๐ บาท หากซื้อเงินผ่อน ๕ เดือน ราคา ๘๐๐ บาท นักเรียน
จะตัดสินใจซื้อเงินสดหรือเงินผ่อน(นักเรียนบางคนอาจเลือกซื้อ
เงินสด แต่นักเรียนบางคนอาจเลือกซื้อเงินผ่อน
๒. ครูเสนอแนะว่าก่อนจะตัดสินใจซื้อ ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อน
แยกแยะข้อดี ข้อเสียของการซื้อทั้งสองแบบ ถ้าข้อดีของการซื้อ
แบบใดมากกว่ า ก็ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ แบบนั้ น จึ ง จะทํ า ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ละคุ้มค่า จากนั้นจึงกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม รับใบงานเรื่อง “การอ่านวิเคราะห์
งานเขียนและเอกสารความรู้ เรื่อง เพียงสามคํา แล้ วไปร่วมกัน
วางแผนและลงมือปฏิบัติตามใบงาน จากนั้นส่งตัวแทน จับฉลาก
หมายเลขลําดับที่และหัวข้อเรื่องที่จะนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2. ตั ว แทนแต่ ล ะกลุ่ ม นํ า เสนอผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย นตาม
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยนําเสนอตามลําดับที่จับฉลาก
ได้ ซึ่งมีหวั ข้อ ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงาน เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ่านเพื่อประเมินค่าวรรณกรรม
เรื่อง เพียงสามคํา

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๙๓
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หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่ ม ที่ ๑ (ข้ อ ที่ ๑) สรุ ป ใจความสํ า คั ญ เรื่ อ ง
เพียงสามคํา พร้อมกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และ
รวบรวมคําศัพท์ยากต่าง ๆ ในเรื่อง พร้อมหาความหมายของศัพท์
และแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคําศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง
กลุ่ ม ที่ 2 (ข้ อ ที่ 2) ค้ น หาสํ า นวนโวหารที่ ป รากฏ
ในเรื่อง อธิ บายและแสดงความคิดเห็น และค้นหาแนวคิดและ
สารประโยชน์ได้รับจากเรื่องพร้อมแสดงความคิดเห็น
กลุ่มที่ 3 (ข้อที่ ๔) ความเหมาะสมในการใช้สํานวน
ภาษาและลักษณะคําประพันธ์พร้อมแสดงความคิดเห็น
กลุ่ ม ที่ 4 (ข้ อ ที่ ๕) ผู้ เ ขี ย นมี จุ ด มุ่ ง หมายและการ
นําเสนอในเรื่องใดเป็นสําคัญให้แสดงความคิดเห็น
3. นั ก เรี ย นกลุ่ ม อื่ น และครู ใ ห้ คํ า ชมเชยและร่ ว มกั น เสนอแนะ
เพิ่มเติม
ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักเกณฑ์แนวทางและประโยชน์
ของการอ่านวิเคราะห์

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
เรื่อง ร้อยเรียงขับขาน
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

86
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๙๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการอ่านเพื่อ
ประเมินค่า
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. อ่านวิเคราะห์
วรรณกรรมที่กําหนดให้ได้

ด้านคุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
๓.ใฝ่
๔. มุ่งมั่นในการทํางาน
๕. มีจติ สาธารณะ
๖. มีมารยาทและนิสัยใน
การอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1. การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน

1. แบบประเมิน
การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน

1. ผลการนําเสนองาน
ไม่ต่ําร้อยละ 8๐

๑. การสังเกตการปฏิบัติงาน
กลุ่ม
๒. การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน

๑. แบบสังเกต
การปฏิบัติงานกลุ่ม
๒. แบบประเมิน
การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรียน

๑. ได้ผลจากการสังเกต
การปฏิบัตงิ านกลุ่มไม่ต่ํา
กว่าระดับ ๓
๒. ประเมินผลการ
นําเสนองานร้อยละ ๖๐

1. การสังเกต

1. แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

1. ได้ผลจากการสังเกต
ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓
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๙๖

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

๙๗

ใบงาน เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คําชี้แจง

1. อ่านเรื่อง เพียงสามคํา แล้วช่วยกันระดมความคิดตอบคําถามแสดงข้อคิดและเหตุผล ตอบคําถาม
ซึ่งคําถามมี 4 ข้อ ดังนี้
1.๑ สรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน และรวบรวมคําศัพท์ยากต่ต่าง ๆ พร้อมกับหาความหมายของ
หาความหมายของ
คําศัพท์และแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคําศัพท์ตต่่างๆ
ง ๆทีที่ป่ปรากฏในเรื
รากฏในเรื่อ่อง ง
1.๒ ค้นหาสํ านวนโวหารที่ ปรากฏในเรื่ อง อธิบายและแสดงความคิ ดเห็ น และค้ นหาแนวคิ ด และ
สาระประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องพร้อมแสดงความคิดเห็น
1.3 ความเหมาะสมในการใช้สํานวนภาษาและลักษณะคําประพันธ์พร้อมแสดงความคิดเห็น
(ถ้าเป็นคําประเภทร้อยกรองให้เขียนแผนผังประกอบคําอธิบายด้วย)
1.4 ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายและการนําเสนอในเรื่องใดเป็นสําคัญให้แสดงความคิดเห็น
2. รวบรวมคําตอบทั้ง 4 ข้อ แล้วสรุปใจความบันทึกลงแบบบันทึกที่ครูแจกให้และนําไปติดป้ายนิเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ทุกกลุ่มส่งตัวแทน ๑ – ๒ คน นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยแต่ละกลุ่มจับฉลากนําเสนอเพียงหัวข้อ
4. เปิดโอกาสให้เพื่อนซักถามหลังจากที่นําเสนอผลงานจบสิ้นลง
5. นักเรียนในกลุ่มที่นําเสนอผลงานร่วมกันตอบคําถาม
....................................................................................................................................................................................
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เพียงสามคำ�
ความสุขของคนเรานัน้ บางทีกเ็ กิดจากสิง่ ง่าย ๆ คือเกิดจากความคิด ความเข้าใจของตัวเอง สำ�คัญอยูท่ ว่ี า่
คิดอย่างไรเท่านัน้ “ปณิธาน” ได้ฟงั นิทานมาเรือ่ งหนึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ คิด จึงจะขอนำ�มาเล่าสูก่ นั ฟังดังต่อไปนี้
กิรดังได้สดับมา มีชายนายหนึง่ เดินทางร่อนเร่กระเซอะกระเซิงเข้าไปในเมืองหลวงของประเทศหนึง่ ตะแก
ตืน่ ตาตืน่ ใจในความงามของเมืองเป็นอันมาก เดินชมเมืองอย่างเพลิดเพลินไม่นานก็มาหยุดยืนอยูห่ น้าบ้าน ๆ หนึง่
ซึง่ สวยงามในใจของตะแกก็คดิ ว่า“บ้านใครหนอช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ เรานีต้ ายแล้วเกิดใหม่กค็ งไม่มวี นั ได้มบี า้ น
สวยงามเช่นนีแ้ น่” ขณะทีย่ นื รำ�พึงอยูก่ ม็ คี นเดินผ่านมากลุม่ หนึง่ ตะแกก็รอ้ งถามคนกลุม่ นัน้ ว่า“พ่อเอ๋ยช่วยบอกฉันที
ได้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของบ้านงามหลังนี”้ แต่หามีใครฟังเข้าใจไม่ คนหนึง่ ในกลุม่ นัน้ ก็พดู อะไรออกมา ๒–๓ คำ�
ซึง่ ตะแกก็ฟงั ไม่เข้าใจก็นกึ ว่าเขาบอกชือ่ เจ้าของบ้านก็ขอบใจเขาแล้วก็เดินต่อไป สักพักใหญ่กเ็ ดินมาถึงท่าเรือ เห็น
เรือลำ�ใหญ่ทอดสมออยู่ที่ท่าประมาณราคาแล้วก็เป็นมูลค่าอเนกอนันต์ ตะแกก็ยืนรำ�พึง“อุแม่เจ้า ใครหนอเป็น
เจ้าของเรือลำ�นี้ เราตายแล้วเกิดใหม่กไ็ ม่มวี นั รวยได้อย่างนี”้ พอดีมคี นกลุม่ หนึง่ เดินผ่านมาตะแกก็รอ้ งถามเขาไป
อีกว่า ใครเป็นเจ้าของเรือลำ�นัน้ คนกลุม่ นัน้ ไม่เข้าใจว่าแกถามว่าอะไร จึงตอบด้วยคำ�  ๒–๓ คำ�เหมือนคนกลุม่ แรก
ตอบ ตะแกได้ยนิ ๒–๓ คำ�นัน้ ซ�ำ้ อีกก็เข้าใจว่าเป็นชือ่ เจ้าของเรือ จึงนึกว่า“บุญอะไรของท่านหนอ จึงมีบา้ นสวยและ
เรือสินค้าใหญ่โตเช่นนี”้ แล้วก็เดินต่อไปอีกครูใ่ หญ่กเ็ ห็นขบวนแห่ศพมาตามถนน ดูจะเป็นศพของคนมัง่ มี เพราะมี
ขบวนยืดยาว ก็ตะโกนถามว่าเป็นศพของใคร คนกลุม่ นัน้ ฟังคำ�ถามของแกไม่รเู้ รือ่ งก็ตอบด้วยคำ�  ๒–๓ คำ�  เหมือน
คนกลุม่ ก่อนๆ ตะแกก็เข้าใจว่าเป็นชือ่ ของผูต้ าย จึงรำ�พึงในใจว่า “อพิโธ่เอ๋ย ดูทรี มึ บี า้ นสวย มีเรือสินค้าใหญ่โต แต่
กลับไม่ได้มชี วี ติ อยูช่ น่ื ชมทรัพย์สมบัตเิ ลยนีแ่ หละหนอ อนิจจังไม่เทีย่ ง เออ เรานีก่ โ็ ชคดีทย่ี งั มีชวี ติ อยูด่ โู ลกต่อไป ถึง
เราจะยากจนไม่มบี า้ นสวย ไม่ร�ำ่ รวยอะไรกับเขา เราก็เป็นสุขตามประสายาจกของเราแล้ว” คิดได้เท่านัน้ ตะแกก็
ผิวปากอย่างร่าเริงเดินชมกรุงต่อไป โดยหารูไ้ ม่วา่ คำ�  ๒–๓ คำ�  ทีแ่ กเข้าใจว่าเป็นชือ่ ของบุคคลผูเ้ ป็นเจ้าของบ้าน
สวยและเป็นเจ้าของเรือสินค้าอันมัง่ คัง่ นัน้ ทีแ่ ท้เป็นคำ�พูดทีแ่ ปลได้ความว่า “ฉันไม่เข้าใจภาษาทีท่ า่ นพูด”
ความสุขของกระทาชายนายนีเ้ กิดขึน้ ได้ดว้ ยการทีค่ ดิ เอาเองจนเกิดปลงตก จิตใจก็มสี นั โดษ พอใจในสภาพ
ความเป็นอยูข่ องตน เลิกอิจฉาคนทีม่ ง่ั มีกว่า เพราะแกคิดเสียว่าถึงอย่างไร แกก็ยงั มีชวี ติ อยูด่ กี ว่าคนมัง่ มีทอ่ี ายุสน้ั
เคล็ดลับของการมีความสุขนัน้ ท่านว่าอยูท่ ใ่ี จของเราเอง ถ้าใจเราคิดอะไร มองอะไร ในทางดี และเกิดความ“พอใจ”
แล้วเราก็หาความสุขได้ไม่ยากนัก ก่อนจบ ขอฝากกลอนๆ บทหนึง่ ไว้ให้คดิ ดังนี้
เทีย่ วด้นค้นคว้าหาสุข
    เลิกแสวงสุขหนอพอใจ

พบทุกข์แทนทีน่ ไ่ี ฉน
สุขซาบซ่านในใจเอง
    (จากนิทานประกอบเรียงความ ของ ปณิธาน)

๙๙
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
ประเด็นการสังเกต

๔
๑. การกําหนด
มีประธาน เลขานุการ
บทบาทหน้าที่
ผู้นําเสนอ ผู้ร่วมงาน
๒. ความรับผิดชอบ ทุกคนมีหน้าที่และความ
ต่อหน้าที่
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน
๓. ขั้นตอนการ
๑. คัดเลือกเรื่องราวได้
ทํางาน
เหมาะสม
๒. วางแผนการทํางาน
๓. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
๔. ปฏิบัติตามแผนและ
พัฒนางาน
๔. เวลาในการ
เสร็จก่อนกําหนดและ
ทํางาน
งานมีคุณภาพ

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๓
๒
ขาดองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบ
๑ อย่าง
๒ อย่าง
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ ๑ คน รับผิดชอบ ๒ คน
ขาด ๑ ขั้นตอน
หรือไม่ชัดเจน

ขาด ๒ ขั้นตอน
หรือไม่ชัดเจน

๑
ขาดองค์ประกอบ
๓ อย่าง
มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ ๒ คน
ขึ้นไป
ขาด มากกว่า
๒ ขัน้ ตอนขึ้นไป

เสร็จตามกําหนด เสร็จไม่ทันกําหนด เสร็จไม่ทันกําหนด
และงานมีคุณภาพ แต่งานมีคุณภาพ และงานไม่มี
คุณภาพ
๕. ความร่วมมือใน ทุกคนมีส่วนร่วมและ
๗๐ % ของกลุ่ม ๖๐ % ของกลุ่ม ต่ํากว่า ๕๐ %
การทํางาน
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมและให้ มีส่วนร่วมและให้ ของกลุ่มมีสว่ นร่วม
ความร่วมมือ
ความร่วมมือ
และให้ความร่วมมือ
ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๐-๕

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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๑๐๐

แบบสังเกต การปฏิบัติงานกลุ่ม
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อ่านวิเคราะห์วรรณกรรมที่กําหนดให้ได้

มีมารยาทที่ดี

การรับมอหมายงาน

การร่วมวาแผน

ชื่อ - สกุล

การมีส่วนร่วม

เลขที่

ความสนใจ

รายการประเมิน
คะแนนรวม

๕

๒

๕

๓

๕

๒๐

บันทึกเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูป้ ระเมิน
(……………..……………………………….)

๑๐๑

แบบประเมิน เรื่อง การนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านวิเคราะห์วรรณกรรมที่กําหนดให้ได้
ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………เลขที่…………………..ชั้น…………………
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

พฤติกรรมที่ประเมิน
ความพร้อมในการพูด
ความสมบูรณ์ในเนื้อหา
การสรุปใจความสําคัญ
การแสดงความคิดเห็น
การตอบคําซักถาม

ดีมาก
๔

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้
๓
๒

ปรับปรุง
๐-๑

รวม
รวมคะแนน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………….………………………ผู้ประเมิน
(..................................................)
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๑๐๒

เกณฑ์การการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
๓
๒
ขาดองค์ประกอบ
ขาด
๒ อย่าง
องค์ประกอบ
๑ อย่าง

ประเด็นการสังเกต

๔
๑. ความพร้อมในการพูด ความพร้อมในการพูด
การเตรียมตัว สื่อ
อุปกรณ์ประกอบ
การพูดครบ
๒. ความสมบูรณ์
ความสมบูรณ์ในเนื้อหา ความสมบูรณ์ใน ความสมบูรณ์
ในเนื้อหา
ครบทุกประเด็น
เนื้อหาขาดบาง ในเนื้อหาข้ามไป
ข้ามมา
ประเด็น

๑
ขาดการเตรียมตัว

๓. การสรุปใจความ
สําคัญ
๔. การแสดงความ
คิดเห็น

การสรุปใจความสําคัญ
ได้ครบทุกข้อความ
การแสดงความคิดเห็น
มีเหตุผลน่าเชื่อถือ

๕. การตอบคําซักถาม

ทุกคนมีส่วนร่วมและ
ให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ในการตอบ
คําถาม

ขาด มากกว่า
๒ ขั้นตอนขึ้นไป
การแสดงความ
คิดเห็นมีเหตุผล
ขาดความน่าเชื่อถือ
ต่าํ กว่า ๕๐ %
ของกลุ่มมีสว่ นร่วม
และให้ความร่วมมือ

ขาด ๑ ขั้นตอน
หรือไม่ชัดเจน
การแสดงความ
คิดเห็นมีเหตุผล
บางข้อความ
๗๐ % ของกลุ่ม
มีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ

ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๐-๕

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ขาด ๒ ขั้นตอน
หรือไม่ชัดเจน
การแสดงความ
คิดเห็นมีเหตุผล
มีความน่าเชื่อถือบ้าง
๖๐ % ของกลุ่ม
มีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ

ความสมบูรณ์ใน
เนื้อหาไม่สมบูรณ์
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๑๐๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................................................ชั้น/ห้อง............................ เลขที่........................
คาชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
3
2
1
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

0

1.1 มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน
2.2 ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
2.3 ประพฤติ ปฏิบตั ิตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
4.3 สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รบั มอบหมาย
6.2มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น
8.2 แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

หมายเหตุ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
ให้ 0 คะแนน

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

คะแนน 50 - 66 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
คะแนน 40 - 49 ระดับคุณภาพ ดี
คะแนน 20 - 39 ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนน 0 - 19 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
สรุปผลการประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
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๑๐๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เรื่องราว ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ม.๒/๒ เขียนบรรยายและพรรณนา
ม.๒/๓ เขียนเรียงความ
ม.๒/๖ เขียนจดหมายกิจธุระ
ม.๒/๘ มีมารยาทในการ เขียน
๒ .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การคัดลายมือและการเขียนสื่อสารในรูปแบบของ การเขียนบรรยาย การเขียนเรียงความ การเขียน
จดหมายกิจธุระโดยใช้ถ้อยคาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม สละสลวย และถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
สิ่งที่ต้องการสื่อ ด้วยความประณีตสวยงามของงานเขียน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้
๒. บอกความหมายของการเขียนบรรยายได้
๓. บอกลักษณะการเขียนบรรยายและพรรณนาได้
๔. นักเรียนบอกองค์ประกอบของการเขียนเรียงความได้
๕. นักเรียนบอกประโยชน์ของการวางโครงเรื่องได้
๖. นักเรียนสามารถนาความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความไปเขียนเรื่องความได้
๘. นักเรียนอธิบายความหมายของการเขียนจดหมายกิจธุระ
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๑๐๕

ทักษะ/กระบวนการ
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ถูกต้องตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สามารถเขียนบรรยายเรื่องจากเหตุการณ์ตต่่างๆ
ง ๆได้ได้
๓. สามารถเขียนพรรณนาเรื่องจากภาพและจากบทร้อยกรองได้
๔. เปรียบเทียบการเขียนบรรยายและพรรณนาได้
๕. สามารถวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความได้
๖. สามารถเขียนโครงเรื่องการเขียนเรียงความจากเรื่องที่กาหนดให้ได้
๗. สามารถเขียนเรียงความ จากเรื่องที่กาหนดให้ได้
๘. สามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้
เจตคติ
๑. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
๒. ตระหนักเห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๔.๒ ความสามารถในการคิด เขียนและสื่อสารได้
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย
๔.
ความซื่อ่อสัสัตตย์ย์
๔.ความซื
๕.จิ
๕. จิตตสาธารณะ
สาธารณะ
๖.
ารยาทในการเขียยนน
๖.มีมีมมารยาทในการเขี
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนบรรยายเรื่องที่แต่งขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ เรื่อง “ภาษาไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน”
๓. ใบงานที่ ๑ เรืเรื่อ่องงการเขี
การเขียยนจดหมายขอความอนุ
นจดหมายขอความอนุเคราะห์
เคราะห์
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ชิ้นงาน
๑. เขียนบรรยายเรื่องที่แต่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒. เขียนพรรณนาจากภาพและบทร้อยกรอง
๓. เรียงความ เรื่อง “ภาษาไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน”
๔. จดหมายกิจธุระ
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๑๐๗

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเมินชิ้นงานการเขียนเรียงความ
ประเด็นการ
ระดับคุณภาพ
ประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
รูปแบบและเนื้อหา รูปแบบถูกต้องและ รูปแบบถูกต้องและ รูปแบบถูกต้อง
มีเนื้อหาตรงทุก
เนื้อหาตรงประเด็น อย่างน้อย ๒ ส่วน
ประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
และเนื้อหามีส่วนที่
ตรงประเด็นบ้าง
การนาเสนอ
นาเสนอความรู้หรือ นาเสนอความรู้หรือ นาเสนอความรู้หรือ
ความคิดเห็นได้
ความคิดเห็นได้
ความคิดเห็นได้โดย
น่าสนใจ
ค่อนข้างน่าสนใจ มีส่วนที่น่าสนใจ
มีการยกตัวอย่าง
มีการยกตัวอย่าง
บ้างแต่ขาดตัวอย่าง
ประกอบ
ประกอบ
ประกอบ
การเขียนถูกต้อง
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
ตามอักขรวิธี
ถูกต้องตามอักขรวิธี ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องพอใช้ โดยมี
ทั้งหมด
ใหญ่ โดยมีคาที่
คาที่เขียนผิด
เขียนผิดน้อยกว่า ๕ มากกว่า ๕ แห่ง แต่
แห่ง
ไม่เกิน ๑๐ แห่ง
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๐- ๑๒
คะแนน ๗- ๙
คะแนน ๔ - ๖
คะแนน ๑ - ๓
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ ๔

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช้
หมายถึงปรับปรุง
คะแนนขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
รูปแบบไม่ถูกต้อง
และเนื้อหาไม่ตรง
ประเด็น
นาเสนอความรู้หรือ
ความคิดเห็นได้แต่
ไม่น่าสนใจและไม่มี
ตัวอย่างประกอบ
เขียนสะกดคา
ถูกต้องน้อย โดยมี
คาที่เขียนผิด
มากกว่า ๑๐ แห่ง
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108
๑๐๘

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง :ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดั
บ ที่

ชื่อ-สกุลของผู้รับ
การประเมิน

ความมี
วินัย

ความมี
น้าใจ
เอื้อเฟื้อ
เสียสละ
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การตรงต่อ รวม
เวลา
๒๐
คะแ
คะ นน
แนน
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

101
109
๑๐๙

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม ................................................................................................ ชั้น ....................................................
คาชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๔ (ดีมาก)

ระดับคะแนน
๓ (ดี) ๒ (พอใช้)

การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน

๑
(ปรับปรุง)

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

102
110
๑๑๐

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
อันพึงประสงค์ด้าน
๔ ๓ ๒ ๑
๑.รักชาติ ศาสน์
๑.๑ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของ เพลงชาติ
กษัตริย์
๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
๑.๓ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชั้นเรียน
๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา
๑.๖ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
๒.ซื่อสัตย์ สุจริต
๒.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๒.๒ปฏิ
๒.๒
ปฏิบบัตตั ิใใิ นสิ
นสิ่งง่ ทีที่ถถ่ ูกกู ต้ต้อองง ละอาย
ละอาย และเกรงกลัวที่จะท
ะทำาความผิ
�ความผิด ททำาตาม
�ตาม
สัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และครู
๒.๓ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๓.มีวินัย รับผิดชอบ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
๔.ใฝ่เรียนรู้
๔.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
๔.๒มีมีกการจดบั
๔.๒
ารจดบันนทึทึกกความรู
ความรู้ออ้ ย่ย่าางเป็
งเป็นนระบบ
ระบบ
๔.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
๕.อยู่อย่างพอเพียง ๕.๑
๕.๑ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินนิ ของตนเอง
ของตนเอง เช่เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๕.๒ใช้ใช้ททรัรัพพยากรของส่
๕.๒
ยากรของส่ววนรวมอย่
นรวมอย่างประหยั
างประหยัดดคุ้มคุค่ม้ าค่าและเก็
และเก็บรับกรัษาดู
กษาดูแลแล
อย่างดี
๕.๓ปฏิ
๕.๓
ปฏิบบัตตั ิตติ นและตั
นและตัดดสิสินนใจด้
ใจด้ววยความรอบคอบ
ยความรอบคอบ มีมีเเหตุผล
๕.๔ไม่ไม่เเอาเปรี
๕.๔
อาเปรียยบผู
บผู้ออ้ ื่นน่ื และไม่
และไม่ททาให้
�ำ ให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมือ่
ผู้อื่นกระทาผิดพลาด

103
111
๑๑๑

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน

๖.มุ่งมั่นในการ
ทางาน
๗.รักความเป็นไทย
๘.มีจิตสาธารณะ

รายการประเมิน
๕.๕วางแผนการเรี
๕.๕
วางแผนการเรียยนน การท
การทำางานและการใช้
�งานและการใช้ชีวิตประจ
ประจำาวั
�วันบนพื้นฐาน
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
๕.๖รูรู้เเ้ท่ท่าาทัทันนการเปลี
๕.๖
การเปลี่ยย่ นแปลงทางสั
นแปลงทางสังงคม
คม และสภาพแวดล้
และสภาพแวดล้ออมม ยอมรับบ
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๖.๑มีมีคความตั
๖.๑
วามตั้งง้ ใจและพยายามในการท
ใจและพยายามในการทำางานที
�งานที่ไไ่ ด้รับมอบหมาย
๖.๒มีมีคความอดทนและไม่
๖.๒
วามอดทนและไม่ทท้ออ้ แท้
แท้ตต่ออ่ อุอุปปสรรคเพื
สรรคเพื่ออ่ ให้
ให้งงานส
านสำาเร็
�เร็จ
๗.๑ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๗.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
๘.๑ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๘.๒ อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น
๘.๓ รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
๘.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ระดับคะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
1๙๑ – ๑๐๘
ดีมาก
๗๓ – ๙๐
ดี
๕๔ – ๗๒
พอใช้
ต่ากว่า ๕๔
ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความสาคัญของการคัดลายมือ
๒. การเขียนพยัญชนะไทย สระ รูปวรรณยุกต์
และตัวเลขไทย
๓. การคัดลายมือ
๔. อักษรไทยในการคัดลายมือ
๕. ประโยชน์ของการคัดลายมือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและ
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ได้ถูกต้องตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ให้ อ าสาสมั ค รนั ก เรี ย น ๒-๓ คน ออกมาเขี ย นชื่ อ และ
นามสกุลของนักเรียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดบนกระดาน
หน้าชั้นเรียนและให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และช่ ว ยกั น พิ จ ารณาลั ก ษณะตั ว อั ก ษร การวางสระและ
รูปวรรณยุกต์
๒. นั ก เรี ย นฟั ง ครู อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การเขี ย นตั ว หนั ง สื อ ด้ ว ย
ลายมือที่ส วยงามทาให้ งานเขียนมีระเบียบ ชัดเจนและน่ าอ่าน
นอกจากนี้ยั งส่ งเสริมบุ คลิ กภาพของผู้ เ ขียนว่ าเป็น ผู้ มีภูมิ รู้ทาง
ภาษาและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง หลักการคัดลายมือ
๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
แบบของตัวอักษรไทยที่ถูกต้องซึ่งบ่งบอกถึงการรักความเป็นไทย
และครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องแบบตัวอักษร ในการคัดลายมือ มีแบบ
การคัดตัวอักษรไทยหลายแบบในการสอนคัดลายมือแก่นักเรียน
ทุกระดับชั้น จะใช้ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเรียกตาม
โครงสร้างของตัวอักษร หัวกลม ตัวมน ประกอบด้วยพยัญชนะ
ไทย สระ วรรณยุกต์และตัวเลขไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง หลักการคัดลายมือ
๒. ใบงาน เรื่อง คัดลายมือโดยใช้ตัวอักษร
การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ
หัวกลม ตัวมน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
สรุปหลักการและขั้นตอนการคัดลายมือโดย
การบันทึกลงสมุด
ชิ้นงาน
๑. ผลงานการคัดลายมือ ใบงาน เรื่อง
คัดลายมือโดยใช้ตัวอักษรการคัดลายมือแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม ตัวมน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

๑๑๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.นักเรียนทุกคนฝึกคัดลายมือจากใบงาน เรื่อง คัดลายมือ โดย
ใ ช้ ตั ว อั ก ษ ร แ บ บ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร หั ว ก ล ม
ตัวมน ขณะที่นักเรียนฝึกคัดลายมือ
๔.นักเรียนจับคู่พิจารณาการคัดลายมือของเพื่อน และปรับปรุง
วิธีการคัดลายมือให้สวยงามตามแบบ
๕.ครู สุ่ ม ผลงานนั ก เรี ย น เสนอเป็ น ตั ว อย่ า งและพู ด ชื่ น ชมใน
ผลงานนักเรียน
ขั้นสรุป
๑.นั ก เรี ย นและครู ช่ ว ยกั น สรุ ป หลั ก การและขั้ น ตอนการ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและจดบันทึกในสมุดบันทึกของ
นักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๑๑๓
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๑๑๔

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
- การทาใบงาน เรื่อง
คัดลายมือโดยใช้ตัวอักษร
แบบกระทรวงศึกษาธิการ
หัวกลม ตัวมน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- สังเกตการทาใบงาน
การคัดลายมือจาก
บทร้อยกรอง
ด้านคุณลักษณะ
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- แบบประเมิน
ใบงาน เรื่องคัด
ลายมือโดยใช้
ตัวอักษรการคัด
ลายมือแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
หัวกลม ตัวมน
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
การทางานรายบุคคล พฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- ตรวจใบงาน
เรื่อง คัดลายมือโดย
ใช้ตัวอักษรการคัด
ลายมือแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
หัวกลม ตัวมน

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. รักความเป็นไทย

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์
- นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

๑๑๕

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

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๑๖

ใบความรู้ ๑ เรื่อง หลักการคัดลายมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการคัดลายมือได้

๑. ความสาคัญของการคัดลายมือ

การคัดลายมือเป็นการคัดตัวอักษรไทย มีมาแต่ราชสานักเริ่มมีตัวอักษรไทย การ “จาร” หรือ
“จารึก” เป็นการคัดตัวอักษรไทยลงในหินศิลา จึงเรียกว่า ศิลาจารึก บ้างก็ “เขียนอย่างบรรจง” คือ คัดลง
ในคั ม ภี ร์ โ บราณที่ ท าจากใบลาน เป็ น บทสวดต่ า งๆ ค าสอน คติ ธ รรม ต ารา ประเพณี วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า คัมภีร์ใบลาน
วัสดุที่ใช้ในการคัดลายมือ ประกอบด้วย
๑. วัสดุรองรับการคัดหรือเขียนอย่างบรรจง เช่น หิน กระดานชนวน ใบลาน ผืนผ้า ผืนหนัง
กระดาษ ฯลฯ
๒. วัสดุที่ใช้คัดหรือเขียนอย่างบรรจง เช่น แท่งหิน แท่งเหล็ก แท่งไม้ พู่กัน ดินสอ ปากกา ฯลฯ
๓. วัสดุ “สี” ซึ่งบางครั้งการคัดก็ต้องใช้สี เช่น แท่งไม้ พู่กัน จึงจะเห็นลายเส้นตัวอักษร แต่วัสดุ
บางอย่างก็ไม่ต้องใช้สี เช่น หินชนวนกับกระดานชนวน
ด้วยความสาคัญของการคัดลายมือที่คู่ช าติ คู่อักษรไทยมาแต่ดั่งเดิม จึงเกิดการตั้งหน่วยงาน
สาหรับคัดลายมือ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานนี้จะต้องมีผู้คัดลอก และผู้คัดลอกต้องมีความรู้ใน
ด้านภาษา มีลายมือสวย อ่านง่าย ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า เป็นอาลักษณ์ คือ พนักงานผู้คัดลอก และหน่วยงาน
นี้ปั จจุ บั นเป็น แผนกอาลักษณ์ กองประกาศิต สานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ในปั จ จุบั น นี้ แม้ว่าจะมี
การพัฒนาการพิมพ์ตัวอักษรไทยที่สวยงามขึ้นมาใช้แทน แต่คุณค่าของการคัดลายมือยังได้รับการเชิดชูไว้
สูงสุด ได้แก่ การคัดลายมือไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น

๒. รู้จักพยัญชนะไทย

เมื่อสังเกตตัวพยัญชนะจะพบความแตกต่าง ดังนี้
๒.๑ ขนาดของตัวพยัญชนะ
พยัญชนะมีความกว้างน้อยที่สุด ได้แก่ ข ฃ ง จ ช ซ ฐ ธ ร ว
พยัญชนะมีความกว้างขนาดกลาง ได้แก่ ก ค ฅ ฆ ฉ ฎ ฏ ฑ ด ต ถ ท น บ ผ ฝ พ ฟ ภ
ม ยม ลย ศล ษศ สษ หส หฬ ฬอ อฮ ฮ
พยัญชนะที่มีความกว้างที่สุด
ได้แก่ ฌ ญ ฒ ณ
๒.๒ ส่วนหัวของพยัญชนะ
๑) พยัญชนะที่ไม่มีหัว
ได้แก่ ก ธ
๒) พยัญชนะที่มีหัวออกข้างบน ได้แก่ ง ช น บ ป พ ฟ ม ห ฬ
๓) พยัญชนะที่มีหัวออกข้างล่าง ได้แก่ ภ
๔) พยัญชนะที่มีหัวเข้าข้างบน ได้แก่ ผ ฝ
๕) พยัญชนะที่มีหัวเข้าข้างล่าง ได้แก่ ถ
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๑๑๗

๖) พยัญชนะที่มีหัวซ้อน ๒ ชั้น
ได้แก่ ข ฃ ช ซ
๗) พยัญชนะที่มีหัวเข้าข้างในตัว
ได้แก่ ค ฅ ศ อ ฮ
๘) พยัญชนะที่มีหัวออกข้างในตัว
ได้แก่ ฉ ด ต
๙) พยัญชนะที่มีหางยาว
ได้แก่ ช ซ ป ฝ ฟ ศ ส
๑๐) พยัญชนะที่มีหางม้วน
ได้แก่ ฬ ฮ
๑๑) พยัญชนะที่มีหัวหยัก (แตก)
ได้แก่ ฃ ซ ฆ ฑ
๑๒) พยัญชนะที่มีส่วนหยักด้านบนอักษร ได้แก่ ฅ ต
๑๓) พยัญชนะที่มีเชิงฐาน
ได้แก่ ฐ ฎ ฏ
๑๔) พยัญชนะที่มีส่วนหยักด้านข้าง
ได้แก่ ย
๑๕) พยัญชนะที่ฐานล่างหยักเข้าตัวเป็นฟันปลา ได้แก่ ผ ฝ พ ฟ ฬ
๑๖) พยัญชนะที่มีไส้ในตัว
ได้แก่ ษ
๒.๓ โครงสร้างของพยัญชนะที่คล้ายกัน
กลุ่มที่ ๑
กถภ
กลุ่มที่ ๒
งจว
กลุ่มที่ ๓
คดต
กลุ่มที่ ๔
รธ
กลุ่มที่ ๕
ผฝพฟ
กลุ่มที่ ๖
บป
กลุ่มที่ ๗
ญฌณ
กลุ่มที่ ๘
ทศ
กลุ่มที่ ๙
ลสฉอ
กลุ่มที่ ๑๐
ฬฮษ
กลุ่มที่ ๑๑
ยฅ
กลุ่มที่ ๑๒
นมห
กลุ่มที่ ๑๓
ขฃชซ
กลุ่มที่ ๑๔
ฎฏฐ
กลุ่มที่ ๑๕
ฒฑ
๒.๔ เส้นกากับตัวอักษรที่เรียกว่า “บรรทัด ๕ เส้น”
เส้นกากับตัวอักษรใช้ในการกากับความสูงของตัวอักษรเมื่อแรก เริ่มฝึกมีประโยชน์แก่
ผู้เริ่มฝึกให้สังเกตและกาหนดการวางหัวอักษรบน ล่าง กลางตัว การหยักเส้นข้าง เส้นฟันปลาหยักเส้นบน
ตัวอักษร เส้นเฉียง ฯลฯ บรรทัด ๕ เส้นจะช่วยให้ตัวอักษรเป็นระเบียบในแบบเดียวกัน

๓. หลักการคัดลายมือ

๑. นั่งตัวตรง เขียนด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่เขียน เพื่อมิให้กระดาษเลื่อนไปมา
ข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะที่นั่งเขียน สายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ ๑ ฟุต

110
118

๑๑๘

๒. จับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้อง โดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่นิ้วกลาง ส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อย
งอไว้ในฝ่ามือ
๓. การเขียนตัวอักษรให้เขียนให้ถูกส่วน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่ม
เขียนหัวก่อน ยกเว้นตัว ก และ ธ ซึ่งไม่มีหัว เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม วางเครื่องมือให้ถูกต้อง
ตามตาแหน่ง
๔. การวางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สระทุกตัวมีตาแหน่งซึ่งสัมพันธ์กับพยัญชนะ เช่น
๔.๑ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะ ได้แก่ เ- แ- ไ- ใ- ไ๔.๒ สระที่อยู่หลังพยัญชนะ ได้แก่ –ะ -า
๔.๓ สระที่อยู่เหนือพยัญชนะ ได้แก่ สระอิ สระอี สระอึ สระอือ
๔.๔ ไม้หันอากาศ ไม้ไต่คู้ นิคหิต จะวางเหนือพยัญชนะตรงกลาง
๔.๕ สระที่อยู่ใต้พยัญชนะ สระอุ สระอู
การคัดลายมือ เป็นทักษะชีวิตติดตัวแต่เด็กจนโต หากลายมือสวยงามตอนเด็ก ก็ย่อมมีลายมือ
สวยงามติดตัวไปจนโตได้ จึงควรมีการสอนคัดลายมือบ่อย ๆ ทุกวัน จนเกิดความรักในความสวยงามของ
อักษรไทย

๔. อักษรไทยในการคัดลายมือ

การคัดลายมือ มีแบบการคัดตัวอักษรไทยหลายแบบ ที่พัฒนารูปแบบขึ้นมาจากหน่วยงานทาง
การศึกษา จากหน่วยงานทางราชการ หรือจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ ในการสอนคัดลายมือนักเรียนระดับ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จะใช้ ฝึ ก รู ป แบบตั ว อั ก ษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกตามโครงสร้างของตัวอักษรว่า “หัวกลม ตัวมน”
ประกอบด้วย รูปแบบพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ และรูปแบบตัวเลขไทย
๔.๑ อักษรไทยที่เป็นตัวพยัญชนะ
๑) รูปแบบตัวพยัญชนะไทย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๑๑๙

๔.๒ อักษรไทยที่เป็นตัวสระ
๑) รูปแบบตัวสระไทย (กระทรวงศึกษาธิการ)

๔.๓ อักษรไทยที่เป็นวรรณยุกต์
๑) รูปแบบตัววรรณยุกต์

๒) ชื่อเรียกวรรณยุกต์
เรียก ไม้เอก
เรียก ไม้โท
เรียก ไม้ตรี
เรียก ไม้จัตวา
๔.๔ อักษรไทยที่เป็นตัวเลข
๑) รูปแบบตัวเลข (กระทรวงศึกษาธิการ)

๕. ประโยชน์ของการคัดลายมือ
๑) สืบสานมรดกไทยไว้คู่ชาติสืบไป
๒) ฝึกสมาธิ และความแน่วแน่ของจิต ให้นิ่งไม่วอกแวก
๓) เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์อักษรไทยต่อไป
๔) การคัดลายมือเกิดความประทับใจกว่าการพิมพ์ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
๕) บุคคลที่ลายมืองามเป็นบุคคลพิเศษที่มักจะได้รับความชื่นชม
๖) มีความแม่นยาในคา และข้อความ
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ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดลายมือ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ถูกต้องตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
คาชี้แจง จากข้อความต่อไปนี้ ให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ตัวอักษร
การคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม ตัวมน
การละเล่นพื้นบ้าน
การละเล่ น พื้ น บ้ า น หมายถึ ง มหรสพหรื อ การแสดงต่ า ง ๆ ของชาวบ้ า น จั ด ขึ้ น เพื่ อ
ความสนุกสนานรื่นเริงของผู้เล่น และผู้ชมในท้องถิ่น ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค
การละเล่ น พื้ น บ้ า นมี สื บ ต่ อ กั น มาช้ า นาน แต่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและไม่ ท ราบที่ ม า
การละเล่ นพื้น บ้านมีห ลายรูป แบบ ทั้งการละเล่ นแบบกิจกรรมรื่น เริง เช่น ร าวง กลองยาว แอ่ว เซิ้ง
ลิเกฮูลู โนรา การละเล่นในลักษณะเพลงพื้นบ้านและเพลงปฏิพากย์ต่าง ๆ เช่น เพลงพวงมาลัย เพลงเกี่ยว
ข้าว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว การละเล่นพื้นเมืองที่เป็นการแข่งขัน เช่น วิ่งควาย แข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน เช่น แข่งกินอาหาร แข่งร้อยมาลัย เป็นต้น
กระทรวงศึกษาธิการ วิวิธภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒. กรุงเทพฯ : สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๔
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ชื่อ……………………………………นามสกุล…………………………………..ชั้น…………………..เลขที่……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขอบเขตเนื้อหา
การคัดลายมือจากบทรอยกรอง
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีการคัด
ลายมือได
ดานทักษะและกระบวนการ
นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดจากบท
รอยกรองไดถูกตองตามรูปแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดานคุณลักษณะ
๑. มุงมั่นในการทํางาน
๒. ใฝเรียนรู
๓. รักความเปนไทย
๔.
๔.ซืซื่ออ่ สัสัตตยย์สสุจจุ ริริตต

หนวยการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
ครูนําผลงานชนะเลิศการประกวดการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทั ด ให นั ก เรี ย นดู แ ละร ว มกั น พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ
การคัดลายมือครูอธิบายเพิ่มเติมชี้แนะแนวทางคัดลายมือที่ถูกตอง
ใหนักเรียนทราบอีกครั้ง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฝกหัดคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามหลักการ
คั ด ลายมื อ โดยใช ตั ว อั ก ษรแบบกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หั ว กลม
ตั ว มน โดยใช คํ า ประพั น ธ ใ นใบงาน ในการคั ด ลายมื อ จาก
บทรอยกรอง
๒. ระหวางการฝกปฏิบัติ ครูสังเกตการคัดลายมือของนักเรียน
และให คํ า แนะนํ า นั ก เรี ย น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเป น รายบุ ค คล
นอกจากนั้นสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนรายบุคคลและบันทึก
คะแนนลงในแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
๓. นักเรียนคัดลายมือเสร็จแลวตรวจทานประเมินผลงานของ
ตนเอง และจับคูประเมินผลงานของเพื่อน และปรับปรุงลายมือ
กอนสงใหครูตรวจ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การคัดลายมือจากบทรอยกรอง
เรื่อง เรียงถอยรอยความ
รายวิชาภาษาไทย
๑. ตัวอยางการคัดลายมือที่ชนะเลิศ
การแขงขัน
๒. ใบงาน การคัดลายมือ
จากบทรอยกรอง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
-สรุปหลักการและวิธีการคัดลายมือลงสมุด
ชิ้นงาน
- ผลงานการคัดลายมือ

สื่อ/แหลงเรียนรู

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
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หนวยการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นสอน
๔. นักเรียนและครูรวมกันประเมินผลงานการคัดลายมือ แลว
ชวยกันจัดนิทรรศการที่ ปายนิเทศหนาชั้นเรียนเพื่อเปนตัวอยาง
การคัดลายมือของนักเรียน
๕. ครู ป ระเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค แ ละประเมิ น
สมรรถนะสําคัญของนักเรียนทุกคน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนระดมความคิดสรุปหลักการและวิธีการคัดลายมือ
ตั ว บรรจงครึ่ ง บรรทั ด ลงในสมุ ด เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ทางในการ
คัด ลายมื อ และใช เ ขี ย นตั ว หนั ง สื อ ของนั ก เรี ย นให เ ป น ระเบี ย บ
สวยงาม

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การคัดลายมือจากบทรอยกรอง
เรื่อง เรียงถอยรอยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
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การวัดและประเมินผล

๑. ดานความรู :
- การทําใบงาน
การคัดลายมือจาก
บทรอยกรอง

วิธีการวัดและ
ประเมิน/หลักฐาน เครื่องมือวัดผลและ เกณฑการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
การเรียนรู
(ภาระชิ้นงาน )
นักเรียนไดคะแนน
ตรวจใบงาน
แบบตรวจผลงาน
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
เรื่อง การคัดลายมือ ใบงาน เรื่อง
ถือวา ผานเกณฑ
จากบทรอยกรอง
การคัดลายมือ
จากบทรอยกรอง

๒. ดานทักษะ/
กระบวนการ
- สังเกตการทําใบงาน
การคัดลายมือจาก
บทรอยกรอง

ผลจากการสังเกต
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
พฤติกรรมการท
การทํางานรายบุคคล พฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล ทํางานรายบุคคล
รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือวา ผานเกณฑ

๓. ดานคุณลักษณะ
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุงมั่น
ในการทํางาน
๒. ใฝรูใฝเรียน
๓. รักความเปนไทย

รายการประเมิน

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ไดผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแตละขอ
ไมต่ํากวาระดับ ๒
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
.................................................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตัวอยางการคัดลายมือ เรื่อง การคัดลายมือจากบทรอยกรอง หนวยการเรียนรูที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงถอยรอยความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
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หนังสือพิมพออนไลน ขาวสด สืบคนเมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ,จาก
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_671154
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ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือจากบทรอยกรอง หนวยการเรียนรูที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เรียงถอยรอยความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
จุดประสงคการเรียนรู
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดจากบทรอยกรองไดถูกตองตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
คําชี้แจง ใหนักเรียนคัดลายมือดวยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จากบทรอยกรองในบทเรียน
เรื่อง กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา จํานวน ๒ บท โดยใชตวั อักษรการคัดลายมือแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม ตัวมน
กลอนดอกสรอย รําพึงในปาชา
นกเอยนกแสก
อยูบนยอดหอระฆังบังแสงจันทร
เหมือนมันฟองดวงจันทรใหผันดู
ถือเปนที่รโหฐานนมนานมา
ตนเอยตนไทร
และตนโพธิ์พุมแจแผฉายา
ลวนรางคนในเขตประเทศนี้
แหงหลุมลึกลานสลดระทดใจ

จับจองรองแจกเพียงแถกขวัญ
มีเถาวัลยรุงรังถึงหลังคา
คนมาสูซองพักมันรักษา
ใหเสื่อมผาสุกสันตของมันเอย
สูงใหญรากยอยหอยระยา
มีเนินหญาใตตนเกลื่อนกลนไป
ดุษณีนอนราย ณ ภายใต
เรายิ่งใกลหลุมนั้นทุกวันเอย

ที่มา : หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ชื่อ.................................................นามสกุล.......................................ชั้น.....................เลขที่................
.......................................................................................................................................................................
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของการเขียนบรรยาย
- จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย
- ประเภทของการเขียนบรรยาย
- ข้อสังเกตของการเขียนบรรยาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนบอกความหมายของการเขียนบรรยาย
ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเรื่อง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝุเรียนรู้
๓.จิจิตตสาธารณะ
๓.
สาธารณะ
๔. มีมมารยาทในการเขี
ารยาทในการเขียน
๔.มี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นารูปภาพทุ่งนาติดบนกระดานให้นักเรียนดู
๒. นักเรียนทุกคนช่วยกันสังเกตว่าภาพที่เห็นคือภาพอะไรและ
ตอบคาถามจากภาพ โดยครูสุ่มถามนักเรียนประมาณ ๒ - ๓ คน
ดังต่อไปนี้
๒.๑ นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง
๒.๒ ถ้ า นั ก เรี ย นอยู่ ใ นภาพเหล่ า นี้ นั ก เรี ย นรู้ สึ ก อย่ า งไร
และอยากทาอะไรบ้าง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ มออกเป็น ๔ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่ อง
การเขียนบรรยายและระดมความคิดและตอบคาถามดังนี้
- ลักษณะของการเขียนบรรยาย
- ในการเขียนบรรยายเราต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
- วิธีเขียนบรรยายทาอย่างไร
๒. ให้ ตั ว แทนนั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ตอบค าถามและอภิ ป ราย
เพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
ชิ้นงาน
- การเขียนบรรยายเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวใน
ชุมชนของตนเองในประเด็น เที่ยวได้ทุกวัน
เที่ยวได้ ทุกวัย
ทุกวัย

๑. รูปภาพทุ่งนา จานวน ๑ ภาพ
๒. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนบรรยาย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มวสาระการเรี
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สุ่ ม นั ก เรียยนรู
นกลุ
กิจ๓.
กรรมการเรี
้ ่ ม ละ ๑ คน ให้ เ ล่ า เหตุ ก ารณ์ กั บ การไป
ท่ อ๓.งเทีสุ่ มยนัวสถานที
ง ๆ๑ ทีคน
่ นั กให้
เรี เยล่นเคยไป
เช่กนั บ การไป
น้ าตก
ก เรี ย นกลุ่ ต่ ม่ าละ
า เหตุ ก ารณ์
สวนสาธารณะ
สวนสนุ
ักเรียนเล่ าเช่เหตุน กน้ารณ์
ท่ อ งเที่ ย วสถานที
่ ต่ ากง ทะเล
ๆ ที่ นโดยให้
ั ก เรี ยนนเคยไป
าตกที่
เกิดขึ้นในลักษณะการบรรยาย
สวนสาธารณะ
สวนสนุก ทะเล โดยให้ นักเรียนเล่ าเหตุการณ์ที่
กเรีกยษณะการบรรยาย
นและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนะนาวิธีการเล่า
เกิด๔.ขึ้นนัในลั
เรื่อ๔.งจากเหตุ
การณ์ที่เรกิ่วดมกัขึ้น แสดงความคิ
เพื่อให้นักเรีดยเห็
นนนามาเขี
นักเรียนและครู
แนะนยาวินบรรยาย
ธีการเล่า
เหตุ
การณ์ที่เกิกดารณ์
ได้ถูกทต้ี่เกิองดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนามาเขียนบรรยาย
เรื่องจากเหตุ
นักทเรีี่เกิยดนท
เหตุ๕.การณ์
ได้ถาใบงาน
ูกต้อง เรื่อง การเขียนบรรยายเรื่อง สถานที่
ท่อ๕.งเที่ยนัวในชุ
ชนของตนเองในประเด็
่ยวได้ทุกวั่อนง สถานที
เที่ยวได้่
กเรียมนท
าใบงาน เรื่อง การเขีนย“เที
นบรรยายเรื
ทุท่กอวังเที
ย”่ยความยาว
๑๐-๑๕ บรรทัด น “เที่ยวได้ทุกวัน เที่ยวได้
วในชุมชนของตนเองในประเด็
กเรียนรวบรวมและจั
ทุก๖.วัย” นัความยาว
๑๐-๑๕ บรรทัดดกลุ่มผลงานเขียนเพื่อจัดทาเป็น
หนั๖.งสือแนะน
่ท่องเที่ยดวในชุ
ชนและจัยดนเพื
แสดงผลงานใน
นักเรียาสถานที
นรวบรวมและจั
กลุ่มมผลงานเขี
่อจัดทาเป็น
ชัหนั้นเรีงสืยอนแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนและจัดแสดงผลงานใน
ชั้นขัเรี้นยสรุ
นป
๑. ขันั้นกสรุ
เรียปนและครูสรุปหลักการเขียนบรรยายเพื่อที่จะให้นักเรียน
สามารถน
ยนบรรยายได้
อย่างถู
กต้อง
๑. นักเรียาไปเขี
นและครู
สรุปหลักการเขี
ยนบรรยายเพื
่อที่จะให้นักเรียน
สามารถนาไปเขียนบรรยายได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
เรื่องยสืนรูบสานวรรณศิ
ลป์ ยนบรรยาย
แผนการจัดการเรี
้ที่ ๓ เรื่อง การเขี
รายวิ
เรื่อง ชสืาภาษาไทย
บสานวรรณศิลป์
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
๑ กชัษาปี
่วโมงที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓๑ ๑๓๑
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๑๓๒

การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
๑. ด้านความรู้ :
- การทาใบงานที่ ๑
การเขียนบรรยายเรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ของตนเองในประเด็น
เที่ยวได้ทุกวัน เที่ยวได้
ทุกวัย
๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ :
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
ในการทางานที่ ๑ การเขียน
บรรยายเรื่องสถานที่
ท่องเทีย่ วในชุมชน
๓. ด้านคุณลักษณะ :
สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการวัดและ
ประเมิน/หลักฐานการ
เรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )
ตรวจใบงานที่ ๑
การเขียนบรรยายเรื่อง
สถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน

เครื่องมือวักผล
และประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

แบบตรวจผลงาน นักเรียนได้คะแนน
ใบงานที่ ๑
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
การเขียนบรรยาย ถือว่า ผ่านเกณฑ์
เรื่องสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชน

สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝุรู้ใฝุเรียน
๓.มีมารยาทใน
การเขียน

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๑๓๓

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

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๓๔

ภาพประกอบ เรื่อง การเขียนบรรยายในขั้นนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาพทุ่งนา
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๑๓๕

ใบความรู้ เรื่อง การเขียนบรรยาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกความหมายของการเขียนบรรยายได้

การเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ห นึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ ผู้อ่านเห็นภาพ
เหตุการณ์ ลาดับเวลา สถานที่ บุคคล ผู้เขียนควรกล่าวถึง เหตุการณ์ให้ ชัดเจน โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระ
ของเรื่องที่จะแสดงความคิด บางครั้งอาจแทรกบท สนทนาตัวละครทาให้ผู้ อ่านเข้าใจลักษณะอารมณ์ความคิด
ของตัวละครและเข้าใจเรื่อง ทั้งหมด
ข้อสังเกตการเขียนบรรยาย
การเขียนบรรยายกล่าวข้างต้น เป็นการเขียนบรรยายตามความจริง สามารถใช้เป็น หลักฐานอ้างอิง
ไม่มีการสอดแทรกอารมณ์หรือความรู้สึกลงไปในงานเขียน
จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย
การเขี ย นบรรยายใช้ แ สดงความคิ ด เห็ น ได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น ใช้ ใ นค าประพั น ธ์ แ บบ เล่ า เรื่ อ ง
เล่าเหตุการณ์ การเขียนชีวประวัติ การเขียนบันทึก การให้ข้อมูล การรายงานข่าว เป็นต้น การเขียนบรรยาย
เป็นการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่ เป็นอยู่โดยคานึงถึงความต่อเนื่อง
ประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยาย
๑. อัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่าง ๆ
๒. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
๓. เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๔. เรื่องแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
๕. การบรรยายภาพและวิธีการ
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
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๑๓๖

ตัวอย่าง การเขียนบรรยายอัตชีวประวัติหรือเล่าประวัติบุคคลต่าง ๆ
ดอกไม้สด
“ดอกไมสด” เปนนามปากกาของนักเขียนสตรี ชื่อและสกุลจริง คือหมอมหลวงบุปผา นิมมานเหมินห
นามสกุลเดิมคือ กุญชร ดอกไมสดเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่วังบานหมอ เปนธิดาเจาพระยา
เทเวศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) และหมอมมาลัย ดอกไมสดสมรสกับนายสุกิจ นิมมาน เหมินท และถึงแก
กรรมดวยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ดอกไมสดเขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนตจนกระทั่งชั้นมัธยมปที่ ๖ ดานภาษา ฝรั่งเศส
ขณะที่ศึกษาในโรงเรียนไดฝกฝนกิริยามารยาทและปลูกฝงนิสัยใหรักการอาน ทําใหดอกไมสดอยาก แตงหนังสือ
ในเวลาตอมา
เรื่องที่ดอกไมสดหัดแตงครั้งแรกเปนบทละครเรื่อง “ดีฝอ” เมื่อแตงแลวไดสงไปลงพิมพ ในหนังสือพิมพ
ไทยเกษม ตอมาเห็นวาบทละครไมใชสําหรับอาน จึงเปลี่ยนมาลองเขียนนวนิยาย ผลงานเขียน ของ “ดอกไมสด”
ไดรับการยกยองวาเปนวรรณกรรมที่งดงามดวยภาษาและเนื้อความ ผลงานแตละเรื่องจะ แทรกหลักธรรมคําสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องเตือนใจและชวยยกระดับความนึกคิดของผูอาน ปจจุบันสถาบันการศึกษาหลาย
แหงไดคัดเลือกผลงานเขียนของดอกไมสดมาประกอบการศึกษาดวย
ขอสังเกต
๑. ในการเขียนบรรยายไมวาจะเปนเรื่องราวในแนวใด ผูเขียนตองมีความคิดหลักและความคิดเสริม ที่
ทําใหเรื่องราวมีความตอเนื่อง และสื่อความหมายไดชัดเจน
๒. ประเด็นในเรื่องดอกไมสด ผูเขียนบรรยายถึงประวัติดอกไมสดตามลําดับและพฤติกรรมที่แสดง ให
เห็นความเปนนักเรียนของดอกไมสด
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
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ตัวอย่าง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร สันนิษฐานกันว่า ตั้งขึ้นในสมัยขอมเป็นใหญ่ เพราะยังปรากฏซากโบราณสถานสมัย
ขอมอยู่เป็นอันมาก มีตานานเล่าว่าเดิมมีโอรสเจ้ากรุงอินทปัตต์องค์หนึ่ง ชื่อ ขุนขอม พาบริวารมาสร้างเมืองอยู่
หนองหาร ขุนขอมมีโอรสองค์หนึ่ง ชื่อ สุระอุทก ได้เป็นเจ้าเมืองต่อมา เจ้าสุระอุทกมีโอรส 2 องค์ชื่อภิงคาระ
และดาแดง ต่อมาได้ทาสงครามกับพญานาคแห่งเมืองหนองหาร แล้วขึ้นเป็นเจ้า เมือง มีนามว่า พระยาสุวรรณ
ภิงคาระ มีมเหสี ชื่อ นางนารายณ์เจงเวง พระยาสุวรรณภิงคาระได้สร้างพระเจดีย์สวมรอบพระพุทธบาท ๔
รอบ ลงไว้ที่คูน้ารอบเชิงชุม นางนารายณ์เจงเวงได้สร้างพระเกตุนาเองไว้ที่สวนนอกเมือง เมื่อพระยาสุวรรณ
ภิงคาระถึงแก่กรรมแล้วก็มีผู้ปกครองต่อมา
ครั้งหนึ่งเกิดฝนแล้ง ๗ ปี ราษฎรอดยากพากันอพยพไปที่อื่นหมดสิ้น เมืองหนองหารร้างอยู่นาน จน
ราษฎรที่อยู่ไม่เรียกว่าเมือง เรียกว่า บ้านธาตุเชิงชุม
ต่อ มาสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ โปรดให้ อุ ป ราชเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ รั ก ษาบ้ า นธาตุ เ ชิ ง ชุ ม จนมี ร าษฎรมาตั้ ง
บ้านเรือนมากขึ้น ถึงปี พ.ศ. ๒๓๘๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสกลนคร
ที่มา : วารสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓
ข้อสังเกต
๑. ในการเขียนจะเห็นว่ามีการย้อนเล่าเรื่องราวในสมัยโบราณ และมีบางส่วนเป็นตานาน ที่สะท้อน
ให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนา จนถึงกับมีการสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้สักการบูชา
๒. ในการเขียนเล่าประวัติ ผู้เขียนมีการค้นคว้าข้อมูลและหลักฐาน และเรียงลาดับเรื่อง ทาให้เรื่อง
น่าเชื่อถือ
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ตัวอย่าง เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้วยคอหัก
ปีนี้แล้งโหดร้ายเหลือ แควยมที่ไหลผ่านหน้าบ้านผมขอดแห้งจนเดินข้ามไปได้ ได้ข่าวว่า ช่วงใกล้
ใกล้ ๆ
ต้นน้า น้าถึงกับขาดห้วงเอาเลยคนปลายแควอย่างผมยังไม่ถึงกับเดือดร้อนเลวร้ายจนเกินไปก็เพราะมีแควน่าน
คอยเกื้อหนุนประคับประคอง ผืนดินของผมเฝูารอคอยฝนโปรยปราย ปีนี้แม้แต่ต้นยางนายังไม่ค่อยออกลูก
ฤดูแล้งไม่มีมหกรรมการโบยบินของลูกยาง
ผมปลูกกล้วยไว้หลายกอ แตกหน่อหลายรุ่นแล้ว แม้แต่กล้วยก็ยังเหี่ยวแห้งอ่อนระโหย ออกปลีมา
ให้หวี ไม่ถึงสิบ แต่ละหวีมีผลเล็กอมแคระแกร็น ปีนี้ฝนล่า กลางพฤษภาคมแล้วยังไม่ตกเลยมีแต่ลมกระโชก
แรงเหมือนแกล้ง แว่วเสียงฟูาร้องคารามไกล ๆ ดังคร่าครวญคราง กล้วยของผมคอหักพับพ่ายแรงลม ผมตัด
เครือมาแขวนบ่ม การแขวนเครือกล้วยให้คว่าหัวจุกลง เพื่อเวลามันสุกผลจะได้ไม่หัก กล้วยน้าหว้ากาลังห่าม
เหมาะจะนามาปิ้งหรือแกงบวดถ้าเป็นกล้วยสุกมักปิ้งทั้งเปลือก เมื่อปิ้งแล้วนามาปอกใส่โถแก้วราดน้าผึ้งลงไป
พอฉ่าชุ่มเก็บไว้กิน
ย ๆ ผมเคยกิ
ผมเคยกินแต่ไม่เคยแกง
คุณตาของลูกชายแกงกล้วยดิบให้กินบ่อยๆ
คยแกง ไว้หัดทาก่อนค่อยนามาเล่าให้ฟัง
ครั บ แต่ล ะท้อ งถิ่น แห่ ง ที่ มีวิ ธี การทากิ น ต่ า งกั น ไป แกงกล้ ว ยดิ บ เป็ น รายการอาหารพื้ น บ้ า นทั่ ว ไป ไม่ ใ ช่
ของแปลกพิส ดารแต่ป ระการใด ลู กชายผมชอบตัด ก้านกล้ ว ยมาทาเป็ น ปื น กลและทาม้าก้า นกล้ ว ยขี่เล่ น
กล้วยยังคงเป็นพืชประจาวิถีชีวิต สนิทสนมผูกพันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดมาตลอดไปตลอดกาล
ที่มา : นิตยสาร ชีวจิตปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๗๒วันที่ ๑ กรกาคม ๒๕๕๓ หน้า ๖๒

ข้อสังเกต
๑. การที่จะเขียนบรรยายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใด ๆ นั้น ผู้เขียนจะต้องรู้จักตั้งประเด็นในเนื้อเรื่อง
ที่เขียน
๒. ประเด็นในเรื่องกล้วยคอหัก คือ ความแห้งแล้ง และการปรับตัวของผู้เขียนในการใช้ประโยชน์
ของกล้วย
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ใบงาน เรื่อง การเขียนบรรยายเรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนบรรยาย
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเรื่องสถานที่ท้องเที่ยวในชุมชน
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................ชั้น................เลขที่................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ต่อจากที่ประโยคที่กาหนดให้เป็นเรื่องราว
ให้ได้ใจความพร้อมตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๑๐-๑๕ บรรทัด
เรื่อง......................................................................................
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของฉัน ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวได้ทุกวัน เที่ยวได้ทุกวัย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของการเขียนพรรณนา
๒. หลักการเขียนพรรณนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนบอกความหมายและหลักการของการ
เขียนพรรณนาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนเขียนพรรณนาจากภาพที่กาหนดได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมมารยาทในการเขี
ารยาทในการเขียน
๓.มี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูน ารู ปภาพการละเล่ น ร าวงติดบนกระดาน ให้ นักเรียน
ช่ ว ยกั น พู ด บรรยายภาพ ลั ก ษณะของภาพ เหตุ ก ารณ์ และ
ความรู้สึกต่อภาพ โดยยกมือที่ละคน
๒. ในขณะที่นักเรียนพูดบรรยายภาพ ครูให้นักเรียนทุกคนจด
บันทึกประโยคที่ช่วยกันบรรยาย และสุ่มนักเรียนอ่านประโยคที่
จดบันทึกได้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนจับคู่ศึกษาแถบข้อความเชิงพรรณนา ๒ ข้อความ
โดยให้พิจารณาคาในข้อความว่า มีคาหรือวลีใดบ้าง ที่อ่านแล้วทา
ให้เห็นภาพ (เสมือนมองเห็น, ได้ยิน, รู้สึก, ได้กลิ่น และสะเทือน
ใจ)
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนา และเปิด
โอกาสให้นักเรียนซักถามเมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ครูคอยชี้แนะ
และอธิบายเพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. รูปภาพการละเล่นราวงจานวน ๑ ภาพ
๒. แผ่นข้อความเชิงพรรณนา
จานวน ๒ ข้อความ
๓. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
-บันทึกประโยคจากรูปภาพ
ชิ้นงาน
-ผลงานการทาใบงานที่ ๑ การเขียนพรรณนา
จากรูปภาพที่กาหนดให้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท๒๒๑๐๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านข้อความให้เพื่อนฟังหน้าชั้น
เรียนและบอกคาที่ผู้อ่านอ่านแล้วทาให้เห็นภาพและเกิดอารมณ์
สะเทือนใจให้เพื่อน ๆ ทราบ
๔. ครูเฉลยคาตอบให้นักเรียนทราบและอธิบายเพิ่มเติม
๕. นั ก เรี ย นท าใบงาน เรื่ อ ง การเขี ย นพรรณนาจากภาพที่
กาหนดให้
๖.นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงานและอภิปรายเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ส รุ ป หลั ก การเขี ย นพรรณนาเพื่ อ ที่ จ ะให้
นักเรียนสามารถนาไปเขียนพรรณนาได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
เรื่อง สืบสานวรรณศิลป์
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผลชิ้นงาน
รายการประเมิน

วิธีการวัดและ
ประเมิน/หลักฐาน
การเรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )

เครื่องมือวักผลและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

๑. ด้านความรู้ :
- แบบตรวจผลงาน - นักเรียนได้คะแนน
- ตรวจใบงาน
- การทาใบงานที่ ๑
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
การเขียนพรรณนาจากภาพ การเขียนพรรณนา ใบงาน
จากภาพที่กาหนดให้ การเขียนพรรณนา ถือว่า ผ่านเกณฑ์
ที่กาหนดให้
จากภาพที่กาหนดให้
๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ :
- สังเกตการทางาน
เป็นกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรมการทา
ใบงานที่ ๑ เขียนพรรณนา
จากภาพที่กาหนดให้

- สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล

๓. ด้านคุณลักษณะ :
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.มีมารยาทใน
การเขียน

- แบบสังเกต
-ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล พฤติกรรมการ
การทำ
�งานกลุ
ทางานกลุ
่ม ่ม
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
-ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
การทำ
�งานกลุ
ทางานกลุ
่ม ่ม
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะ
คุณลักษณะแต่ละข้อ
อันพึงประสงค์
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนาในขั้นนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รูปภาพการละเล่นราวง
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แถบข้อความประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนาในขั้นสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
มองดูทะเลสีครามยามเช้า แสงของดวงอาทิตย์ส่องมากระทบกั บทะเลมองน้าทะเลเป็นประกาย
ระยิ บระยับจั บตา แลมองดูท้องฟ้าปลอดโปร่ง ฉัน สู ดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดนาน ๆ ที่ ได้มาเที่ยวทะเล
ความงามของทะเลยามเช้าทาให้ฉันรู้ สึกสดชื่นกระปรี้ กระเปร่า ฉันอยากยํ
ยากย่าเท้
่าเท้าาไปบนผื
ไปบนผืนนทรายที
ทรายที่เ่เม็ม็ดคทรายขาว
ทรายขาว
ละเอียดอุ่นนุ่มนี้อย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้ว........
(กิติยา ชาวหนอง)
“ท้องฟ้าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลสว่างกลางท้องฟ้า ทาให้มองเห็นลมพัดใบไม้
ปลิวไสวยามค่าคืน กลิ่นดอกไม้ยามราตรีหอมกรุ่นเย็นชื่นใจ ลมหนาวพัดมากระทบผิวของฉันมันช่าง
เย็นยะเยือกจับใจ ทาให้ฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่กอดฉันเมื่อยามนอน”
(กิติยา ชาวหนอง)
เฉลยแถบข้อความ
มองดูทะเลสีครามยามเช้า แสงของดวงอาทิตย์ส่องมากระทบกับทะเลมองน้าทะเลเป็นประกาย
ระยิบระยับจับตา แลมองดูท้องฟ้า ปลอดโปร่ง ฉันสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดนาน ๆ ที่ ได้มาเที่ยวทะเล
ความงามของทะเลยามเช้าทาให้ฉันรู้ สึก สดชื่นกระปรี้ กระเปร่า ฉันอยากยํ
ยากย่าเท้
่าเท้าาไปบนผื
ไปบนผืนนทราย
ทราย ที่เม็ดทราย
ขาวละเอียดอุ่นนุ่มนี้อย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้ว........
“ท้องฟ้าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลสว่างกลางท้องฟ้า ทาให้มองเห็นลมพัดใบไม้
ปลิวไสวยามค่าคืน กลิ่นดอกไม้ยามราตรีหอมกรุ่นเย็นชื่นใจ ลมหนาวพัดมากระทบผิวของฉันมันช่าง
เย็นยะเยือกจับใจ ทาให้ฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่กอดฉันเมื่อยามนอน
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การเขียนบรรยาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกประเภทของการเขียนพรรณนาได้
การเขียนพรรณนา

ความหมายของการเขียนพรรณนา
การเขี ย นพรรณนา หมายถึ ง การเขี ย นที่ เ รี ย บเรี ย งถ้ อ ยค าทั้ ง ภาษาพู ด และภาษาเขี ย นเพื่ อ ให้
รายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าบุคคล สัตว์ พืช วัตถุ สถานที่หรือเหตุการณ์ โดยเน้นให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน
นึกเป็นภาพที่เด่นชัดและเกิดอารมณ์ความรู้สึกตามที่ผู้ส่งสาร มุ่งหมายโวหารพรรณนามีลักษณะวรรณศิลป์
มากกว่าโวหารอย่ างอื่น เนื่ องจากมีการใช้ ถ้อยคาที่ก่อให้ เกิดภาพพจน์และอารมณ์ส ะเทือนใจ การเขีย น
พรรณนา เป็นการบอกสภาพของสิ่งของ บุคคล โดยไม่คานึงถึงการเรียงลาดับเหตุการณ์ โดยแสดงถึงความรู้สึก
ประทับใจอย่างลึกซึ้งได้
ลักษณะการเขียนพรรณนา เป็นการเขียนที่มุ่งอธิบายความให้เห็นสภาพหรือลักษณะที่ละเอียดลออ
เป็นการพรรณนาความรู้สึก โดยแสดงในเนื้อความรู้สึกประทับใจหรือสะเทือนใจไปกับเนื้อความที่พรรณนา
นันั้น้นๆ เช่น เขียนเรื่อง “อาหาร” ถ้ากล่าวถึงวิธีปรุงหรือคุณค่าอาหารเป็นการเขียนอธิบาย แต่ถ้าเขียนเน้นความ
น่ารับประทาน รูปลักษณะ สีสัน กลิ่นรส ก็เป็นการเขียนพรรณนา
หลักการเขียนพรรณนา
การเรียบเรียงข้อความแบบพรรณนาโวหารเพื่อก่อให้เกิดภาพพจน์และอารมณ์ สะเทือนใจควรดาเนิน
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. วิเคราะห์สิ่งที่จะพรรณนาอย่า งละเอียดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่วนใดเป็นลักษณะเด่น ส่วนใด
เป็นลักษณะประกอบซึ่งเสริมลักษณะเด่น ลักษณะเด่นและลักษณะประกอบมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
๒. เขี ย นพรรณนาลั ก ษณะเด่ น ตามล าดั บ ความส าคั ญ หรื อ ล าดั บ ความมากน้ อ ย ใหญ่ -เล็ ก
เช่น พรรณนาลักษณะบุคคล ควรกล่าวถึงเรือนร่ าง ใบหน้าและเครื่องแต่งกายตามลาดับ พรรณนาต้นไม้
โดยทั่วไปมักกล่าวถึงลาต้นก่อนดอกและใบ แต่ถ้าต้องการเน้นสิ่งใดเป็นพิเศษก็กล่าวถึงสิ่ งนั้นก่อนหรือขยาย
ความให้มากกว่าสิ่งอื่น
๓. การคั ด สรรถ้ อ ยค าที่ เ หมาะสมทั้ ง เสี ย งและความหมาย โดยค า ๆ นั้ น มี เ สี ย งไพเราะและมี
ความหมาย ให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ทาให้เห็นภาพหรือได้ยินเสียงอีกด้วย โดยเฉพาะคานาม กริยา และวิเศษณ์
ควรเลือกเฟ้นอย่างพิถีพิถันให้ สอดคล้องกับเนื้อความ
๔. ใช้คาหรือกลุ่มคาที่เป็นภาษาภาพพจน์ ซึ่งได้แก่ภาษา ที่ผิดแผกจากปกติหรือผิดจากภาษาตาม
ตัวอักษร ด้านการเรียบเรียงลาดับคาหรือด้านความหมายของคาเพื่อให้เป็นสานวนแปลกใหม่และมีพลังทาให้
มองเห็นภาพและเร้าอารมณ์ความรู้สึกสานวนที่ทาให้เกิดภาษาภาพพจน์ต่าง ๆ เช่น
อุปมา คือสานวนภาษาที่นาสิ่งซึ่งต่างพวกกันสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้คาเชื่อม เหมือน คล้าย
ดุจ ประหนึ่ง ราวกับว่า ฯลฯ เช่น ดุเหมือนเสือ ร้ายกว่ายุง นัยน์ตาดุจดวงดาว
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อุปลักษณ์ คือสานวนภาษาที่นาเอาสิ่งต่างกันสองสิ่งหรือมากกว่า แต่มีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกันมา
เปรียบเทียบโดยเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง ใช้คากริยาเป็นหรือ คือ เช่น ลูกเป็นแก้วตาและดวงใจ
ของพ่อแม่ เขาคือวีรบุรุษแห่งทุ่งนาแก
บุคลาธิษฐาน คือการสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตให้มีชีวิต ความคิดนามธรรมหรือสัตว์ให้มีสติปัญญาอารมณ์หรือ
กิริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น ลมหนาวมาเยือน คลื่นน้อยค่อย ๆ กระซิบกับฝั่ง ความอาฆาตเกาะกินหัวใจ
การเลียนเสียงธรรมชาติ คือสานวนภาษาที่ใช้คาเพื่อเลียนเสียง ต่าง ๆ เช่น ไฟลุกคึ่ก ๆ เสียงคนพูด
หึ่ง ๆ บัดเดีย๋ วดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว
ประเภทของการเขียนพรรณนา
๑. การพรรณนาบุคคล จาเป็นต้องสังเกตรูปร่างหน้าตาการเดินน้าเสียง การพูดจากิริยาอาการ
ลักษณะนิสัยอารมณ์ความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลประเภทใด หรืออยู่ในฐานะใด เช่น ตัวตลกในบทละครหรือ
เด็กที่เล่นตามหาดทราย โดยเขียนเฟ้นหาบุคลิกลักษณะเฉพาะ อาจร่าเริงแจ่มใส เคร่งขรึม หวีผมเรียบไม่มีเส้น
แตกหรื อยื น หลั งค่อม การพรรณนาบุ คคลทาได้ส องวิธีคือการพรรณนาโดยตรงและพรรณนาโดยอ้อมใน
การพรรณนาโดยตรงผู้เขียนกล่าวถึงลักษณะกิริย าอาการนิสั ยใจคอหรือความคิดนึกของตัวละครเองส่ว น
การพรรณนาโดยอ้อมตัวละครเป็นผู้เผยลักษณะต่าง ๆ ของตนด้วย คาพูดกิริยาท่าทางหรือให้ตัวละครอื่นกล่าว
พาดพิงถึง
๒. การพรรณนาสถานที่ควรจะได้สังเกตลักษณะที่เด่นของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่คุ้นเคยมาแล้ว เช่น
โรงเรียนหรือสถานที่ที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก จะต้องพิจารณาสี รูปร่าง ขนาดและการจัดวางสิ่งของสิ่งที่
ประทั บ ใจทั่ ว ไปและเฟ้ น หาลั ก ษณะเฉพาะที่ ท าให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจนั้ น เมื่ อ สั ง เกตอย่ า งถี่ ถ้ ว นแล้ ว
จึงเลื อกพรรณนาเฉพาะลั กษณะที่เด่น ชัดที่จ ะเร้ า ความสนใจของผู้อ่าน และเรี ยงลาดับการพรรณนาตาม
ความเหมาะสม เช่น เริ่มต้นจากใกล้ไป หาไกล หรือจากบนลงล่าง การพรรณนาพระพุทธรูปในพระอุโบสถ
เป็ น ตั ว อย่ า งการพรรณนาสถานที่ ใ ช้ ค าที่ เ หมาะเจาะชั ด เจนก่ อ ให้ เ กิ ด จิ น ตนาการประกอบด้ ว ยโวหาร
เปรียบเทียบทาให้เกิด ภาพพจน์เด่นชัด
๓. การพรรณนาธรรมชาติ ควรกล่าวถึงทิวทัศน์ บรรยากาศ ตลอดจนพืชสัตว์ต่างๆๆ เช่เช่น นก แมลง
ถ้าเป็นชายทะเลควรเน้นหาดทราย สีน้าทะเล คลื่นลม สภาพใต้ทะเล หากเกี่ยวกับฤดูกาลควรเพ่งเล็งลักษณะ
พิเศษของแต่ละฤดูกาล
๔. การพรรณนาเหตุการณ์ ควรเลือกเหตุการณ์ที่เด่น ชวนติดตามหรือเร้าความตื่นเต้น สะเทือน
อารมณ์และควรใช้การบรรยายประกอบเพื่อให้เนื้อเรื่องแจ่มแจ้ง
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. การสอนภาษาไทย.
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนพรรณนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เขียนพรรณนาจากภาพที่กาหนดได้
ชื่อ..........................................................นามสกุล...........................................ชั้น....................เลขที่..............
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนข้อความเชิงพรรณนาสั้น ๆ จากรูปภาพ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๓-๕ บรรทัด

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ ๒้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. ประเภทของการเขี
ยนพรรณนา
ขอบเขตเนื
้อหา
๒.
ยนพรรณนาจากบทร้
อยกรอง
๑. การเขี
ประเภทของการเขี
ยนพรรณนา
จุด๒.ประสงค์
ยนรู้
การเขีกยารเรี
นพรรณนาจากบทร้
อยกรอง
ด้จุดานความรู
ประสงค์ก้ ารเรียนรู้
กเรียนบอกประเภทของการเขี
ยนพรรณนาได้
ด้านันความรู
้
ด้นัานทั
กเรีกยษะและกระบวนการ
นบอกประเภทของการเขียนพรรณนาได้
เรียนวิเคราะห์เนื้อหาการเขียน
ด้า๑.นทันักกษะและกระบวนการ
พรรณนาจากบทร้
อยรองได้
๑. นักเรียนวิเคราะห์
เนื้อหาการเขียน
๒. นักเรียนเขียนพรรณนาจากบทร้
อยกรองได้
พรรณนาจากบทร้
อยรองได้
ด้า๒.
นคุนัณกลัเรีกยษณะ
นเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองได้
ในการทางาน
ด้า๑.
นคุมุณ่งลัมัก่นษณะ
๒.
้ างาน
๑. ใฝ่
มุ่งเมัรีย่นนรู
ในการท
๓.จิ
๒. ใฝ่ตสาธารณะ
เรียนรู้
๓. จิตตสาธารณะ
สาธารณะ
๓.จิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
่อง้ทเรี
อยความ
เวลา ๑ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียเรืนรู
ี่ ๕ยงถ้
เรื่อองยร้การเขี
ยนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
รายวิ
ชัเวลา
้นมัธยมศึ๑กชัษาปี
เรื
่อง ชเรีาภาษาไทย
ยงถ้อยร้อยความ
่วโมงที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
้นนา
กิจขักรรมการเรี
ยนรู้
๑.
แผนภูงมเรีิเพลง
สื่อ/แหล่
ยนรู้ รักกันไว้เถิด
ขั๑.นั
้นนาก เรี ย นร้ อ งเพลง รั ก กั น ไว้ เ ถิ ด ที่ ค รู ติ ด ไว้ บ นกระดานหน้ า ๒.
้ เรื่อรังการเขี
๑. ใบความรู
แผนภูมิเพลง
กกันไว้ยเนพรรณนาจาก
ถิด
ชั้น๑.นั
เรียนก เรี ย นร้ อ งเพลง รั ก กั น ไว้ เ ถิ ด ที่ ค รู ติ ด ไว้ บ นกระดานหน้ า บทร้
อยกรอง้ เรื่องการเขียนพรรณนาจาก
๒. ใบความรู
ชั้น๒.เรียให้
น นักเรี ยนร่วมกัน วิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลงคาประพันธ์นี้ ว่า ภาระงาน/ชิ
บทร้อยกรอง้นงาน
พรรณนาถึ
นชอบบทเพลงนี
้หรือไม่ เพราะอะไร
๒. ให้ นักงสิเรี่งใดบ้
ยนร่าวงมกันักนเรีวิเยคราะห์
เนื้อหาบทเพลงค
าประพันธ์นี้ ว่า ภาระงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๓. นั กเรีงยสินและครู
าที่ขีดเส้นใต้้หรืในเพลง
รักกันไว้เถิด -ขี
พรรณนาถึ
่งใดบ้าง นัพกิจเรีารณาค
ยนชอบบทเพลงนี
อไม่ เพราะอะไร
ดเส้นใต้บทประพันธ์ที่เป็นการเขียน
ภาระงาน
พร้๓.
อมทบทวน
ลั
ก
ษณะค
าที
ใ
่
ช้
ใ
นการเขี
ย
นพรรณนา
นั กเรี ยนและครู พิจารณาคาที่ขีดเส้นใต้ในเพลง รักกันไว้เถิด พรรณนา
-ขีดเส้นใต้บทประพันธ์ที่เป็นการเขียน
ขัพร้้นอสอน
มทบทวน ลักษณะคาที่ใช้ในการเขียนพรรณนา
ชิพรรณนา
้นงาน
๑.
นั
ก
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
ม
่
เป็
น
๔
กลุ
ม
่
ใหญ่
ศึ
ก
ษาใบงาน
เรื
่
อ
ง
การเขี
ย
น
ขั้นสอน
-เขี
นพรรณนาจากบทร้อยกรองที่ชื่นชอบ
ชิ้นยงาน
พรรณนาจากบทร้
่งมี่มคใหญ่
าประพั
ธ์ที่พรรณนาความงามจาก
๑. นักเรียนแบ่งกลุอ่มยกรอง
เป็น ๔ ซึกลุ
ศึกนษาใบงาน
เรื่อง การเขียน -เขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองที่ชื่นชอบ
กลอนบทละครเรื
หนุมนานเกี
้ยวนางเบญจกาย
พรรณนาจากบทร้่อองรามเกี
ยกรองยซึรติ่งมี์ ตอน
คาประพั
ธ์ที่พรรณนาความงามจาก
และค
าประพันธ์ก่อลอนดอกสร้
เรื่อหนุ
ง มดแดง
นายทัด เปรียญ
กลอนบทละครเรื
งรามเกียรติอ์ ยตอน
มานเกี้ยของ
วนางเบญจกาย
๒.
นักาประพั
เรียนแต่นลธ์ะกลุ
่มร่วมกันระดมความคิ
ด ขีดของ
เส้นนายทั
ใต้บทประพั
และค
กลอนดอกสร้
อย เรื่อง มดแดง
ด เปรียนญธ์ที่
เป็
ยนพรรณนาของบทร้
อยกรองทัด้ง ขี๒ดเส้
เรื่นองใต้ภายในเวลา
๒.นนักการเขี
เรียนแต่
ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิ
บทประพันธ์๕ที่
นาที
เป็น การเขียนพรรณนาของบทร้อยกรองทั้ง ๒ เรื่อง ภายในเวลา ๕
นาที

๑๔๙๑๔๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
๓.สุ่ ม ถามแต่ ล ะกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ค าหรื อ ข้ อ ความที่ เ ป็ น
การพรรณนาจากการขีดเส้นใต้บทประพันธ์
๔.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมและแก้ไขงานของ
กลุ่มตนเอง
๕.นักเรียนแต่ละคนเลือกบทร้อยกรอง เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเรียบ
เรียงเขียนพรรณนาด้วยบทร้อยแก้วความยาว ๕-๘ บรรทัด
๖.สุ่ มผลงานนักเรียน ๒-๓ คน มาอ่า นและร่ ว มกันพิจ ารณา
เสนอแนะการเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
ขั้นสรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป หลั ก การเขี ย นพรรณนา
เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถนาไปเขียนพรรณนาได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
เรื่อง สืบสานวรรณศิลป์
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผลชิ้นงาน
รายการประเมิน
๑. ด้านความรู้ :
การทาใบงาน
การเขียนพรรณนา
บทร้อยกรองที่กาหนดให้

วิธีการวัดและ
ประเมิน/หลักฐาน
การเรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )

เครื่องมือวักผลและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

ตรวจใบงาน
การเขียนพรรณนา
บทร้อยกรองที่
กาหนดให้

แบบตรวจผลงาน
ใบงานบทร้อยกรอง
ที่กาหนดให้

นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ :
สังเกตการณ์การทางาน
เป็นกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐

๓. ด้านคุณลักษณะ :
สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................. .............................................
...........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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บทเพลงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองในขั้นนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เพลง“รักกันไว้เถิด”
แผ่นเสียงทองคาพระราชทาน ๓ รางวัล
ทานอง คาร้อง และขับร้อง : นคร ถนอมทรัพย์
(สร้อย) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
เกิดถิ่นเดียวกันแท้ เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ
เห็นสายเลือดไทย ในสายตาบอกสายสัมพันธ์
(สร้อย)
ทะเลแสนงาม ในน้ามีปลา
พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้
เราลูกหลานไทย จงร่วมใจรักษาให้มั่น
(สร้อย)
แหลมทองโสภา ด้วยบารมี
ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้
เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชัน
(สร้อย)
หมายเหตุ คาที่ขีดเส้นใต้เป็นบทร้อยกรองที่แสดงการเขียนเชิงพรรณนา
ที่มา : หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ใบงาน เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนา
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาประพันธ์ ตอน บทหนุมานเกี้ยวนางเบญจกายในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์
ดวงเอยดวงสมร
เจ้างามงอนผู้ยอดพิสมัย
แสนรักพี่รักอรไท
ว่าไยฉะนี้กัลยา
ความจริงไม่ล่อลวงเจ้า
ยุพเยาว์แน่งน้อยเสน่หา
อันแสนสมบัติในลงกา
จะได้แก่บิดาของเทวี
เราสองก็ครองกันเป็นสุข
แสนสนุกภิรมย์เกษมศรี
ว่าพลางคว้าไขว่ไปทันที
ขุนกระบี่หยอกเย้ากัลยา
ฯ ๖ คา ฯฯ ๖ คำ� ฯ
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
คาประพันธ์ เรื่อง มดแดง
มดเอ๋ยมดแดง
ใครกล้ากรายทาร้ายถึงรังมัน
สู้ได้หรือมิได้ใจสาหัส
ถ้ารังเราใครกล้ามาราวี

เล็กเล็กเรี่ยวแรงแข็งขยัน
ก็วิ่งกรูกันมาทันที
ปากกัดก้นต่อยไม่ถอยหนี
ต้องต่อตีทรหดเหมือนมดเอย
นายทัด เปรียญ

ที่มา : คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
ชื่อ…………………………………………..นามสกุล………………………………………ชั้น………………………เลขที่………..
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองจากใบงาน เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
เพียงเรื่องเดียว พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๕-๘ บรรทัด
เรื่อง………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
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ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของการเขียนพรรณนาความคิด
๒. หลักการเขียนพรรณนาความคิด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนบอกประเภทการเขียนพรรณนาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถเขียนพรรณนาความคิดได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาภาพหลาย ๆ ประเภท ให้นักเรียนดูแล้วถามความคิด
ว่า เมื่อดูภาพแล้ว คิดถึงอะไร เช่น ภาพพระพุทธรูป
๒. นักเรียนบอกความคิดจากภาพ ครูเขียนคาสาคัญที่แสดง
ความคิดของแต่ละคนบนกระดาน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนพิจารณาคาสาคัญที่ครูเขียนบนกระดานแล้วให้
ช่วยกันขยายความของคาสาคัญนั้น และถามนักเรียนว่าคาสาคัญ
เหล่านี้เกิดจากอะไร (เกิดจากความคิด)
๒. นั ก เรี ย นจั บ คู่ ศึ ก ษาใบความรู้ เรื่ อ ง การเขี ย นพรรณนา
ความคิด และตัวอย่างข้อความการเขียนพรรณนาความคิด
๓. นาภาพคนที่มีท่าทางผิดหวัง เพราะไปสมัครงานแล้วไม่ได้รับ
เลือกมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ ลองคิดคาสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับภาพ
๔. นักเรียนแต่ละคู่ร่างข้อความ การเขียนพรรณนาความคิด ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละบุ ค คลจากภาพนั้ น ร่ ว มกั น และสุ่ ม
นักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้เพื่อน ๆ ร่วมกันอภิปราย
นาไปปรับแก้ไขในผลงานของตนและส่งครูท้ายชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพพระพุทธรูป และภาพบุคคลที่สิ้นหวัง
๒.ตัวอย่างข้อความการเขียนพรรณนา
ความคิด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
ภาระงาน
ชิ้นงาน
-เขียนพรรณนาความคิด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๕๖

148
156

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ส รุ ป หลั ก การเขี ย นพรรณนาความคิ ด
เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถนาไปเขียนพรรณนาได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๑๕๘

การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
๑. ด้านความรู้ :
การทาใบงานการเขียน
พรรณาความคิด
๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ :
สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
ในการทางานการเขียน
พรรณาความคิด
๓. ด้านคุณลักษณะ :
สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการวัดและ
ประเมิน/หลักฐาน
การเรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )
ตรวจใบงาน
การเขียนพรรณนา
ความคิด

เครื่องมือวักผลและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

-แบบตรวจผลงาน
แบบตรวจผลงาน
ใบงาน การเขียน
พรรณนาความคิด

นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการ แบบสังเกต
ทางานรายบุคคล
พฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. มีมารยาทในการ
เขียน

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๑๕๙

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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160 ๑๖๐
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๑๖๐

ภาพประกอบ
เรื่อง การเขี
นพรรณนาความคิ
ด หน่วดยการเรี
ยนรู้ที่ ย๒นรู้ที่ ๒
ภาพประกอบ
เรื่อง ยการเขี
ยนพรรณนาความคิ
หน่วยการเรี
แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๖นรูเรื้ที่ อง๖ การเขี
นพรรณนาความคิ
ด ด
แผนการจั
เรื่อง ยการเขี
ยนพรรณนาความคิ
รายวิชาภาษาไทย
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ยนทีชั้น่ มั๑ธยมศึ
๒ ที่ ๒
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี

ภาพพระพุ
ทธรูป ทธรูป
ภาพพระพุ
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๑๖๑

ภาพประกอบ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาพบุคคลที่สิ้นหวัง
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๑๖๒

ใบความรู้ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกความหมายของการเขียนพรรณนาความคิดได้
การเขียนพรรณนาความคิด
การเขียนพรรณนาความคิดนี้มีหลายลักษณะ ความคิดในลักษณะที่เป็น จินตนาการก็มี ความคิดใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์และบุคคลก็มี ความคิดที่เป็นการวางแผนก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
ผู้เขียนเป็นสาคัญ
การเขียนพรรณนาความคิดให้มีความชัดเจนนั้น ผู้เขียนต้องมี ความคิดที่ชัดเจนในใจก่อน แล้วคิดเป็น
ข้อคิดที่กระจ่างในตนเองก็จะเขียนออกเป็นข้อความพรรณนาให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้
การพรรณนาความคิด
๑. ความคิดที่เป็นจินตนาการ ผู้เขียนจะกล่าวถึงความคิดโดยเลือกใช้ คาและการขยายคาสาคัญให้
เห็นภาพนั้น โน้มน้าวจิตใจผู้อ่านให้คล้อยตาม ตัวอย่าง
สนทิศมองเห็นภาพแม่ของเขานอนร้องโอดโอย บิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดในท้อง พ่อของเขาพูด
พึมพาอยู่ข้างๆ เสื่อผืนรุ่งริ่งที่รองร่างผอมบางของแม่ “ไปโรงพยาบาลเถอะ” พ่อบอก “ไม่ต้องหรอกพี่
ได้ขวดน้าร้อนปะคบเดี๋ยวก็หาย”
ต่อ จากนั้ น ลู ก ของแม่ ก็เ รี ย นส าเร็ จ จะได้มี ง านทา มี เ งิน ใช้ มีชี วิต ความเป็ น อยู่ ที่ ดีก ว่า นี้ เมื่อ ลู ก
มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ ก็จะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่
จากข้อความนี้ จะเห็นภาพเด็กหนุ่มมองเห็นภาพแม่ป่วยถ้อยคาที่เลือกมาพรรณนา ทาให้มองเห็น
ความยากจนแร้นแค้นของครอบครัว และอีกภาพเห็นเด็กหนุ่มที่มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
๒. ความคิดที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์และบุคคล ตัวอย่าง
เมื่อได้ยินคนพูดโต้เถียงเรื่องของที่ไม่ชอบ ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงวัยเด็กเมื่อเรียนอยู่ในโรงเรียน
คาพูดของครูที่ก้องอยู่ในความทรงจา ซึ่งเป็นยาชูกาลังและสร้างพลังอย่างวิเศษสุด
“อย่าไปคิดว่าเราไม่มีความสามารถด้วยคาว่าไม่ชอบ เมื่อรู้สึกไม่ชอบสิ่งใด อย่าท้อแท้ อย่าทิ้งขว้าง
หรือเลิกสนใจ แต่ต้องเอาชนะตนเอง ด้วยการปลูกฝังความชอบในสิ่งนั้น ความพอใจในสิ่งรอบข้าง คือ
รากฐานแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิต”
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๑๖๓

๓. ความคิดที่เป็นการวางแผน ตัวอย่าง
มาลินและเพื่อนวางแผนไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าจะออกเดินทางตอนหกนาฬิกา เพื่อไปถึงจังหวัด
สุพรรณบุรี ในเวลา ๑๐ นาฬิกา ในการไปเที่ยวครั้งนี้ เราจะไปทาประโยชน์คือ จะนาสิ่งของและหนังสือไปให้
โรงเรียน ๒ แห่ง วิมลอาสาเป็นคนเตรียมอาหารให้คณะ เตรียมชั้นวางหนังสือ เพื่อจัด “ห้องอ่านหนังสือขนาด
จิ๋ว” อนงค์และลั กษณาเป็ นคนรวบรวมหนั งสือที่มีผู้ บริจ าค ตามแผนที่ว างไว้ทั้งหมด จะแวะไปพบคุณครู
ตัวแทนทั้ง ๒ โรงเรียน ที่ศาลากลางจังหวัด แล้วจึงเดินทางไปโรงเรียน ระหว่างทางมีสวนป่า และมีน้าตกเล็
เล็ก ๆๆ
พวกเราชื่นชมกับธรรมชาติที่ส วยงาม เมื่อไปถึงโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ ง คณะจะร่วมกิจกรรมร้องเพลงและจั ด
ห้องสมุดกับ นั กเรี ยน เมื่อทางานเสร็ จ ก็จ ะประมาณบ่ าย ๔ โมง ขากลั บแวะซื้อของฝากกัน ตามอัธยาศัย
คาดว่าจะถึงกรุงเทพไม่เกินสองทุ่ม
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๑๖๔

ใบงาน เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถเขียนพรรณนาความคิดที่สัมพันธ์เหตุการณ์และบุคคลได้
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................ชั้น................เลขที่.............
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนพรรณนาความคิดที่สัมพันธ์เหตุการณ์และบุคคลได้
ให้ได้ใจความพร้อมตั้งชื่อเรื่อง ความยาว ๕-๑๐ บรรทัด
เรื่อง......................................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………….........................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเขียนเรียงความ
๒. องค์ประกอบของเรียงความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนบอกองค์ประกอบของการเขียน
เรียงความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถวางโครงเรื่องในการเขียน
เรียงความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นั ก เรี ย นดู ตั ว อย่ า งเรี ย งความ เรื่ อ ง โลกร้ อ นสร้ า งวิ ก ฤติ
วิทย์ & เทคโน ช่วยได้ มาให้นักเรียนทุกคนอ่าน
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับตัวอย่างเรียงความ โดยใช้คาถาม
นาดังต่อไปนี้
๒.๑ จากตัว อย่ างเรี ย งความมี องค์ป ระกอบของเรี ย งความ
อย่างไร
๒.๒ แนวทางการเขียน และประเด็นสาคัญของเรื่องคืออะไร
๒.๓ ถ้านักเรียนจะปรับหรือแก้ไขเรื่องนี้ จะเพิ่มหรือปรับใน
ตอนใด เพราะอะไร
ขั้นสอน
๑. นั ก เรี ย นจั บ คู่ ท บทวนความรู้ โ ดยศึ ก ษาใบความรู้ เรื่ อ ง
การเขียนเรียงความการวางโครงเรื่องโดยนักเรียนและครูอภิปราย
ซักถามเพิ่มเติมจากการศึกษาใบความรู้
๒. นั กเรี ย นทางานใบงานที่ ๑ การวางโครงเรื่ องในการเขีย น
เรียงความและระดมความคิด เพื่อจัดลาดับโครงเรื่อง “น้า”
๓. สุ่มนักเรียนแต่ละคู่จากการทาใบงาน เรื่อง การวางโครงเรื่อง
ของการเขียนเรียงความ หรือขออาสาสมัครนาเสนอผังความคิด
๔. นั ก เรี ย นและครู อ ภิ ป รายซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม จากการน าเสนอ
ผลงานของเพื่อน
สื่อ/แหล่งเรียนรู

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑. ตัวอย่างเรียงความ
๒.ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความและ
การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
๓. ใบงาน เรื่อง การวางโครงเรื่อง
ในการเขียนเรียงความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-แผนภาพโครงเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

๑๖๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความ
และครูให้ความรู้เสริม เพื่อให้มีความเข้าใจและความสามารถเขียน
เรียงความได้ครบองค์ประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๑๖๗

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ใบงาน เรื่อง การเขียน
เรียงความและการวางโครง
เรื่อง ในการเขียนเรียงความ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
-การทางานเป็นกลุ่ม
-การนาเสนอผลงานกลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓.
สาธารณะ
๓.จิจิตตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้
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เกณฑ์

ตรวจการเขียน
เรียงความและการวาง
โครงเรื่อง ในการเขียน
เรียงความ

แบบตรวจผลงาน
เรื่อง การวางโครง
เรื่อง ในการเขียน
เรียงความ

-นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

ผลจากการสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ผลจากการสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อไม่ต่า
กว่าระดับ ๒

พฤติกรรมการนาเสนอ
ผลงานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะ
แบบสังเกต
๑. มุ่งมั่น
คุณลักษณะ
ในการทางาน
อันพึงประสงค์
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓.มีมีมมารยาทในการเขี
๓.
ารยาทในการเขียยนน
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๑๖๘

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๖๙

ตัวอย่างเรียงความ ประการสอนในขั้นนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ทาไมใคร ๆ จึงยกย่องขนานนามนกอินทรีว่าพญาอินทรี คาถามนี้คงมีคาถามที่น่าค้นคว้าว่า นกอินทรี
นั้นทาตนอย่างไร มีคุณสมบัติ เด่นพิเศษเฉพาะตนที่น่าสนใจเพียงใด จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นถึงขั้นพญา
นกเป็นใหญ่ในบรรดานกทั้งปวง
นกอิน ทรี จั ดเป็ น สั ตว์เลื อดอุ่น มีรู ป ร่ างใหญ่ใกล้ เคีย งกับ เหยี่ ย ว มีตาโต คอสั้ น จะงอยปากงองุ้ ม
เป็นตะขอ ปีกและหางกว้างใหญ่ บินเร็วบินได้สูงถึง ๒,๑๐๐ เมตร ขนตามลาตัวมีสีต่างๆ ขาแข็งแรงมีขน
ปกคลุม ในประเทศไทยมีนกอินทรี ๖ ชนิด เช่น อินทรีหัวนาค อินทรีดาและอินทรีปีกลาย เป็นต้น ลักษณะ
เด่นพิเศษของนกอินทรีย์ คือ มีสายตาคมดีเยี่ยม เป็นนักล่า เหยื่อของมันได้แก่ ปลา งู หนู
นกอินทรีจะมีการอพยพในช่วงฤดูผสมพันธุ์ มันจะจับคู่ผสมพันธุ์เพียงตัวเดียวตลอดชีวิต ตัวเมียจะ
ออกไข่ราว ๑-๗ ฟอง และกกไข่ ฟักไข่เอง ตัวผู้มีหน้าที่หาอาหารมาให้ นกอินทรีสร้างรังตามโพรงหน้าผาสูงชัน
ที่น่าทึ่งคือ มันมีวิธีสร้างลังถึง ๕ ขั้นตอน คือ นาอิฐมาปูก่อน จากนั้นนากิ่งไม้ใหญ่เล็กมาวางทับอีกชั้นหนึ่ง
แล้วจึงนาหนามแหลมเล็กใหญ่จากต้นไม้มาปูทับ ขั้น ที่ ๔ จึงนาใบไม้ใบหญ้ามาวางบนหนาม และขั้นที่ ๕
มันจะสลัดขนมาปู รองทับใบไม้ เมื่อลูกนกเกิด ก็จ ะนอนบนขนอ่อนนุ่ม ต่อมาก็จะรื้อขนนุ่ มออกเหลือใบไม้
ถัดไปสักระยะก็จะเอาหญ้าแห้งออก ลูกนกจะนอนบนหนามเป็นการฝึกความอดทนให้ลูก เมื่อลูกนกโตก็เอา
หนามออกให้นอนบนกิ่งไม้ ขั้นสุดท้ายลูกนกต้องนอนบนหินทนความร้อนเย็นของอากาศได้ วิธีดังกล่าวเป็น
การสอนและฝึกลูกให้อดทนพยายามต่อสู้เอาชนะใจตนเองให้ได้
กว่าจะเป็นนกอินทรีได้นั้น ลูกนกอินทรีแต่ละตัวได้รับการปลูกฝังฝึกปรือให้รู้จักความอดทน ช่วยเหลือ
ตนเองให้ได้ มีความแข็งแกร่งจนสามารถเผชิญโลกกว้างเพียงลาพังอย่างปลอดภัย พ่อแม่นกอินทรีมีรักเดียวใจ
เดียว อบรมสั่งสอนลูกด้วยวิธีสร้ างรังอย่างชาญฉลาด นับเป็นอุทาหรณ์สอนมนุษย์ให้รู้จักการพึ่งพาตนเองได้
อย่างดี และเป็นวิถีทางแห่งการสอนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาโดยแท้จริง
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๑๗๐

ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรียงความและการวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การเขียนเรียงความ
เรียงความ หมายถึง การนาคามาแต่งเป็นเรื่อง เพื่อใช้เป็นข้อเขียนที่แสดงความคิด ความรู้ ความรู้สึก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน เรียงความประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ๓ ส่วน ดังนี้
(สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๒:๒๔-๒๘)
ส่ วนที่เป็ นคานา
(คานา, ความนา, เปิ ดเรื่ อง)
ส่ วนที่เป็ นเนื้อเรื่ อง
ย่อหน้าที่ ๑

ย่อหน้าที่ ๒

ในส่วนเนื้อหาเขียนได้หลายย่อหน้า
ขึ้นกับประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนกาหนด

ย่อหน้าที่…...
ส่ วนที่เป็ นการสรุ ปเรื่ อง
(สรุ ป, ความสรุ ป, ปิ ดเรื่ อง)

การเรียบเรียง
เรียงความประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ ส่วน คือ คานา เนื้อเรื่อง และสรุป
๑. คานา คือ ข้อความเริ่มเรื่องเพื่อนาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเรื่องนั้น จาเป็นต้องเขียนก่อนส่วนอื่น
และต้องการจะติดตามเรื่องราวต่อไป อาจขึ้นต้นคานาด้วยข้อคิด คาคม สุภาษิต บทกลอน ข่าวจากสื่อมวลชน
ซึ่งกาลังเป็นที่น่าสนใจและมีเนื้อความสัมพันธ์กับเรื่องที่จะเขียน การให้ความหมาย ฯลฯ ส่วนนี้ไม่ควรเขียน
ออกนอกเรื่องหรืออ้อมค้อม
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๒. เนื้อเรื่อง คือ สาระสาคัญและรายละเอียดของเรื่อง ผู้เขียนต้องแสดงความรู้อย่างกว้างขวางและ
สมบู ร ณ์ตรงตามหั ว ข้อ เรื่ องที่เขี ย น จะต้องเรี ย บเรี ย งเนื้ อ ความเรื่ อ งราวและเหตุก ารณ์ไ ปตามล าดั บ ของ
โครงเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง อาจเขียนด้วยโวหารต่าง ๆ เช่น เทศนาโวหาร บรรยายโวหาร
เนื้อหาของเรี ยงความจะมีจ านวนย่อหน้าเท่าใดก็ได้ สุ ดแท้แต่ว่าเป็น เรีย งความขนาดยาวหรือสั้ น
เนื้อหาเรียงความที่ดีต้องใช้ถ้อยคาที่สื่อความหมายได้ แจ่มชัด เข้าใจง่าย แสดงความเป็ นเหตุเป็นผลชัดเจน
และไม่ซับซ้อน
เรี ย งความที่ ดี ค วรมี ลั ก ษณะดั ง นี้ มี เ อกภาพ คื อ มี แ นวคิ ด และมี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วตลอดเรื่ อ ง
ใช้ภาษาระดับเดียวกัน เป็นภาษาเขียน ไม่ใช่ภาษาพูด มีสัมพันธภาพ คือ เขียนได้สัมพันธ์กันโดยตลอดตาม
โครงเรื่องที่วางไว้ มีสารัตถภาพ คือเขียนเน้นใจความสาคัญของเรื่องได้แจ่มแจ้งและมีเหตุผล
๓. สรุป เป็นตอนจบของเรื่อง ผู้เขียนต้องแสดงข้อคิดที่เป็นจุดมุ่งหมายของเรื่อง ใช้ถ้อยคาที่กระชับ
ตรงประเด็น อาจใช้คาคม สานวน หรือภาษิตที่สอดคล้องกับเรื่องเพื่อเพิ่มความหมายให้แก่เรื่องก็ได้ การเขียน
ปิดเรื่องอาจเสนอวิธีการแก้ปัญหา การสรุปความ การเชิญชวนให้ร่วมมือ หรือแสดงความคิดเห็น
การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียน
จุดมุ่งหมายของเรื่อง ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรองผู้เขียนต้องตั้งจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนเพราะจุดมุ่งหมายย่อมสัมพันธ์กับการดาเนินเรื่องภาษาที่ใช้เน้นจุดมุ่งหมายต้องไม่เกินจริงและควร
สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่านผู้เขียนอาจต้องพิจารณาว่า ผู้อ่านมีการศึกษาในระดับใด เพศใด และวัยใด
เช่น เขียนเพื่อให้ความรู้ ก็ต้องใช้ภาษาให้กระจ่างชัดเจน เขียนเพื่อให้ความเพลิดเพลินก็อาจใช้สานวนภาษา
ที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก
การกาหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระ
เมื่อผู้เขียนได้ตั้งจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะเขียนแล้ว ผู้เขียนควรกาหนดขอบข่ายของเรื่องให้ เหมาะสม
โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของเรื่อง และความยาวของเรื่องที่ต้องการ แล้วรวบรวมเรื่องราวหรือข้อมูลที่อยู่
ในขอบข่ายและสัมพันธ์กับเรื่องที่จะเขียนนั้น
การตั้งชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนเรียงความที่กาหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องมาให้ เรื่องที่แต่งต้องมีเนื้อความตรง
ตามชื่อเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องมีความสาคัญมาก ชื่อจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ควรใช้คาที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่าน หากกาหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเอง ผู้เขียนต้องหาจุดเด่นของเรื่องมาตั้ง เลือกสรรคาที่มีความหมาย
ครอบคลุมประเด็นที่เสนอให้มากที่สุด เราอาจเขียนจนจบเรื่องแล้วจึงคิดตั้งชื่อเรื่องก็ได้
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ตัวอย่างเรียงความ
เรียงความ เรื่อง น้อยหน่าไม่น้อยค่า
จากสถานการณ์ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญหน้ากับ “ภาวะโลกร้อน” ที่กาลังคุกคามไปทั่วโลก ทาให้มีข่าว
เกี่ ย วกั บ ภาวะโลกร้ อ นอยู่ เ สมอๆ มี ห ลายหน่ ว ยงานทั่ ว โลกช่ ว ยกั น รณรงค์ ใ นเรื่ อ ง ลดภาวะโลกร้ อ น
เรื่องวิกฤตการณ์โลกร้อนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิด
การปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก ฉันเคยได้ยินมาบ่อยครั้งอยู่เหมือนกัน สาหรับ
ตัวฉัน ในชีวิตก็เคยปลูกต้นไม้มาบ้าง ซึ่งการปลูกแต่ละครั้งก็มิได้คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูก
มากนัก จนกระทั้งวันหนึ่งแดดร้อนมากเพราะเป็นหน้าร้อน ไฟเกิดดับอีก ช่างเป็นสองสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
กันนัก ซึ่งรวมถึงตัวฉันด้วย เพราะไฟฟ้าดับทีเดือนร้อนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลาดดูรายการโทรทัศน์
ที่โปรดและที่ต้องทนกับความร้อนที่ฉันไม่ยอมคุ้นเคยกับมันสักที หลาย
หลายๆๆ อย่างดูติดขัดไปหมด วันนั้นฉันต้อง
ซักผ้าเองเนื่องจากเครื่องซักผ้าไม่ยอมทาหน้าที่ของตัวเอง ภาระจึงตกอยู่ ที่ฉัน ฉันนั่งซักผ้าได้ระยะหนึ่งรู้สึก
ได้ถึงความร้ อนที่ เพิ่มขึ้นเรืเรื่อ่ อยยๆๆ จนฉัน เริ่ มมองหาที่ร่ มเพราะเริ่ มที่จ ะทนความร้ อนไม่ไ หว พอดี ห ลั งบ้ า น
มีน้อยหน่าสองต้น ปีนี้มันโตขึ้นมากและมีใบหนา พอที่จะบังแดดให้ฉันได้ ฉันจึงย้ายไปซักผ้าใต้ร่มน้อยหน่า
ฉันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างกันอย่างมาก ใต้ร่มน้อยหน่าให้ความเย็นสบายอย่างน่าอัศจรรย์ ต้นไม้มีประโยชน์
อย่างนี้นี่เอง
ฉันนึกในใจ ต่อไปนี้ฉันคงจะเริ่มปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพราะถ้าเปรียบเทียมกันแล้วระหว่างปลูกต้นไม้
๑ ต้น กับซื้อเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง ประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างชัดเจน ต้นไม้ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ไม่ทาให้โลกเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้โลกร้อนขึ้น
การปลูกต้นคือหนึ่งวิธีที่ทาได้ง่ายเพื่อช่วยเหลือเราและช่วยเหลือโลกจากภาวะโลกร้อน ฉันอยาก
ให้ ทุกคนช่ว ยกัน และฉัน เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ บ นโลกนี้ ทาได้ ก่อนที่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากพบไม่อยากเห็ น
จะเกิดขึ้นกับเราและโลกของเรา
เด็กหญิงสุธาสินี ทรัพย์มูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
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ใบงาน เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนสามารถวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อง “น้า” ในส่วนของคานา เนื้อเรื่อง และสรุป ให้สัมพันธ์กันกับชื่อเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑. ให้เขียนเพิ่มเติมความคิดนอกเหนือจากแผนภาพโครงเรื่องที่กาหนดให้

๑. ผลการ
ตัดไม้ทาลาย
ป่ า

น้ า

๓. การประหยัดน้ า
และวิธีการใช้น้ า

๒. คุณค่า
ของน้ า
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๒. วางโครงสร้างเรื่อง “น้า” ตามองค์ประกอบของเรียงความ
เรื่อง…………………………………………………………………
๑. คานา : เปิดเรื่องด้วย………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เนื้อเรื่อง
๒.๑ ผลการตัดไม้ทาลายป่า…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๒ คุณค่าของน้า…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๓ การประหยัดน้าและวิธีการใช้น้า………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. สรุป : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเขียนเรียงความ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.สุ่มถามนักเรียนถึงองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ
(คานา เนื้อเรื่อง สรุป) ครูเขียนคาตอบของนักเรียนบนกระดาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
พร้อมทั้งถามความคิดของนักเรียนว่าองค์ประกอบใดของ
ด้านความรู้
นักเรียนบอกประโยชน์ของการวางโครงเรื่องได้ การเขียนเรียงความเป็นส่วที่สาคัญที่สุด (เนื้อเรื่อง)
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเขียนคานา
๑. นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากคา และกลุ่มคา
เนื้อเรื่องและสรุปในการเขียนเรียงความ
ที่กาหนดให้
๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม ให้นาผลงานการวาง
๒. นักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่อง การเขียน
โครงสร้างเรื่อง “น้า” มารวบรวมความคิดของกลุ่ม โดยจัดกลุ่ม
เรียงความจากเรื่องที่กาหนดให้ได้
ความคิดลงในใบงานที่ ๑ นักเรียนอภิปรายระดมความคิด
ด้านคุณลักษณะ
ร่วมกัน แล้วเขียนโครงสร้างเรื่องเป็นผลงานของกลุ่ม
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอโครงสร้างเรื่อง
๒. ใฝ่เรียนรู้
“น้า” ในขณะตัวแทนกลุ่มนาเสนอ ครูคอยเสนอแนะและตั้ง
๓.จิตสาธารณะ
คาถามให้แต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น และครอบคลุมตาม
โครงสร้างเรื่อง
๔. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกัน
เขียนเรียงความตามกรอบโครงเรื่องให้ครบทั้ง ๓ ส่วนของการ
เขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนโครงสร้างเรื่อง
และจัดกลุ่มความคิด
๒.ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง
เรียงความเรื่อง “น้า”
ชิ้นงาน
๑. งานกลุ่มการวางโครงเรื่องและจัดกลุ่ม
ความคิด ในการเขียนเรียงความ
๒. งานกลุ่มการเขียนโครงเรื่อง เรียงความ
เรื่อง “น้า”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

๑๗๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๕. เมื่อนักเรียนทาเสร็จแล้วให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านเรื่อง
ให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน
๖. ครูแจ้งให้นักเรียนแต่ละคนฝึกเขียนเรียงความเป็น
รายบุคคล โดยนาผลงานกลุ่มมาดัดแปลงเพิ่มเติมเป็นของตนเอง
พร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่
๗. นักเรียนจับคู่อ่านเรียงความของตนให้เพื่อนฟังพร้อม
เสนอแนะหรือชื่นชมผลงานเพื่อน หลังจากนั้นแต่ละคนทบทวน
ผลงานเขียน โดยพิจารณาการเขียนสะกดคา การใช้สานวน
ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมสรุปประโยชน์ในการวางโครงเรื่องของการ
เขียนเรียงความ และครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่
เข้าใจ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการเขียนเรียงความให้
ถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การวางโครง ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง
เรื่อง เรียงความเรื่อง “น้า”
การเขียนโครงเรื่อง
เรียงความ “น้า”

ด้านทักษะ/กระบวนการ
- สังเกตการทางานเป็นกลุ่ม
- สังเกตการทางาน
เป็นรายบุคคล

- สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓.จิ
๓. จิตตสาธารณะ
สาธารณะ

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. จิตสาธารณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง - นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
การเขียน โครงเรื่อง
เรียงความเรื่อง “น้า” ถือว่า ผ่านเกณฑ์
- นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่า ผ่านเกณฑ์
- แบบสังเกต
- ผลจากการสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
- แบบสังเกต
ผ่านเกณฑ์
การทางานรายบุคคล ร้อยละ ๘๐
- ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกตคุณลักษณะ ได้ผลจากการสังเกต
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะแต่ละข้อไม่ต่า
กว่าระดับ ๒
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๑๗๘

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๗๙

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนโครงสร้างเรื่องและจัดกลุ่มความคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนสามารถเขียนโครงสร้างเรื่องและจัดกลุ่มความคิดในการเขียนเรียงความได้
ชื่อกลุ่ม…………………………………………………………………………………………ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.............
๑. ชื่อ..............................................นามสกุล............................................เลขที่ ตาแหน่งประธาน
๒. ชื่อ..............................................นามสกุล............................................เลขที่ ตาแหน่งสมาชิก
๓. ชื่อ..............................................นามสกุล............................................เลขที่ ตาแหน่งสมาชิก
๔. ชื่อ..............................................นามสกุล............................................เลขที่ ตาแหน่งสมาชิก
๕. ชื่อ..............................................นามสกุล............................................เลขที่ ตาแหน่งเลขานุการ
๑. เขียนความคิดเพิ่มเติมใน

๑. ผลการ
ตัดไม้ทาลาย
ป่ า

ในแผนภาพโครงเรื่องนี้

น้ า

๓. การประหยัดน้ า
และวิธีการใช้น้ า

๒. คุณค่า
ของน้ า
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๑๘๐

๒. วางโครงสร้างเรื่อง “น้า” ตามองค์ประกอบของเรียงความ
เรื่อง…………………………………………………………………
๑. คานา : เปิดเรื่องด้วย………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เนื้อเรื่อง
๒.๑ ผลการตัดไม้ทาลายป่า…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๒ คุณค่าของน้า…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๓ การประหยัดน้าและวิธีการใช้น้า………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. สรุป : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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๑๘๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง เรียงความ “น้า”
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่องการเขียนเรียงความจากเรื่องที่กาหนดให้ได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับ “น้า” และตั้งชื่อเรื่องใหม่ ดังต่อไปนี้
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................ชั้น...................เลขที่...................
เรื่อง………………………………………………………………
คานา ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
เนื้อเรื่อง.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
สรุป ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายเรื่องการเขียนเรียงความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนเขียนเรียงความจากเรื่องที่กาหนดให้
ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมารยาทในการเขียน

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.ครู ย กตั ว อย่ า ง เรี ย งความ เรื่ อ ง โรงเรี ย นของฉั น
มาเฉพาะในส่ ว นของ คานา เนื้อเรื่อง และให้นักเรียนร่วมกัน
เขียนในส่วนของสรุปช่วยกันบนกระดานดาหน้าชั้นเรียน
๒. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขเนื้ อ หาของ
เรี ย งความเรื่ อ ง โรงเรี ย นของฉั น ในส่ ว นของ สรุ ป ร่ ว มกั น
ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ขั้นสอน
๑. สุ่ มนักเรียน ๒-๓ คน ให้ บ อกความส าคัญของการเขียน
เรียงความมา ๑-๒ ข้อ
๒. ให้นักเรียนจับคู่ดัดแปลงเรื่อง โรงเรียนของฉัน โดยจัดทา
โครงร่างเรื่องใหม่ และช่วยกันเขียนเรียงความตามโครงร่างใหม่
พร้อมตั้งชื่อเรื่องใหม่
๓. อาสาสมัครนักเรียนนาเสนอผลงานการเขียนเรียงความ
๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมจากการนาเสนอ
ผลงานของเพื่อน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูสรุปหลักการเขียนเรียงความ เพื่อที่จะให้
นักเรียนสามารถนาไปเขียนเรียงความ ได้อย่างถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนเรียงความ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

ชิ้นงาน
-เรียงความเรื่อง โรงเรียนของฉัน

-

๑.ตัวอย่าง เรียงความเรื่อง โรงเรียนของฉัน
๒.ใบงานเรื่องการเขียนเรียงความ (โรงเรียน
ของฉัน)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๒
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๑๘๓

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
๑. ด้านความรู้
ใบงานที่ ๑ การเขียน
เรียงความ เรื่อง “น้า”

วิธีการ
ตรวจใบงานที่ ๑
การเขียนเรียงความ
เรื่อง “น้า”

เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
แบบตรวจใบงานที่ ๑ นักเรียนได้คะแนน
การเขียน เรียงความ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เรื่อง “น้า”
ถือว่าผ่านเกณฑ์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
กระบวนการ
สังเกตการทางาน
เป็นรายบุคคล

สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

แบบสังเกต
ผลจากการสังเกต
การทางานรายบุคคล พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคลผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกต
ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะ
คุณลักษณะแต่ละข้อไม่
อันพึงประสงค์
ต่ากว่าระดับ ๒
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๑๘๔

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๘๕

ตัวอย่างเรียงความ เรื่อง โรงเรียนของฉัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนของฉัน
เมื่อเราพูดถึงโรงเรียน สิ่งแรกที่ฉันคิดถึงคือโรงเรียนเป็นสถานที่ หนึ่งที่ให้ความรู้ได้พบเพื่อน ๆ และได้
เข้าสังคมใหม่ ๆ มีคุณครูคอยให้คาปรึกษา แนะแนวทางในการแก้ปัญหา คอยอบรมบ่มนิสัย และสอนให้คน
เป็นคนดี และโรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของฉัน
ก้าวแรกที่ฉันเดินเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ ฉันรู้สึกตื่นเต้น ที่ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ในวันรายงานตัว
ในโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและ
นักเรียนใหม่ ได้พบคุณครูที่ปรึกษาที่ใจดี คุณครูได้แนะนาสถานที่ต่ตา่ งงๆๆ ในโรงเรี
นักเรียนทราบ นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็มีป้ายนิเทศที่แสดงผลงานของรุ่นพี่ และป้ายนิเทศคนเก่ง คนดี ไว้ให้
รุ่นน้องได้ชม ทาให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่สอบเข้าเรียนต่อตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้
ในวันแรกที่เปิดเรียน คุณครูที่ปรึกษาได้แบ่งหน้าที่เขตรับผิดชอบทาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
ให้พวกเราทราบ เพื่อที่ให้พวกเรามีระเบียบวินัยและนิสัยรักความสะอาด ซึ่งจะสร้างจิตสานึกและความผูกพัน
กับโรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา
ตลอดระยะเวลา ๑ ภาคเรียนที่ฉันได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ฉันได้รับความรู้ที่แปลกใหม่สาหรับฉัน
เช่น ฉันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลต่างงๆๆ ได้นอกเหนือจากการเข้าค้นคว้าในห้องสมุด และมี
คุณครูที่คอยห่วงใยคอยสอบถามทั้งในด้านการเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางบ้าน หรือการคบเพื่อน คุณครู
จะให้คาปรึกษาแนะนาและให้กาลังใจฉันและเพื
เพื่อนนๆๆ อยู
อยู่เ่เสมอ
สมอ
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๑๘๖

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนเรียงความ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ จากเรื่องที่กาหนดให้ได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง โรงเรียนของฉัน โดยดัดแปลงโครงเรื่องใหม่จากตัวอย่าง
ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4
โครงเรื่อง โรงเรียนของฉัน
๑. คานา : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๒. เนื้อเรื่อง : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๓. สรุป : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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๑๘๗

เรื่อง……………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ชื่อ..............................................นามสกุล.............................................ชั้น.............เลขที่...........

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจ
ธุระได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมารยาทในการเขียน

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของจดหมายกิจธุระ
๒. ประเภทของจดหมายกิจธุระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สนทนาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสื่ อ สาร และ
การส่งข่าวถึงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามิวิธีการใดบ้าง
๒. ครูนาตัวอย่าง จดหมายและซองจดหมายกิจธุระ มาให้นักเรียนดู
และสนทนาเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาในการเขี ย นจดหมายว่ า ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่ และครูอธิบายแนะนาเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับประเภทของจดหมายกิจธุระ เช่น
จดหมายกิจธุร ะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และอธิบายเพิ่มเติมในส่ วนที่
นักเรียนไม่เข้าใจ
๓. นักเรียนทุกคนทาใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร
๔. อาสาสมั ค รนั ก เรี ย นน าเสนอผลงานการเขี ย นจดหมายเชิ ญ
วิทยากรหน้าชั้นเรีย นและอภิป รายการใช้ภ าษาที่เพื่อนนาเสนอเพื่อ
นามาปรับใช้ แก้ไขผลงานการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรของตนเอง
พร้อมทั้งนาส่งครูท้ายชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

๓.ใบงานเรื่องการเขียนจดหมายเชิญวิทยากร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
ชิ้นงาน
-จดหมายเชิญวิทยากร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ตัวอย่าง จดหมาย และซองจดหมาย
กิจธุระ
๒. ใบความรู้ หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ที่รับจากการเขียนจดหมาย
กิจธุระที่จะสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๑๙๐

วัดผลและประเมินผล
รายการประเมิน
๑. ด้านความรู้
ใบงาน
จดหมายเชิญวิทยากร

๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ
สังเกตการณ์ทางาน
เป็นรายบุคคล
๓. ด้านคุณลักษณะ
สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการวัดและประเมิน/
หลักฐานการเรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )

เครื่องมือวักผลและ
ประเมินผล

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล

ตรวจใบงาน
จดหมายเชิญวิทยากร

แบบตรวจใบงาน
นักเรียนได้คะแนน
จดหมายเชิญวิทยากร ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

แบบสังเกต
การทางานรายบุคคล

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคลผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. มารยาทใน
การเขียน

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อไม่
ต่ากว่าระดับ ๒
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๑๙๑

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๙๒

ใบความรู้ ๑ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนอธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้
จดหมายกิจธุระ

ความหมายของจดหมายกิจธุระ
จดหมายกิจธุระหมายถึง จดหมายที่ใช้ติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องงาน กิจธุระต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การดาเนินชีวิตและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน รวมทั้งแสดงไมตรีจิตที่มีต่อกัน เช่น จดหมายเชิญวิทยากร
จดหมายขอเข้าชมสถานที่ จดหมายขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือ จดหมายขอบคุณ
การเขียนจดหมายกิจธุระอาจเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบริษั ท ห้างร้าน หน่วยงาน
องค์การต่างๆ การเขียนจดหมายประเภทนี้ต้องพิจารณาการใช้รูปแบบ ถ้อยคาสานวนให้เหมาะสมกับกาล
เทสะโอกาสและบุคล
รูปแบบของจดหมายกิจธุระ
รูปแบบของจดหมายกิจธุระมีลักษณะเหมือจดหมายทั่วไป ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ๓ ส่วน คือ
๑. ส่วนหัวจดหมาย ประกอบด้วย
๑.๑ สถานที่เขียนจดหมาย ระบุสถานที่ที่ต้องการให้ผู้รับติดต่อกลับมาได้สะดวกโดยระบุ
รายละเอียดอย่างชัดเจน
๑.๒ วัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย โดยทั่วไปไม่ใส่คาว่า วัน เดือน ปี
๑.๓ คาขึ้นต้น ใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับ โดยคานึงถึงเพศ วัย ฐานะ และกาลเทศะ
๒. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
๒.๑ เนื้อความ เขียนข้อความให้กะทัดรัด ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร ไม่อ้อมค้อม วกวน
เยิ่นเย้อ หากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนด้วยลายมือให้ชัดเจน อ่านง่าย
๒.๒ คาจบเนื้อความ สรุปความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้รับปฏิบัติอย่างไร
๓. ส่วนความลงท้าย
๓.๑ คาลงท้าย ต้องให้เหมาะสมกับผู้รับและกาลเทศะ
๓.๒ ลายมือชื่อผู้เขียน เขียนให้อ่านง่ายโดยวงเล็บ ชื่อ นามสกุลเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ หากเขียนถึง
หน่วยงาน องค์การ หรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคย
ในการเขียนจดหมายกิจธุระติดต่อเป็นทางการ อาจใช้แบบฟอร์มในลักษณะเดียวกับหนังสือราชการ
หรือจดหมายราชการก็ได้
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๑๙๓

มารยาทในการเขียนจดหมาย
๑. ควรใช้กระดาษและซองสีสุภาพ หมายถึง กระดาษที่ใช้เขียนจดหมายต้องมีความสะอาด
เรียบร้อย ไม่ขาดหรือยับยู่ยี่ สีของกระดาษที่ไม่ฉูดฉาด กระดาษมีขนาดมาตรฐาน ซองจดหมายมีขนาด
มาตรฐานตามที่ไปรษณีย์รับรอง
๒. ตัวหนังสือรวมถึงตัวเลขต้องชัดเจน ควรเขียนด้วยปากกาสีดาหรือสีน้าเงินเท่านั้น ไม่ควรใช้
ปากกาสีอื่น
๓. ไม่ควรใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมาย
๔. ใช้คาขึ้นต้นและคาลงท้ายให้เหมาะสมตามธรรมเนียมนิยม
๕. เขียนจดหมายเสร็จแล้วต้องพับให้เรียบร้อย
๖. ไม่ควรสอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าลงไปในซองจดหมาย
๗. เขียนคานาหน้าชื่อผู้รับบนจ่าหน้าให้ถูกต้อง ตามความนิยมและความเหมาะสม
เช่น นาย, นางสาว, คุณครู, ดร., ร้อยตารวจตรี เป็นต้น
๘. เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับไว้ให้ชัดเจน ณ ตาแหน่งเริ่มจากมุมกึ่งกลางของซองจดหมายด้าน
ขวามือ
๙. ต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้ที่มุมบนด้านซ้ายของซองจดหมาย หากไปรษณีย์ส่ง จดหมายไม่ถึง
ผู้รับ จะได้ส่งกลับคืนเจ้าของจดหมายได้
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๑๙๔

ตัวอย่างจดหมาย

ที่ ศธ.๐๔๒๕๑.๑๘ / ๒๓๖

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร

ชมรมภาษาไทย โรงเรียนวังไกลกังวล
อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้ชว่ ยศาสตร์จารย์จินตนา ด้วงแพง
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจาปี ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาส “วันภาษาไทยแห่งชาติ” วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ชมรมภาษาไทย โรงเรียน
วังไกลกังวลจะจัดกิจกรรมการประกวดความสามารถ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการอ่าน
ออกเสียงและการอ่านทานองเสนาะ รายละเอียดดังกาหนดการที่แนบ ชมรมภาษาไทยพิจารณาเห็นว่าท่ าน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตเรื่องการอ่านออกเสียงและ
การอ่านทานองเสนาะ ในวันพฤหัส บดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้ องประชุม
โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจก่อนการประกวด
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเป็นวิทยากรตามวันและเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณา
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวรุจิรา สร้อยเศษ)
ประธานชมรมภาษาไทย
(นางกิติยา ชาวหนอง)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมภาษาไทย
ชมรมภาษาไทย โทร. ๐๘๔-๒๖๐๙๙-๒
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๑๙๕

ใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนจดมหายเชิญวิทยากร
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนเขียนจดหมายเชิญวิทยากรได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนจดหมายเชิญวิทยากร มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มาบรรยาย เรื่อง การศึกษาไทยในยุดไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
ดังต่อไปนี้
........................................................
..........................................................
.........................................................
......................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................
.....................................................................
......................................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการเขียนจดหมาย
ขอบคุณ
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนเขียนจดหมายขอบคุณได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีมารยาทในการเขียน

ขอบเขตเนื้อหา
๑. ความหมายของจดหมายกิจธุระ
๒. การเขียนจดหมายขอบคุณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
- เมื่อนักเรียนเชิญผู้อื่นมาเป็นวิทยากร โดยมีจดหมายเชิญวิทยากรแล้ว
นั้นเมื่อวิทยากรมาเป็นวิทยากรตามที่เราเชิญและหลังจากเสร็จกิจกรรม
นักเรียนควรทาอย่างไร (ขอบคุณ)
๒.ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่าการขอบคุณสามารถทาได้ทั้งการพูดและการ
เขียนเป็นจดหมายขอบคุณ
ขั้นสอน
๑.นักเรีย นดูตัวอย่างจากใบความรู้ เรื่อง เกี่ยวกับจดหมายขอบคุณ
จานวน ๒ ฉบับ และร่วมกันและแสดงความคิดเห็นเนื้อความในจดหมาย
ว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งไร โดยครู เ รี ย กอาสาสมั ค รออกมาอธิ บ ายความ
แตกต่างของจดหมายเชิญวิทยากรทั้ง ๒ ฉบับ
๒. ให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายขอบคุณ
๓.อาสาสมั ค รนั ก เรี ย นน าเสนอผลงานการเขี ย นจดหมายขอบคุ ณ
วิทยากร นักเรียนคนอื่น ๆ และครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบและ
การใช้ภาษาจากผลงานที่เพื่อนนาเสนอ พร้อมทั้งนาไปปรับปรุงแก้ไขใน
ผลงานของตนเองและส่งครูท้ายชั่วโมง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ที่รับจากการเขียนจดหมาย
ขอบคุณ ที่จะสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ภาระงาน
ชิ้นงาน
-จดหมายขอบคุณวิทยากร

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-ตัวอย่างจดหมายขอบคุณ จานวน ๒ ฉบับ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๙๖
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๑๙๗

วัดผลและประเมินผล
รายการประเมิน
๑. ด้านความรู้
-ใบงาน
จดหมายขอบคุณวิทยากร
๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ –สังเกต
การทางาน
เป็นรายบุคคล
๓. ด้านคุณลักษณะ
สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการวัดและประเมิน/
หลักฐานการเรียนรู้
(ภาระชิ้นงาน )

เครื่องมือวักผลและ
ประเมินผล

ตรวจใบงาน
จดหมายขอบคุณ
วิทยากร

แบบตรวจใบงาน
จดหมายขอบคุณ
วิทยากร

สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล

แบบสังเกต
การทางานรายบุคคล

สังเกตคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่น
ในการทางาน
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๓. มารยาทในการเขียน

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคลผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
แบบสังเกตคุณลักษณะ ได้ผลจากการสังเกต
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะแต่ละข้อไม่
ต่ากว่าระดับ ๒

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................... .........................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๑๙๘

ใบความรู้ เรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนจดหมายขอบคุณ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนอธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอบคุณ ดังต่อไปนี้

ที่ ศธ ๐๔๒๕๑.๑๘/

โรงเรียนวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๓๙๑๙๐
วัน......เดือน.........ปี……..

เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน .......................................................................................................
ตามที่......... ......(ชื่อหน่วยงานเรื่องเดิม)................ได้ให้ความอนุเคราะห์/ความร่วมมือ/
อนุญาตให้ (อะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ไหน) ....................................................................................................นั้น
เป็นผลให้.........(จัดกิจกรรมอะไร) .......................................... สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ
โรงเรียนวังไกลกังวลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์/ความร่วมมือด้วยดีตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางราตรี ศรีไพรวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 0- ๔๒๔๘๑๑๒-๔ โทรสาร 0 –๔๒๔๘๑๑๒-๔

๑๙๙

ใบงานเรื่อง เรียงถ้อยร้อยความ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนจดหมายขอบคุณ
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถเขียนจดหมายขอบคุณได้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนจดหมายเชิญขอบคุณ มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มาบรรยาย เรื่อง การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี้
.........................................................................
.........................................................................
..................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

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

..........................................................
.........................................................
(........................................................)

ชื่อ.............................................................นามสกุล.........................................................ชั้น............เลขที่........
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พาทีทั่วถิ่น
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๒ การเขียน
๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
มาตรฐานการเรียนรู้ ทท.๒.๑
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม.๒/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
ม.๒/๘ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ พูดสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ม.๒/๒ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ม.๒/๓ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุมีผล เพื่อนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต
ม.๒/๔ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์
ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
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สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้ ทท.๕.๑
๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.๒/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒ .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การฟังและการดูสื่อ ผู้ฟังและผู้ดู ต้องรู้จักการเลือกสื่ออย่างมีวิจารณญาณ รู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อนาข่าวสารจากสื่อต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การพูดในโอกาสต่างๆ จะต้องอาศัยการฝึกตามหลักการพูดให้เกิดทักษะและความชานาญ และพูดอย่าง
การพูดดโน้โน้มมน้าน้วา วการพู
การพู
ดอวยพรการ
สร้างสรรค์และมีศิลปะ จึงจะสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพู
ดอวยพร
พูดโฆษณา
การพู
ดโฆษณา
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยทุกเรื่องล้วนแล้วแต่ให้ความรู้ คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะความ
กล้าหาญของบุคคลตัวอย่างในการเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดิน ข้อคิด เหล่านี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายหลักการพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจาก
สื่อต่างๆ
๓. อธิบายการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
๔. อธิบายการพูดโฆษณาได้ถูกต้อง
๕. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้
๖. อธิบายรายละเอียดจากการอ่านโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
๗. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้
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ทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆได้
๒. พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดูได้
๓. พูดในโอกาสต่างๆ ตามหัวข้อที่กาหนดให้ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์
๔. พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา) ได้
๕. วิเคราะห์คุณค่าของโคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้ถูกต้อง
๖. วิเคราะห์คุณค่าของโคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
เจตคติ
๑. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
๒. ตระหนักคุณค่าของวิชาภาษาไทย
๓. ตระหนักคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. มีวินัย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๑. พูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๓. การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
๔. พูดในโอกาสต่างๆ (พูดโน้มน้าว)

๒๐๓

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. เกณฑ์การประเมินการพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายการประเมิน

เกณฑ์/คะแนน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกเสียง
๑. การออกเสียง ออกเสียง ค้าศัพท์
ออกเสียง
ค้าศัพท์ และ
และใช้น้าเสียง
และประโยค ได้
ค้าศัพท์ และ
ถูกถตู้กอต้งตามหลั
กการ
ประโยค ได้
ได้
องตามหลั
กการ ประโยค ได้
องตาม
ถูกถตู้กอต้งตาม
ออกเสียง เว้นวรรค ได้
ถูได้กถตู้กอต้งตาม
องตาม
หลักการออก
ตอนถูกต้อง พูด
หลักการออก
เสียงเป็นส่วน
เสียงดังชัดเจน
เสียงเป็นส่วน
น้าเสียงเป็นธรรมชาติ ใหญ่ เว้นวรรค ใหญ่ ขาดการ
ตอนถูกต้อง พูด เว้นวรรคตอนที่
พูเสีดยเสีงดัยงงดั
ชัดเจน ถูกต้อง พูดเสียง
ชัดงเจน
น้าเสียงเป็น
ดัง น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
๒. การล้าดับ
พูดไม่วกวน มีล้าดับ พูดวกวน
พูดวกวน
ขันตอนเรื่องที่จะ ขันตอนในการพูดที่ เล็กน้อย
เล็กน้อย
แต่มีล้าดับ
ขาดล้าดับ
ทีพู่จดะพูด
ทีถูก่ถตู้กต้ององ
ขันตอนใน
ขันตอนใน
การพูด
การพูดบางส่วน
๓. การวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง วิเคราะห์
วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น
ข้อเท็จจริง
ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น
จากสื่อได้ถูกต้อง
และข้อคิดเห็น และข้อคิดเห็น
ของข้อมูล
มีเหตุผลชัดเจน
จากสื่อได้ถูกต้อง จากสื่อได้ถูกต้อง
ในการวิเคราะห์
มีเหตุผลไม่
บางส่วน
ความน่าเชื่อถือ
ชัดเจนเท่าที่ควร มีเหตุผลไม่
ในการวิเคราะห์ ชัดเจนเท่าที่ควร
ความน่าเชื่อถือ ในการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ
๔. บุคลิกท่าทาง

ท่าทางประกอบ การ ท่าทางประกอบ
นธรรมชาติมี การพูดเป็น
พูการพู
ดเป็นดเป็
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ขาด
มีความเชื
ความเชื่อมั่อ่นมั่น
ขาดความเชื
ความเชื่อมั่น่อมั่น

ท่าทางประกอบ
การพูดขาด
ความเป็น
ธรรมชาติ ขาด
ขาดความเชื
ความเชื
่อมั่น่อมั่น

๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียง
ค้าศัพท์ และ
ประโยค ถูกต้อง
บางส่วน ขาด
การเว้นวรรค
ตอนที่ถูกต้อง
พูดเสียงดัง
น้าเสียงขาด
ความเป็น
ธรรมชาติ
พูดวกวน ไม่มี
ล้าดับขันตอนใน
การพูด
วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น
จากสื่อได้ไม่
ถูกต้อง มีเหตุผล
ไม่ชัดเจน
ในการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ
ท่าทางประกอบ
การพูดไม่เป็น
ธรรมชาติ ไม่มี
ความเชื่อมั่น

195
203

196
204

๒๐๔

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๑๓-๑๖

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๙-๑๒

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๘

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๑-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

ตังแต่ระดับ .... ดี..... ขึนไป

๒๐๕

๒. เกณฑ์การประเมินการพูดในโอกาสต่างๆ
รายการประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑. การออกเสียง ออกเสียง ค้าศัพท์
และใช้น้าเสียง
และประโยค ได้
ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง
เว้นวรรคตอน
ถูกต้อง พูดเสียงดัง
ชัดเจน น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติ
๒. การล้าดับ
พูดไม่วกวน มีล้าดับ
ขันตอนเรื่องที่จะ ขันตอนในการพูดที่
พูด
ถูกต้อง
๓. ตรงประเด็น

๔. บุคลิกท่าทาง

พูดได้ตรงประเด็น
ตามที่ก้าหนดได้
ครบถ้วน แนวคิด
น่าสนใจ และสรุป
ได้อย่างชัดเจน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามระดับ
ภาษา
ทาทางประกอบการ
พูดเปนธรรมชาติ
มีความเชื่อมั่น

เกณฑ์/คะแนน
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ออกเสียง ค้าศัพท์ ออกเสียง ค้าศัพท์
และประโยค ได้ และประโยค ได้
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง หลักการออกเสียง
เป็นส่วนใหญ่ เว้น เป็นส่วนใหญ่ ขาด
วรรคตอนถูกต้อง การเว้นวรรคตอน
พูดเสียงดังชัดเจน ที่ถูกต้อง พูดเสียง
น้าเสียงเป็น
ดัง น้าเสียงเป็น
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
พูดวกวนเล็กน้อย พูดวกวนเล็กน้อย
แต่มีล้าดับขันตอน ขาดล้าดับขันตอน
ในการพูด
ในการพูดบางสวน

๑ (ปรับปรุง)
ออกเสียง ค้าศัพท์
และประโยค ถูกต้อง
บางส่วน ขาดการเว้น
วรรคตอนที่ถูกต้อง
พูดเสียงดัง น้าเสียง
ขาดความเป็น
ธรรมชาติ
พูดวกวน ไม่มีล้าดับ
ขันตอนในการพูด

พูดได้ตรงประเด็น
ตามที่ก้าหนด
แนวคิดค่อนข้าง
ชัดเจน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา

พูดได้ตรงประเด็น
ตามที่ก้าหนด
แนวคิดไม่ชัดเจน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามระดับภาษา
บางส่วน

พูดไม่ตรงประเด็น
ตามที่ก้าหนด
แนวคิดไม่ชัดเจน
ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
ตามระดับภาษา

ทาทางประกอบ
การพูดเปน
ธรรมชาติ ขาด
ความเชื่อมั่น

ท่าทางประกอบ
การพูดขาดความ
เป็นธรรมชาติ
ขาดความเชื่อมั่น

ท่าทางประกอบ การ
พูดไม่เป็นธรรมชาติ
ไม่มีความเชื่อมั่น

197
205

198
206

๒๐๖

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๑๓-๑๖

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๙-๑๒

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๘

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๑-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

ตังแต่ระดับ .... ดี..... ขึนไป

๒๐๗

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและวรรณกรรม
รายการประเมิน
๑.การสรุป
สาระส้าคัญ

๒.การน้าเสนอ

๓.การใช้ภาษา

๔.การวิเคราะห์
คุณค่าทาง
วรรณคดีและ
วรรณกรรม

เกณฑ์/คะแนน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
มีสาระส้าคัญถูกต้อง มีสาระส้าคัญ ถูก มีสาระส้าคัญ
ตามประเด็นที่
ต้องตามประเด็น ถูกต้องตาม
ต้องการทังหมด
ที่ต้องการเป็น
ประเด็นที่
สวนใหญ่
ต้องการเป็น
บางส่วน
มีการน้าเสนอ
มีการน้าเสนอ
มีการน้าเสนอ
ความคิดส้าคัญและมี ความคิดส้าคัญ ความคิดส้าคัญ
การขยายความที่ท้า แต่ขาดการขยาย บางประเด็น
ความบางส่วนที่
ให้ผู้อ่านเกิดความ
เชื่อมั่นผลการศึกษา ท้าให้ผู้อ่านได้รับ
ข้อมูลไม่ชัดเจน
ขาดความเชื่อมั่น
ผลการศึกษา
๑.ใช้ถ้อยค้าส้านวน ๑.ใช้ถ้อยค้า
๑.ใช้ถ้อยค้า
ส้านวนถูกต้อง ส้านวนถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม
๒.พูดและเขียนสื่อ เหมาะสม
เหมาะสม
ความหมายได้ชัดเจน ๒.พูดและเขียน ๒.พูดและเขียน
สื่อความหมายได้ สื่อความหมายได้
๓.ใช้ภาษาถูกต้อง
๔.มีมารยาทในการ ชัดเจน
ชัดเจน
การพู
ดและเขี
๓.ใช้ภาษา
พูดและเขี
ยน ยน
ถูกต้อง
วิเคราะห์ได้
วิเคราะห์ได้
วิเคราะห์ได้ไม่
ครอบคลุมและมี
ครอบคลุมแต่
ครอบคลุมและ
รายละเอียดทุกแง่
ขาดรายละเอียด ขาดรายละเอียด
ทุกแง่
มุมทุกมุม
บางประเด็น

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน

๑๓-๑๖

หมายถึง

ดีมาก

คะแนน

๙-๑๒

หมายถึง

ดี

คะแนน

๕-๘

หมายถึง

พอใช้

คะแนน

๑-๔

หมายถึง

ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน

ตังแต่ระดับ .... ดี..... ขึนไป

๑ (ปรับปรุง)
มีสาระส้าคัญ
ถูกต้องตาม
ประเด็นที่
ต้องการเป็นส่วน
น้อย
มีการน้าเสนอ
ความคิดส้าคัญ
แต่ไม่ชัดเจน

๑.ใช้ถ้อยค้า
ส้านวนถูกต้อง
เหมาะสม

วิเคราะห์ได้ไม่
ครอบคลุมและ
ไม่มีรายละเอียด

199
207

200
208

๒๐๘

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง :ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับ ชื่อ-สกุลของผู้รับ
ความมี
ความมี การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
รวม
ที่
การประเมิน
วินัย
น้าใจ
ความ
ความ
เวลา
๒๐คะแนน
เอื้อเฟื้อ
คิดเห็น
คิดเห็น
เสียสละ
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

๒๐๙

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

201
209

202
210

๒๑๐

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม ................................................................................................ ชั้น ....................................................
คาชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิน
๔ (ดีมาก)

๑
๒
๓
๔
๕

ระดับคะแนน
๓ (ดี) ๒ (พอใช้)

๑
(ปรับปรุง)

การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

๒๑๑

203
211

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
อันพึงประสงค์ด้าน
๔ ๓ ๒ ๑
๑.รัรักกชาติ
ตรงเมื่อ่อได้ได้ยยินินเพลงชาติ
เพลงชาติร้อร้องเพลงชาติ
งเพลงชาติและอธิ
ได้ และอธิ
บาย บาย
๑.
ชาติศาสน์
ศาสน์ ๑.๑ ยืนตรงเมื
ความหมายของ
กษัตริย์
ความหมายของเพลงชาติ
เพลงชาติ
๑.๒ ปฏิบบัตัติติตนตามสิ
นตามสิททธิธิแและหน้
ละหน้าาทีที่ข่ของนั
องนักเรีกเรียนยน
วามร่ววมมื
มมืออร่ร่ววมใจ
มใจในการทำ
ในการท
างานกั
บสมาชิ
กในชั
๑.๓ ให้ความร่
�งานกั
บสมาชิ
กในชั
้นเรี้นยเรีน ยน
มกิจจกรรมที
กรรมที่ส่สร้ร้าางความสามั
งความสามั
ปรองดองและเป็
และเป็
๑.๔ เข้เข้าาร่ร่ววมกิ
คคีคคีปรองดอง
นน
ประโยชน์
ประโยชน์ตต่อ่อโรงเรี
โรงเรียยนและชุ
นและชุมมชนชน
มกิจจกรรมทางศาสนาที
กรรมทางศาสนาที่ตนนั
่ตนนับถืบอถือปฏิปฏิ
ิตนตามหลั
กของ
๑.๕ เข้เข้าาร่ร่ววมกิ
บัตบิตัตนตามหลั
กของ
ศาสนา
ศาสนา
๑.๖ เข้เข้าาร่ร่ววมกิ
มกิจจกรรมที
กรรมที่เกี่เกี่ย่ยวกัวกับบสถาบั
สถาบันพระมหากษั
นพระมหากษั
์ตามที
่โรงเรี
ตริตยริ์ตยามที
่โรงเรี
ยนยน
และชุมชนจั
ชนจัดดขึขึ้น้น
๒.ซื
และเป็นนจริจริงง
๒. ซื่อ่อสัสัตตย์ย์สุสุจจริริตต ๒.๑ ให้ข้ออมูมูลลทีที่ถ่ถูกูกต้ต้อองงและเป็
๒.๒ปฏิ
และเกรงกลััววทีที่จ่จะทำ
ะท�าความผิ
ด ทา
๒.๒ ปฏฺบบัตัติใิในสิ
นสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลั
ผิด ทำ�ตาม
สัญญาที
่ตนให้่ตไนให้
ว้กับไเพืว้ก่อับนเพืพ่อ่ แม่
และครูและครู
ตามสั
ญญาที
น พ่หอรือแม่ผู้ปหกครอง
รือผู้ปกครอง
ปฏิบบัตัติ ิต่อ่อผูผู้อ้อื่นื่นด้วด้ยความซื
วยความซื
่อตรง
๒.๓ ปฏิ
่อตรง
๓.มีมีววินินัยัย
๓.๑ ปฏิบตัติติตามข้
ามข้ออตกลง
ตกลงกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์ระเบี
ระเบียยบบข้อข้บัองบัคังบคัของครอบครั
บของครอบครั
๓.
วว
รัรับบผิผิดดชอบ
ชอบ
และโรงเรียยนน มีมีคความตรงต่
วามตรงต่ออเวลาในการปฏิ
เวลาในการปฏิ
ิจกรรมต่
และโรงเรี
บัตบิกัติจิกกรรมต่
าง าๆงๆ
ในชี
วันน
ในชีววิติตประจำ
ประจ�าวั
๔.ใฝ่
แสวงหาข้ออมูมูลลจากแหล่
จากแหล่งการเรี
งการเรียนรู
ยนรู้ต่า้ตง่าๆงๆ
๔.๑ แสวงหาข้
๔.
ใฝ่เเรียนรู้
๔.๒มีมีกการจดบั
งเป็นนระบบ
ระบบ
๔.๒
ารจดบันทึกความรู้อย่างเป็
๔.๓ สรุสรุปปความรู
ความรู้ได้้ไอด้ย่อาย่งมี
างมีเหตุ
เหตุ
ผลผล
๕.อยู
๕.๑ใช้
ของเครื
เครื่อ่องใช้
งใช้ฯลฯ
ฯลฯอย่อย่
างประหยั
๕.๑
ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
ของตนเอง เช่เช่นนสิสิ่ง่งของ
างประหยั
ดด
๕.
อยู่อ่อย่ย่าางง
คุ้มค่า และเก็
างเหมาะสม
พอเพี
พอเพียงง
และเก็ยบรัรักกษาดู
ษาดูแแลอย่
ลอย่าางดีงดีและใช้
และใช้เวลาอย่
เวลาอย่
างเหมาะสม
๕.๒ใช้
๕.๒ ใช้ททรัรัพพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแล
อย่างดี
๕.๓ปฏิ
ยความรอบคอบมีมีเหตุ
เหตุผผลล
๕.๓ ปฏิบบัตัติติตนและตั
นและตัดดสิสินใจด้วยความรอบคอบ
๕.๔ไม่
ดร้ออนนพร้
พร้ออมให้
มให้ออภัภัยยเมืเมื่อ่อ
๕.๔
ไม่เเอาเปรี
อาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำ�าให้
ให้ผผู้อู้อื่นื่นเดืเดืออดร้
ผู้อื่นกระทำ
ผิดดพลาด
กระท�าผิ
พลาด
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๒๑๒

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

๕.๕วางแผนการเรี
การท�างานและการใช้
ิตประจ
นบน
๕.๕
วางแผนการเรียยนน การทำ
งานและการใช้ชีวชิตีวประจำ
�วัาวั
นบน
พืพื้น้นฐานของความรู
ฐานของความรู้ ข้้ ข้อมูอมูล ลข่าข่วสาร
าวสาร
๕.๖รูรู้เ้เท่ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสั
นแปลงทางสังงคม
คมและสภาพแวดล้
และสภาพแวดล้อมอมยอมรั
ยอมรั
๕.๖
บบ
และปรั
ขข
และปรับบตัตัวว อยู
อยู่ร่ร่ว่วมกั
มกับบผูผู้อ้อื่นื่นได้ได้ออย่าย่งมี
างมีความสุ
ความสุ
๖.มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการ
๖.๑มีมีความตั้งใจและพยายามในการทำ
ใจและพยายามในการท�างานที
ับมอบหมาย
๖.๑
งานที่ได้่ไรด้ับรมอบหมาย
๖.
ใน
การทำ
ทางาน�งาน
๖.๒มีมีความอดทนและไม่ทท้ออแท้
แท้ตต่อ่ออุอุปปสรรคเพื
สรรคเพื่อ่อให้ให้งานสำ
งานส�เร็าเร็จ จ
๖.๒
๗.รัรักกความเป็
ในการอนุรรักักษ์ษ์วัฒ
วัฒนธรรมและภู
นธรรมและภูมิปมัญิปัญ
ญาไทย
นึกกในการอนุ
ญาไทย
๗.
ความเป็นนไทย
ไทย ๗.๑ มีมีจจิติตสำส�านึ
๗.๒ เห็นคุณณค่ค่าาและปฏิ
และปฏิบบัตัติติตนตามวั
นตามวัฒฒนธรรมไทย
นธรรมไทย
๘.มีมีจจิติตสาธารณะ
๘.๑ รูรู้จ้จักักช่ช่ววยพ่
ยพ่ออแม่
แม่ผูผู้ป้ปกครอง
กครองและครู
และครูทำ�ทงาน
างาน
๘.
สาธารณะ ๘.๑
๘.๒ อาสาทำ
อาสาท�างาน
วยท� าและแบ่
และแบ่
่งของให้
๘.๒
งาน ช่ช่ววยคิยคิดดช่วช่ยทำ
งปังนปัสิน่งสิของให้
ผู้อื่นผู้อื่น
๘.๓ รูรู้จ้จักักดูดูแแลลรัรักกษาทรั
ษาทรัพพย์ย์สสมบัมบัตติและสิ
ิและสิ่งแวดล้
่งแวดล้
อมของห้
องเรี
๘.๓
อมของห้
องเรี
ยนยน
โรงเรี
โรงเรียยนนชุชุมมชน
ชน
มกิจจกรรมเพื
กรรมเพื่อ่อสัสังคมและสาธารณะประโยชน์
งคมและสาธารณประโยชน์ขของโรงเรี
องโรงเรียนยน
๘.๔ เข้เข้าาร่ร่ววมกิ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ให้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๙๑ – ๑๐๘
ดีมาก
๗๓ – ๙๐
ดี
๕๔ – ๗๒
พอใช้
ต่ากว่า ๕๔
ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
๑. คำนิยำมกำรพูด กำรฟัง
๒. หลักกำรพูดสรุปใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟัง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับการ
การพู
ปใจความสำ
ญจากเรื
่องที
ังและดู
พูดสรุดปสรุใจความส
าคั�ญคัจากเรื
่องที
่ฟัง่ฟและดู
๒. อธิบำยหลักกำรพูดสรุปใจควำมสำคัญจำก
เรื่องที่ฟังและดูได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. พูดสรุปควำมใจสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนฟังข่ำวจำกสถำนีวิทยุแห่งประเทศไทย (ไฟล์เสียง
ข่ำวเช้ำ) นักเรียนอำสำสมัคร ๒-๓ คน พูดสรุปประเด็นสำคัญจำก
กำรฟังข่ำว
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำย ถึง กำรพูดของเพื่อนว่ำมี
วิธีกำรพูดสรุปอย่ำงไรและพูดได้ถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น
หรือไม่
๒. นักเรียนจับคูศ่ ึกษำใบควำมรู้เรื่อง กำรพูดสรุปใจควำมสำคัญ
จำกสื่อที่ฟังและดู ตำมประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ ควำมหมำยของกำรพูด กำรฟัง และกำรดู
๑.๒ องค์ประกอบของกำรพูด
๑.๓ คุณสมบัติของผู้พูด
๑.๔ หลักกำรพูดสรุปควำมจำกสื่อที่ฟังและดู
๑.๕ มำรยำทในกำรพูด กำรฟัง และกำรดู

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดสรุปใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟังและดู

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
๒. ไฟล์เสียงข่ำวจำกสถำนีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย (ข่ำวเช้ำ) รำยกำรสำรคดี
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์
๓. เนื้อเพลง Live And Learn
๔. ใบควำมรู้ เรื่อง กำรพูดสรุปใจควำม
สำคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

๒๑๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. นักเรียนและครูอภิปรำยสรุปประเด็นเพิ่มเติมจำกกำรศึกษำ
ใบควำมรู้
๔. นักเรียนแต่ละคู่ฟังเพลง Live And Learn เมื่อฟังจบแล้ว
ให้นักเรียนสรุปใจควำมสำคัญตำมหลักกำรพูดสรุปใจควำมสำคัญ
จำกสื่อที่ฟังและดูพร้อมทั้งแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้
- ใจควำมสำคัญของเพลงนี้ คืออะไร
- เพลงนี้ให้คุณค่ำแก่ผู้ฟังอย่ำงไร
- นักเรียนเห็นด้วยกับเพลงนี้หรือไม่ อย่ำงไร
๕. สุ่มตัวแทนนักเรียน ๓-๕ คน ออกมำพูดสรุปใจควำมสำคัญ
จำกกำรฟังเพลง Live And Learn และแสดงควำมคิดเห็นที่หน้ำ
ชั้นเรียน จำกนั้นครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
เพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับกำรพูดสรุป
ใจควำมสำคัญ เพื่อตรวจสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
- กำรพูดสรุปใจควำมสำคัญมีแนวทำงในกำรพูดอย่ำงไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๑๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรพูดสรุป
ใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟัง
และดู
๒. อธิบำยหลักกำรพูดสรุป
ใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟัง
และดูได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดสรุปควำมสำคัญของ
เรื่องที่ฟังได้

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คำถำม

คำถำม

ตอบคำถำมซักถำมได้

ใช้คำถำม

คำถำม

ตอบคำถำมซักถำมได้

สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
กำรทำงำนรำยบุคคล กำรทำงำนรำยบุคคล

ผลจำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรททำงำน
รำยบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่ำผ่ำนเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

ได้ผลจำกกำรสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ำกว่ำระดับ ๒

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหำและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............

๑๐. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
............................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟัง รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพูด หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง มนุษย์ โดยใช้เสียง ภำษำ แววตำ สีหน้ำ
ท่ำทำงต่ำง ๆ เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดจำกผู้พูดไปยัง ผู้ฟังให้เป็นที่เข้ำใจกัน
การฟัง หมำยถึง กำรรับรู้ควำมหมำยจำกเสียงที่ได้ยิน เป็นกำรรับสำรทำงหูกำรได้ยิน
การดู หมำยถึง กำรรับสำรจำกสื่อภำพและเสียง เช่น กำรดูภำพยนตร์ กำรดูละคร กำรดูหนังสือ
กำร์ตูน กำรดูรูปภำพ กำรดูวีดิทัศน์
การพูดสรุปความ
คือ กำรพูดที่ตัดข้อควำมหรือใจควำมที่ไม่สำคัญออกไป ให้เหลือเฉพำะส่วนที่สำคัญ โดยใช้ประโยค
สั้นๆ เรียบเรียงอย่ำงถูกต้องและเข้ำใจง่ำย
หลักการพูดสรุปใจความสาคัญจากการฟังและการดู
๑. ศึกษำเรื่องที่จะต้องสรุปและตีควำมให้เข้ำใจ
๒. สรุปใจควำมสำคัญของเรื่อง
๓. เรียบเรียงเนื้อหำใหม่
๔. พูดสรุปควำมจำกเรื่องที่ฟังและดู
มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๑. ฟังด้วยควำมตั้งใจ มีสมำธิในกำรฟัง
๒. ตำควรมองที่ผู้พูด
๓. ไม่พูดคุยกับคนข้ำงๆ หรือส่งเสียงดัง
๔. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสำร
๕. ตั้งใจดู มีสมำธิในกำรดู
๖. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๗. นั่งหรือยืนดูในท่ำทำงที่สุภำพเรียบร้อย
๘. ไม่ลุกเดินไปมำ
๙. กำรพูดต่อหน้ำคนจำนวนมำก ควรมำถึงสถำนที่พูดให้ตรงเวลำหรือมำก่อนเวลำ
๑๐. พูดจำสุภำพไพเรำะ
๑๑. พูดให้ชัดเจน ได้ยินอย่ำงทั่วถึง
๑๒. ใช้น้ำเสียงให้เหมำะสมกับเรื่องที่พูด
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เนื้อเพลงเรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟัง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เพลง Live And Learn
ศิลปิน : กมลำ สุโกศล
เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ำมำถึงจุดเปลี่ยน
จนบำงครั้งคนเรำไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
ควำมสุขควำมทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่ำจะมำเมื่อไหร่
จะยอมรับควำมจริงที่เจอได้แค่ไหน
* เพรำะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ำมำก็มีเลิกไป
มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเรำะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตำมควำมคิดสติเรำให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
สุขก็เตรียมไว้ ว่ำควำมทุกข์คงตำมมำอีกไม่ไกล
จะได้รับควำมจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว
( ซ้ำ * ) อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตำมควำมคิดสติเรำให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตำมควำมคิดสติเรำให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตำมควำมคิดสติเรำให้ทัน
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

ขอบเขตเนื้อหา
๑. คำนิยำมกำรพูด กำรฟัง และกำรดู
๒. หลักกำรพูดสรุปใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟัง
และดู
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดสรุป
ใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
๒. อธิบำยหลักกำรพูดสรุปควำมใจสำคัญจำก
เรื่องที่ฟังและดูได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. พูดสรุปควำมใจสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับละคร ภำพยนตร์ โฆษณำ
ที่กำลังได้รับควำมสนใจในสังคมปัจจุบัน
๒. อำสำสมัครนักเรียนมำเล่ำเรื่องย่อของภำพยนตร์ที่
นักเรียนชื่นชอบและบอกเพื่อน ๆ ว่ำเรื่องที่เล่ำมำนั้นให้ข้อคิดคติ
สอนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
ขั้นสอน
๑. นั ก เรี ย นชมวี ดิ ทั ศ น์ รำยกำรสำรคดี ป ระวั ติ ศ ำสตร์ ที่ มี
เรื่ อ งรำวเกี่ ย วกำรเสี ย สละ กำรแสดงควำมกตั ญ ญู ก ตเวที เ พื่ อ
บ้ำนเมืองหรือทำประโยชน์เพื่อสังคม ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๒-๓
คน บอกรำยละเอียดของสิ่งที่ได้ชมจำกวีดิทัศน์
๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรำย ถึง กำรพูดของเพื่อนแต่ละ
คนว่ ำ มี วิ ธี ก ำรพู ด สรุ ป อย่ ำ งไรและพู ด ได้ ถู ก ต้ อ ง ครอบคลุ ม
ทุกประเด็นหรือไม่

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดสรุปใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่ฟังและดู

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรำยวิชำภำษำไทยชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๒
๒. วีดิทัศน์ รำยกำรสำรคดีเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์
๓. วีดิทัศน์ทอล์กโชว์
๔. ใบควำมรู้ เรื่อง กำรพูดสรุปใจควำม
สำคัญ
๕. ใบงำน เรื่อง กำรพูดสรุปใจควำมสำคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

๒๑๙
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๔. มีจิตสำธำรณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. นักเรียนศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรพูดสรุปควำมใจควำมสำคัญ
จำกสื่อที่ฟังและดู ตำมประเด็นต่อไปนี้
๓.๑ ควำมหมำยของกำรพูด กำรฟัง และกำรดู
๓.๒ องค์ประกอบของกำรพูด
๓.๓ คุณสมบัติของผู้พูด
๓.๔ หลักกำรพูดสรุปควำมจำกสื่อที่ฟังและดู
๓.๕ มำรยำทในกำรพูด กำรฟัง และกำรดู
๔. นักเรียนชมวีดิทัศน์รำยกำรทอล์กโชว์ที่อยู่ในควำมสนใจ
ของนักเรียนแล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ช่วยกันวิเครำะห์
สำระสำคัญจำกสิ่งที่ดูและฟังพร้อมบันทึกข้อมูลในใบงำนกิจกรรม
กำรปฏิบัติกำรพูดสรุปใจควำมสำคัญ จำกนั้นให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมำพูดสรุปใจควำมสำคัญของเรื่อง (ขณะที่นักเรียน
ทำงำนกลุ่มครูประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม ครูบันทึก
คะแนนลงในแบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๒๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒รายวิ
เรื่อชงาภาษาไทย
การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
กิจกรรมการเรียนรูเรื้ ่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย
ขั้นสอน
- ใจควำมส
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ ำคัญของเรื่อง คืออะไร
ขั้นสอน - เนื้อหำเหมำะสมกับบุคคลในวัยใด
- ประโยชน์
ที่ได้ญรของเรื
ับจำกเรื
ใจควำมสำคั
่อง่อคืงออะไร
๕. ตัว-แทนนั
กเรียนแต่ละกลุ
ออกมำพู
เนื้อหำเหมำะสมกั
บบุ่มคคลในวั
ยใดดสรุปควำมจำกสื่อที่ดู
หน้ำชั้นเรี- ยประโยชน์
น โดยมีคทรูี่ไอด้ธิรบับำยและให้
จำกเรื่องคำแนะนำเพิ่มเติม
ขั้นสรุ
๕. ปตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมำพูดสรุปควำมจำกสื่อที่ดู
นสรุปควำมรู
้เกี่ยวกั
หน้ำ๑.ชั้นนัเรีกยเรีนยนและครู
โดยมีครูอร่วธิมกั
บำยและให้
คำแนะน
ำเพิบ่มกำรพู
เติม ดสรุป
ใจควำมส
ขั้นสรุป ำคัญ เพื่อตรวจสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ
“กำรพู
ญมีนแสรุนวทำงในกำรพู
ำงไร”ดสรุป
๑. นัดกสรุเรีปยใจควำมส
นและครูรำคั
่วมกั
ปควำมรู้เกี่ยวกัดบอย่กำรพู
(กำรพู
ดสรุำคัปญควำมต้
งใช้ภำษำที่เข้ำใจง่
ำย มีสำใจ
ำระสำคัญครบถ้วน
ใจควำมส
เพื่ออตรวจสอบควำมรู
้ควำมเข้
ตรงตำมข้
จจริงของเรื
ำงอิงแหล่งทีด่มอย่ำให้
ชัดเจน)
“กำรพูดสรุอเท็
ปใจควำมส
ำคั่อญงมีและอ้
แนวทำงในกำรพู
ำงไร”
(กำรพูดสรุปควำมต้องใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย มีสำระสำคัญครบถ้วน
ตรงตำมข้อเท็จจริงของเรื่อง และอ้ำงอิงแหล่งที่มำให้ชัดเจน)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๒๑
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กำรวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. นักเรียนมีความรู้ความ ใช้คำถำม
เข้าใจเกี่ยวกับการพูดสรุป
ใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟัง
และดู
๒. อธิบำยหลักกำรพูดสรุป ใช้คำถำม
ควำมใจสำคัญจำกเรื่องที่ฟัง
และดูได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดสรุปควำมสำคัญของ
เรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คำถำม

ตอบคำถำมซักถำมได้

คำถำม

ตอบคำถำมซักถำมได้

สังเกตพฤติกรรม
กำรทำงำนรำยบุคคล

แบบสังเกต
พฤติกรรม
กำรทำงำน
รำยบุคคล

ผลจำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรททำงำน
รำยบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่ำผ่ำนเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจำกกำรสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ำกว่ำระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหำและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๐. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
......................................................................................................................... ..........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงาน เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่ องทีฟ่ ังและดู
ใจความสาคัญของเรื่ อง………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………
เนื้อหาเหมาะสมกับบุคคลในวัยใด เพราะ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………

ประโยชน์ที่ได้รับจาก
เรื่ อง………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
กลุ่มที่........สมาชิก
…………………………………
๑ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น....................เลขที่..................
๒.ชื่อ-สกุล.....................................................................................ชั้น....................เลขที่..................
๓.ชื่อ-สกุล.....................................................................................ชั้น....................เลขที่..................
๔.ชื่อ-สกุล.....................................................................................ชั้น....................เลขที่..................
๕.ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น....................เลขที่.................
๖.ชื่อ-สกุล.....................................................................................ชั้น....................เลขที่..................

ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูด
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ
ดู
๒. อธิบายหลักการหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูตั้งคาถามว่า
นักเรียนชอบฟังหรือดูข่าวประเภทใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
ขั้นสอน
๑. นักเรียนดูตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากข่าว เรื่อง “เฟซบุ๊ก โรคใหม่ยุค
ดิจิทัล” แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครูตอบข้อซักถาม
และอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ
ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ จากนั้นสรุปความรู้เป็น
ผังความคิด โดยครูเลือกนักเรียนเขียนผังความคิดบนกระดาน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม เลือกข่าวเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าว
เรื่อง “เฟซบุ๊ก โรคใหม่ยุคดิจิทัล” ประเด็นต่อไปนี้
๓.๑ สรุปใจความสาคัญของเรื่อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟังและดู

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ข่าวเรื่อง “เฟซบุ๊ก โรคใหม่ยุคดิจิทัล”
๓. ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์
๔. ใบงาน เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

๒๒๕
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ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓.๒ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของเรื่อง
๓.๓ พิจารณาความน่าเชื่อถือของเรื่องโดยใช้ความคิด
อย่างมีเหตุผล
๓.๔ ประเมินค่าข่าวสารที่ได้รับประโยชน์และคุณค่าทั้ง
ต่อตนเองและต่อผู้อื่น
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอโดยการพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารตามประเด็นที่กาหนด
๕. นักเรียนแต่กลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยปฏิบัติการพูด
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ครูประเมิน
การพูดและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
กเรียยนมี
นมีคความรู
วามรู้ค้ วาม ใช้คาถาม
๑.๑.นันักเรี
เข้าใจเกีา่ยใจเกี
วกับ่ยการพู
ด ด
ความเข้
วกับการพู
เท็จจจริ
จริงง
วิเคราะห์ขข้อ้อเท็
ข้อคิดเห็นจากเรื
จากเรื่อ่องที
งที่ฟ่ฟังังและ
ดู
และดู
ายหลักกการ
การ
ใช้คาถาม
๒.๒.อธิอธิบบายหลั
หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น และความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง สังเกตการพูดวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น และความ
น่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อ จากเรือ่ งที่ฟังและดู
ต่างๆ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

สังเกตคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

แบบประเมินพูด
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดู

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

220
228
๒๒๘

๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................... ............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เสพติด"เฟซบุ๊ก" โรคใหม่ยุคดิจิตอล
“เฟซบุก” หรือ “เอฟบี” มีสถานะเปนเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนหมายเลข ๑ อยางปราศจากขอกังขา
ดวยยอดสมาชิกทะลุ ๔๐๐ ลานคน พลเมืองในยุคดิจิตอลจากทั่วโลกแหหลั่งไหลเขามา สมัครสมาชิกใชงาน
โพสตบอกเลาเรื่องราวตางๆๆ ของตนเองลงไปบน “หนากระดาน” หรือ “Wall” ของเฟซบุก เพื่อเสริมสราง
สัมพันธภาพกับเพื่อนเกาและเพื่อนใหม ขณะเดียวกันบางกลุมก็ใชเฟซบุก เปนสื่อคลายเหงา ระบายความขุน
ของใจ แสดงทรรศนะการเมือง ไปจนถึงทําการคา ฯลฯ แตในกระแสนิยมดังกลาว นี้เอง ไดทําใหเกิดโรคใหม
ขึ้นมา นั่นคืออาการ ที่นักจิตวิทยาเรียกวา โรคเสพติดการเลนเฟซบุก หรือ “เฟซบุก แอดดิกชั่น ดิสออร
เดอร” (Facebook Addiction Disorder : FAD) ซึ่งชาวเอฟบีจํานวนไมนอยอาจลมปวยดวยโรคนี้ไปแลวโดย
ไมทันรูตัว ขณะที่ผลสํารวจลาสุดในสหรัฐอเมริกา ชี้วา ผูหญิงมีความเสี่ยงเกิดอาการนี้มากที่สุด
ปจจุบัน “สหรัฐอเมริกา” เปนประเทศที่มีสถิติ ผูใช
งานเว็บเฟซบุกมากที่สุดในโลก ผลจากการที่ สหรัฐ ทุบสถิติ
มีพลเมืองเฟซบุกสูงสุดทําใหนักจิตวิทยาแสดงความวิตก
กังวลวา ปญหาเสพติดเฟซบุก หรือ FAD อาจทวีความ
รุนแรงมากขึ้นตามลําดับ ถาเลนเว็บดัง แหงนี้ โดยปราศจาก
ความยับยั้งชั่งใจ
ขอหวงใยดังกลาวยิ่งตอกยํ้าวาไมใชเรื่องเลน ๆ
ภายหลังบริษัท ออกซิเจนมีเดียและไลต์สปีดรีเสิร์ช ทาแบบ
สอบ ถามสารวจพฤติกรรมประชากรสหรัฐ วัยผู้ใหญ่ ๑,๖๐๕ คน ระหว่างเดือนพ.ค. ถึง มิ.ย. ที่ผ่านมา และ
ความเจริญ ของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
พบข้อมูลชวนตกตะลึง ว่าผู้หญิงยุคใหม่ ในสหรัฐที่เติบโตมาพร้อมๆๆ กักับบความเจริ
นั้น ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจาวัน “ผูกพัน-ผูกติด” กับเฟซบุ๊กอย่างมากโดยผู้ตอบแบบ สอบถาม ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ
๑๘-๓๔ ปี จานวน ๑
ใน ๓ ระบุว่าสิ่งแรกที่ทา หลังจากตื่นนอนก็คือต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คความ
เคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อย เข้าไปแปรงฟัน ทาธุระส่วนตัวในห้องน้า!
นอกจากนี้ ผู้ตอบร้อยละ ๓๙ ยอม รับว่า รู้สึกว่าตนเองเสพติดการเล่นเฟซบุ๊กเข้าให้แล้ว! ส่วนสถิติใน
ด้านอื่นๆ จากการทาสารวจข้างต้น ยังมีข้อมูลชวนตะลึงเกี่ยวกักับสาว
สาวๆๆ ซึซึ่งเป็นสาวกเฟซบุ
สาวกเฟซบุก๊ ๊ก อีกหลายข้อ เช่น
ร้อยละ ๒๑ บอกว่า ตื่นมากลางดึกเพื่อเช็กเฟซบุ๊ก
ร้อยละ ๖๓ ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ร้อยละ ๔๒ มองว่า การโพสต์ภาพวาบหวามของตัวเองลงในเว็บเฟซบุ๊กเป็นเรื่องธรรมดาๆๆ
ร้อยละ ๗๙ เห็นว่า การโพสต์ภาพจูบกันลงเว็บไม่ใช่เรื่องผิด
ร้อยละ ๕๘ จะติดตามพฤติกรรมของคนที่เกลียดขี้หน้ากันผ่านเฟซบุ๊ก
ร้อยละ ๕๐ มองว่า การคบหาเป็น “เพื่อนใหม่” กับ “คนแปลกหน้า” ผ่านเฟซบุ๊กเป็นเรื่องปกติ
ร้อยละ ๕๐ ตอบว่า พร้อมลองคบหาไปเที่ยวกับผู้ชายที่พบเจอในเฟซบุ๊ก
ร้อยละ ๖ ใช้เฟซบุ๊กหาแฟน
ขณะที่หญิงสาว ร้อยละ ๕๗ เผยว่า โพสต์ข้อความคุยกับคนในเฟซบุ๊กมากกว่าคนตัวเป็น ๆ ที่เจอใน
ชีวิตจริง!
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สาหรับวิธีดูตัวเองว่า มีพฤติกรรมเข้าข่ายเสพติดเฟซบุ๊กหรือไม่ สามารถสังเกตได้โดยทั่วๆ ไป ดังนี้
๑. ไม่มีความอดทน อยากเพิ่มเวลาการเล่นเฟซบุ๊กมากขึ้นเรื่อยๆ
๒. ถ้ามีอันต้องลดเวลาการเล่น หรือหยุดเล่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ จะรู้สึกกังวล กระสับกระส่าย
เฝ้าแต่คิดว่าตอนนี้มีใครโพสต์อะไรลงในเว็บบ้าง
๓. เวลาทากิจกรรมเข้าสังคมจริงๆ จะลดน้อยลง หรือย้ายมาพบปะกันบนเฟซบุ๊กแทน
๔. มีเพื่อนในบัญชี หรือในลิสต์มากเกินไป จนต้องเสียเวลาคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหว หรือถึงแม้
จะมีเพื่อนมาก แต่ ๘ ใน ๑๐ กลับไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันในชีวิตจริง
๕. ชอบบอกกับคนอื่นๆ ว่า “ถ้าอยากติดต่ออะไรให้ไปเจอกันในเฟซบุ๊ก”
๖. ไม่ว่าจะเจอบัญชีเฟซบุ๊กของใคร ก็กดรับเป็นเพื่อนทั้งหมด โดยไม่เคยรู้จักปูมหลังของบุคคลนั้นๆ
๗. อดนอนเพื่อเล่นเฟซบุ๊ก
๘. หวนกลับไปคิดถึงความหลังดีๆ และกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งกับแฟนเก่า ที่บังเอิญ
กลับมาเจอกันผ่านเฟซบุ๊ก ทั้งๆ ที่ปัจจุบันมีคนรักหรือครอบครัวอยู่แล้ว
๙. เวลาเหมาะสมสาหรับการท่องเฟซบุ๊กต่อวัน ไม่ควรเกิน ๑.๓๐ ชัว่ โมง
๑๐. เสียสมาธิระหว่างทางาน เพราะใจจดจ่ออยู่กับเฟซบุ๊ก
นักวิจัยใน สหรัฐหลายสถาบันชี้ว่า ภาวะเสพติดเฟซบุ๊กเป็นอาการย่อยอาการหนึ่ง ของโรค “เสพติด
การเลนอินเทอร์
เตอรเน็ตต” สวนตนตอที่ทํา ใหอาการติดเฟซบุกมาแรงแซงโคง อาการติดอินเตอรเน็ตประเภทอื่นๆ
นั้นมีหลายสมมติฐาน เชน ดร.พอล เจ. แซ็ก นักประสาทวิทยา ระบุวา การเลนเฟซบุกกอใหเกิดความรูสึก
อบอุน มีความสุข เหมือนๆ กับเวลา เจอเพื่อนสนิทในชีวิตจริง ซึ่งนั่นทําใหรางกายหลั่งฮอรโมน “ออกซิโทซิน”
หรือสารกระตุน ความรัก ความผูกพันออกมามากเปนพิเศษ
ดาน ดร.เวนดี้ วอลช นักจิตวิทยาความสัมพันธคนดังของสหรัฐ กลาววา ความสนใจเพียงผิวเผินที่ผูเลน
ไดรับจาก สังคมเฟซบุก อาจสรางแรงตอบสนองทางบวกแกผูเลนแต ขณะเดียวกันก็ไมไดชวยแกไขอารมณ
เปลี่ยวเหงาภายในจิตใจอยางแทจริง
กลุมคนที่มีแนวโนม "เสพติดการเลน
อินเทอร์
เตอรเน็ตต" รวมถึงเฟซบุกมากกวากลุมอื่น ไดแก
ผูใหญที่มี อาการของโรคสมาธิสั้น มีพฤติกรรม
หวาดกลัว ไมชอบเขาสังคม มีพฤติกรรม ตอตาน
สังคม และมีอาการซึมเศรา สําหรับผู ปกครองที่ไม
อยากใหบุตรหลานตองพลาดพลั้ง
กลายเปนคนเสพติดเฟซบุก ดร.วอลช ให
คําแนะนํา วา
๑. ฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัย เช่น ห้ามเข้าเว็บสังคมออนไลน์จนกว่าจะทาการบ้าน หรือทาโครงงานต่างๆ
เสร็จเรียบร้อย
๒. บอกกับลูกๆ ว่า ไม่ควรเล่นเฟซบุ๊กขณะครอบครัวใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน
๓. สร้างนิสัยเลิกเล่นอินเตอร์
เทอร์เน็ต ก่อนนอนอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เพื่อให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่
สิ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยการค่อยๆๆ พูดคุยทาความเข้าใจกัน แต่ไม่ถึงขั้นบังคับให้ปฏิบัติตามชนิดแตกหัก
เพราะแม้แต่ ผู้ใหญ่เอง เอาเข้าจริงก็อาจตกเข้าไปในหล่มของโรคติดเฟซบุ๊กได้เช่นกัน
(ที่มา : จุลสาร สคร.๙ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๙ ประจาเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔)
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ใบความรู้ เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การแยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
การที่นักเรียนจะวิเคราะหเนื้อหาสาระของการอานและการพูดนั้นนักเรียนจะตองรูวาอะไร เปนใจความ
สําคัญของเรื่อง อะไรเปนเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง ตอนใดเปนใจความที่แสดงเหตุและผล ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น
ในขณะเดียวกันตองใชความคิด ความรู และประสบการณของนักเรียน เพื่อพิจารณาวา เรื่องที่ฟงนี้มีความสม
สมเหตุ
สมผลและมีความถู
ความถูกกตต้อองหรื
งหรืออไม
ไม่ มากนอยเพียงใด
เหตุสมผลและมี
การวิเคราะหขอความใดเปนขอเท็จจริง ขอความใดเปนขอคิดเห็น นักเรียนจะตองตั้งใจอาน และ ตั้งใจ
ฟงแลวลองใชหลักตอไปนี้พิจารณาแยกแยะ
ลักษณะของข้อเท็จจริง
๑. มีความเป็นไปได้
๒. มีความสมจริง
๓. มีหลักฐานเชื่อถือได้
๔. มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของข้อคิดเห็น
๑. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก
๒. เป็นข้อความที่แสดงความคาดคะเน
๓. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปมัย
๔. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความ
คิดเห็นของผู้พูดเอง

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ลักษณะของข้อเท็จจริง
๑. จังหวัดเชียงรายอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย
๒. การทาลายป่าไม้ทาให้เกิดความแห้งแล้ง
๓. แมวมือมีฝีเท้าเบามาก
๔. เมื่อข้าวราคาตกต่าทาให้ชาวนาเดือดร้อน
๕. มงคลเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม

ลักษณะของข้อคิดเห็น
๑. เชียงรายมีภูมิประเทศที่สวยงามน่าอยู่
๒. กินผักบุ้งทาให้ตาหวาน
๓. คนที่เชื่อถือโชคลาง เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับ
๔. บ่าววีร้องเพลงได้อารมณ์มากที่สุด
๕. สมชายชอบวิชาภาษาไทย

เราควรตระหนักถึงความสาคัญของการวิเคราะห์จากการอ่านการฟังและการดู เพราะทุกวันนี้ เป็นยุค
แห่งข่าวสารข้อมูล เราจาเป็นต้องรับสารที่เข้ามาในชีวิตประจาวันอย่างมากมาย ทั้งสารที่เป็นเรื่องราวความรู้
บอกเล่าให้ทราบ ให้แนวคิด ให้ความเพลิดเพลิน และสารเชิงโน้มน้าวใจ หากเราไม่สามารถแยกแยะประเด็น
ส าคัญๆ ที่ป ระกอบกัน ขึ้น เป็ น เรื่ องราวได้ เราก็จ ะไม่ส ามารถน าประโยชน์ จ ากการฟังและดูส ารนั้ น ไปใช้
ประโยชน์ได้เลย
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การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คือ การพิจารราเรื่องที่อ่าน ในแง่มุมต่างๆ เมื่ออ่านจบแล้วต้องแยกแยะได้
ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อคิดเห็น มีความน่าเชื่อถือเพียงใด
ตัวอย่างการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
“ประเทศหนึ่งๆ ตางก็มีระบอบการปกครองแตกตางกันออกไป ประเทศรัสเซียไดชื่อวา เปน
ประทศที่ปกครองดวยระบบสังคมนิยม ไมมีศาสนา ไมมีพระมหากษัตริย ถาขาพเจา ตองมี ชีวิตอยู
ที่นั้น คงจะอึดอัดใจมิใชนอย เพราะขาพเจาถือวาทั้งสองสถาบันคือศูนยรวมจิตใจของทุก คน”

ข้อเท็จจริง : ประเทศหนึ่งๆ ต่างก็มีระบอบการปกครองของตนเองไม่เหมือนประเทศอื่น ประเทศ
รัสเซียมีการปกครองตามระบบสังคมนิยม ไม่มีศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์
ข้อคิดเห็น : ถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั้น คงจะอึดอัดใจมิใช่น้อย
: ข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคน
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ใบงาน เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การวิเคราะห์ ข่าวสาร
ชื่อเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่มา……………………………………………………………………………..…………………………………………………………

๒.

๑. ใจความสาคัญของ
เรื่อง……………………………………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ข้อเท็จจริง

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….…
๓.

ความน่าเชื่อถือ

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

ข้อคิดเห็น
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

ประโยชน์ของข่าว
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์จากสื่อที่ฟังและ
ดู
๒. ตัวอย่างการพูดวิจารณ์จากสื่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
และการพูดวิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่
ฟังและดูได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. คิดวิเคราะห์ จากเรื่องที่ฟังและดูได้
๒. พูดวิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดูได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีมารยาทในการฟังและการดู
๕. มีมารยาทในการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. สุ่มตัวแทนนักเรียนจานวน ๒ คู่ ออกมาหน้าชั้นเรียน โดยให้
นักเรียนแต่ละคู่บอกลักษณะที่ดี และ ลักษณะที่ต้องปรับปรุงของ
เพื่ อ น แล้ ว ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น จากนั้ น ครู อ ธิ บ ายถึ ง
ลักษณะการพูดของนักเรียนว่าการพูดลักษณะนี้คือการวิจารณ์
๒. นักเรียนร่ว มกันแสดงความคิดเห็น โดยครู ใช้คาถามถาม
นักเรียนว่า (จากความรู้เดิม) วิเคราะห์กับวิจารณ์ต่างกันอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์
จากเรื่องที่ฟังและดู แล้วร่วมกันสรุปความเข้าใจ
- การคิดวิเคราะห์
- การพูดวิจารณ์
- หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์จากสื่อที่ฟังและดู
- ข้อควรปฏิบัติในการพูดวิจารณ์ที่ดี
๒. นักเรียนจับคู่ศึกษาใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์ วิจารณ์จาก
สื่อภาพยนตร์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นสรุป
เพื่อความเข้าใจ
๓. นั ก เรี ย นชมรายการโทรทั ศ น์ ๑ เรื่ อ ง ความยาวไม่ เ กิ น
๘-๑๐ นาทีแล้วช่วยกันวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปข้อคิดที่ได้รับ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกสรุปความคิดจากการชมรายการ
โทรทัศน์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์
จากเรื่องที่ฟังและดู
๓. รายการโทรทัศน์
๔. ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ จาก
เรื่องที่ฟังและดู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และ
บันทึกข้อมูลลงสมุดของนักเรียน
๔. สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์ จากการ
ชมรายการโทรทัศน์ โดยครูอธิบายเนื้อหาและให้คาแนะนา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
(นักเรียนคนใดที่ไม่ได้ปฏิบัติการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟัง
และดูในชั่วโมงการเรียนนั้น ให้นักเรียนไปปฏิบัติการพูดกับ
ครูผู้สอนนอกเวลา)
ขัน้ สรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์
วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการพูดที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล น าเสนอสิ่ ง ที่ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว
ออกมาเป็นถ้อยคาที่ทาให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความคิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนมีความรู
วามรู้ค้ความ
วาม
เข้าใจเกี
ใจเกี่ย่ยวกั
วกับบการพู
การพูดด
วิเคราะห์ วิวิจจารณ์
ารณ์จากเรื
จากเรื่อ่องง
ที่ฟังและดู
๒. อธิบายหลักการวิเคราะห์
วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดวิเคราะห์ วิจารณ์
จากเรื่องที่ฟังและดูได้

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีมารยาทในการฟังและ
การดู
๕. มีมารยาทในการพูด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการพูดวิเคราะห์ แบบประเมินการพูด
วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟัง วิเคราะห์ วิจารณ์
และดู ได้
จากเรื่องที่ฟังและดู
ได้

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
........................................................................................................................................................... ........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ......................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 การวิเคราะห์
คือเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทาความเข้าใจ แต่ละ
ส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้า
กันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด อย่างแท้จริง
 การวิจารณ์
คือให้คาตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความ
งามความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่นเขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหา
สังคมในปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล ติชม มักใช้เต็มคาว่า วิพากษ์วิจารณ์
 หลักการพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากสื่อที่ฟังและดู
๑. ฟังและดูเรื่องที่จะวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างตั้งใจ
๒. แยกแยะข้อมูลโดยละเอียด
๓. พิจารณาว่าส่วนใดเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
๔. นาเสนอผลการวิเคราะห์วิจารณ์โดยยกเหตุผลประกอบ
๕. สรุปข้อคิดที่ได้จากการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ข้อควรปฏิบัติในการพูดวิเคราะห์ และวิจารณ์ที่ดี
๑. พูดอย่างมีการเตรียมตัว มีการเตรียมความพร้อมก่อนการพูด เช่น การหาข้อมูล การใช้เหตุผล
๒. พูดด้วยความสุภาพ ไม่ใช้คาส่อเสียดหรือหยาบคาย
๓. หลีกเลี่ยงการพูดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
๔. ควบคุมอารมณ์และความคิดให้อยู่ภายใต้ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม
๕. ระมัดระวังในการใช้คาพูดหรือสานวนที่ผิดความหมาย
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ใบงาน เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู

ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………..…………………………………………………………
ที่มา……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………

วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่ฟังและดู………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………….……

วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู…………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………
…………………………………..……………

ประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องที่ฟังและดู………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………….………………………

ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการการพูดในโอกาสต่างๆ
๒. การพูดโน้มน้าว
- หลักการพูดโน้มน้าว
- ขั้นตอนการพูดโน้มน้าว
๓. ลักษณะการพูดโนมนาวที่ดี
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูดโน้
โนมน้นาาวว
๒. อธิบายหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ (การพูด
โนมนาว) ไดถูกตอง
๓. อธิบายขอควรปฏิบัติในการพูดในโอกาสตาง ๆ
(การพู
(การพูดดโน้
โนมมน้นาาว)ว) ไดถูกตอง
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. พูดในโอกาสตางๆ (พู
(พูดโน
โน้มน้นาว)ว) ตามหัวขอที่
กําหนดใหไดถูกตองและสรางสรรค
ดานคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ แล้ว
ตอบข้อซักถาม แสดงความคิดเห็น โดยครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนและครูอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของการสื่อสาร
ด้วยการพูด แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประกอบ พร้อม
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เช่น
๑) ช่วยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
๒) ช่วยให้ประสบความสาเร็จในอาชีพการงาน
๓) ช่วยในการผูกมิตรหรือผูกสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๒. นักเรียนตอบคาถามว่าในชีวิตประจาวันของเรามีการพูดใน
โอกาสใดบ้าง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูอภิปรายถึงความสาคัญของการพูดและ
การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม จากนั้นครูอธิบายให้
นักเรียนทราบว่า การพูดในชีวิตประจาวันมีหลายประเภทหลาย
โอกาส นักเรียนจึงควรศึกษาหลักการพูดและฝึกฝนการพูดจนเกิด
ทักษะที่ดี

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. นิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
๓. แถบข้อความการโน้มน้าว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

๒๔๐
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๓. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่
ยนรู้ทางาน
ี่ ๓
๓. วมุยการเรี
่งมั่นในการท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
ชาภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรืรายวิ
่อง การพู
ดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
เรื่อ่องงพาที
ั่วถิ่น
๓. นักเรียนฟังนิทานเรื
เมื่อทแพะกลายเป็
นสุนัขให้นักเรียนฟัง
รายวิ
ช
าภาษาไทย
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ลักษณะการพูดของตัว
ละคร
๓. นักเรียนฟังนิทานเรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัขให้นักเรียนฟัง
อความ โดยอ่
ความแล้ววิดเคราะห์
แล้ว๔.ให้นันกั เรียนอ่
นร่วานแถบข้
มกันแสดงความคิ
ดเห็านนข้ลักอษณะการพู
ของตัว
จุดประสงค์ของเขียนข้อความว่าเป็นลักษณะใด
ละคร
ทานที
่นักเรียอนฟั
งกับโดยอ่
แถบข้านข้
อความที
่นักเรีวยวิเนอ่
าน
๔. นัจากนิ
กเรียนอ่
านแถบข้
ความ
อความแล้
คราะห์
เกตได้ว่าขเป็องเขี
นลัยกนข้
ษณะของการโน้
วใจให้ผู้ฟังและผู้อ่าน
จุสัดงประสงค์
อความว่าเป็นมลัน้กาษณะใด
เปลี่ยจากนิ
นพฤติทกานที
รรมให้
ัติตงาม
ซึ่งในชี
วิตประจ
ของมนุ
่นักปเรีฏิยบนฟั
กับแถบข้
อความที
่นักาวั
เรียนนอ่
าน ษย์
นแล้ววจะต้
ผู้อื่นโน้มน้าว และจะต้
องมีผโู้ฟอกาส
สัล้งวเกตได้
่าเป็นองถู
ลักกษณะของการโน้
มน้าวใจให้
ังและผูโน้
้อ่ามนน้าว
เปลี
ผู้อื่นยนพฤติ
เช่นกันกรรมให้ปฏิบัติตาม ซึ่งในชีวิตประจาวันของมนุษย์
ล้วนแล้วจะต้องถูกผู้อื่นโน้มน้าว และจะต้องมีโอกาส โน้มน้าว
ผู้อขัื่น้นเช่สรุนกัปน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ
ขั้นนัสรุกปเรียนศึกษาเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ (การพูด
๒.
๑.มนัน้กาเรีว ย)นและครู
่องการพู
โน้
เป็นการบ้ร่วามกั
นเพืนสรุ
่อศึปกความรู
ษาในชั้เ่วรืโมงต่
อไปดในโอกาสต่าง ๆ
๒. นักเรียนศึกษาเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ (การพูด
โน้มน้าว ) เป็นการบ้านเพื่อศึกษาในชั่วโมงต่อไป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๔๑
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ดานความรู
๑. นักเรียนมีความรูความ
ใช้คาถาม
เขาใจเกี่ยวกับการพูดโนมนาว
๒. อธิบายหลักการพูดใน
โอกาสตาง ๆ (การพูด โนม ใช้คาถาม
นาว) ไดถูกตอง
๓. อธิบายขอควรปฏิบัติใน
การพูดในโอกาสตาง ๆ (การ ใช้คาถาม
พูดโนมนาว) ไดถูกตอง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดในโอกาสต่างๆ
(พูดโน้มน้าว) ตามหัวข้อที่
กาหนดให้ได้ถูกต้องและ
สร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการณ์พูด
พูดโน้มน้าว

แบบประเมินการพูด ผลจากการสังเกต
พูดโน้มน้าว
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................... ............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว) หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพูดโน้มน้าวใจ หมายถึง การพูดเชิญชวน เกลี้ยกล่อม ชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
มีความคิดเห็นคล้อยตาม และปฏิบัติตาม เช่น การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม
การพูดชักจูงให้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเร้าให้าให้
เกิดปฏิเกิกดริ ปฏิ
ยิ าต่กาิรงิยๆาต่ าง ๆ
ผูพูดที่ดียอมจะพูดโนมนาวใจใหผูฟงเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อไปในทางที่ดีอันจะเปนประโยชน
แกตนเองและสังคม โดยการใชความสามารถในการพูดชี้แนะใหผูฟงเห็นสิ่งดีงาม ตระหนักถึงคุณคา ของสิ่งนั้น
และชวยกันรักษาสิ่งที่ดีงามนั้นไว เชน พูดเชิญชวนใหรักภาษาไทย ใชภาษาไทยใหถูกตอง พูดใหหันมานิยมรับ
ประทานอาหารไทยแทนอาหารฟาสตฟูดของตางชาติ พูดแนะนําใหเห็นความสําคัญของ การเกณฑทหารเพื่อรับ
ใชชาติ
การพูดโนมนาวใจใหผูฟงเชื่อถือหรือกระทําตามนั้นควรจะตองเปนไปโดยความสมัครใจหรือความยินยอม
พรอมใจ ของผูฟง มิใชการบีบบังคับหรือการใชอุบายอยางอื่น เชน แจกเงินใหรางวัลหรือ การขมขู ทั้งนี้เพราะ
ความเชื่อที่ถูกบังคับใหเชื่อหรือทําตามนั้น เปนความเชื่อที่อยูไดไมนาน ยอมสลายหายไป เมื่อขาดแรงจูงใจ การ
พูดโนมนาวใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงไมควรบังคับ แตจะตองพูดใหผูฟงตระหนักถึงความเปนจริง แลวเกิด
ความเชื่อถือที่จะกระทําตามดวยความสมัครใจ
กลวิธีการโนมนาวใจ
๑. แสดงใหเห็นความหนักแนนของเหตุผล การแสดงเหตุผลเปนสวนหนึ่งในการจูงใจ ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจ ทําใหเกิดความเชื่อถือและคลอยตามได การใหเหตุผลจะตองสมเหตุสมผล
๒.เราใหเกิดความรูสึกหรืออารมณรวมกันบุคคลที่มีความรูสึกหรือมีอารมณรวมกันเปนแรงผลักดัน
สําคัญของมนุษยที่จะนําไปสูเปาหมายหรือประสบผลสําเร็จรวมกัน
๓. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของผูโนมนาวใจ บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผูพูดเปนเครื่องมือหนึ่ง ที่
ทําใหการโนมนาวใจสัมฤทธิผล
๔. เสนอแนะเพื่อโนมนาวใจ การโนมนาวใจโดยการเสนอแนะเปนการเปดโอกาสใหผูฟง ผูอาน ใชความ
คิดกอนที่จะเชื่อถือหรือกระทําตาม
ภาษาเพื่อการโนมนาวใจ
ผูโนมนาวใจควรใชภาษาที่มีน้ำเสียงในเชิงเสนอแนะ ขอรอง วิงวอน เราใจ โดยคํานึงถึงจังหวะ และความ
นุมนวล ผูพูดตองหาวิธีโนมนาวใจคนฟงใหเอนเอียงมาฝายตน ใหผูฟงเกิดศรัทธา ไมควรใชคําพูดและ น้ำเสียงเด็ด
ขาด แข็งกระดาง หรือกลาวตรงไปตรงมาในเชิงตําหนิ ไมควรใชน้ำเสียงในลักษณะของคําสั่งหรือ การแสดง
อํานาจซึ่งจะกระทบกระเทือนใจผูรับสาร ทําใหการโนมนาวใจไมบรรลุผลตามตองการ
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วิธีการพูดโน้มน้าวใจ การพูดโน้มน้าวใจก็เหมือนกับการพูดในที่ชุมชนประเภทอื่น ๆ นั่นคือ จะต้องมี
การเตรียมตัวและมีการดำ�เนินการต่าง ๆ ให้พร้อมดังนี้
๑) กำ�หนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจน นักเรียนจะต้องกำ�หนดจุดมุ่งหมายให้ชี้เฉพาะว่าใน การพูด
ครั้งนี้ต้องการให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร หรือต้องการเชิญชวนให้ผู้ฟังกระทำ�การอย่างใด เพื่อจะได้เตรียม
เนื้อหาและวิธีการพูดให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น
๒) การจัดลำ�ดับเนื้อหาที่จะพูด เนื้อหาสาระที่จะพูดนี้ ควรจะจัดวางให้เป็นระบบและเรียงลำ�ดับขั้นตอน
เช่นเดียวกับวิธีการพูด แบบอื่น ๆ แต่มีความพิเศษ คือ
- บทนำ� พูดในลักษณะของการเรียกร้องและดึงดูดความสนใจ เช่น
“ท่านผู้มีเกียรติค่ะ ดิฉันว่า ดินที่ขาดป่า ฟ้าที่ขาดฝน คนที่ขาดใจ มีความหมายฉันใดการที่มนุษย์
ขาดป่าไม้ก็มีความหมายฉันนั้น ป่าไม้จึงเป็นหัวใจของมนุษย์ แต่ทว่าวันนี้มนุษย์กำ�ลัง ทำ�ลายหัวใจนั้น นี่เราจะ
ฆ่าตนเองใช่หรือไม่”
- เนื้อเรื่อง เป็นส่วนสำ�คัญที่สุด นักเรียนควรเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่หรือเป็น
ประโยชน์ของผู้ฟัง ไม่ควรนำ�เรื่องไกลตัวมาพูดโน้มน้าวใจ เพราะอยู่ห่างจาก ความสนใจยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่กำ�ลัง
เป็นปัญหาร่วมกันของคนในสังคม จะยิง่ กระตุน้ ผูฟ้ งั ได้มาก การพูดโน้มน้าวใจนัน้ ควรเริม่ จากการสร้างความสนใจ
ทำ�ให้เห็นว่าเป็นความจำ�เป็นแล้วให้ ข้อแนะนำ�ที่มองเห็นได้ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ แล้วจบลงด้วยการ
ขอร้องวิงวอนหรือเชิญ ชวนให้กระทำ�ตาม
- บทสรุป เป็นการพูดปิดท้ายที่เน้นย�้ำ ให้ผู้ฟังเปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนทัศนคติ โดยต้องไม่ หลงประเด็น
ที่เรากำ�หนดไว้อาจจะจบด้วยคำ�ประพันธ์หรือวาทะคำ�คมที่กินใจตราตรึงในใจของ ผู้ฟัง เช่น “ป่าไม้คือชีวิต โปรด
อย่าคิดทำ�ลาย มาเถอะค่ะ มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำ�ลายธรรมชาติ หันหน้ามาช่วยรักษาผืนดิน น�้ำ และป่า
ไม้ เพื่อเป็นสมบัติส่วนกลางที่ทุกชีวิต จะได้พึ่งพิงต่อไป วันนี้ ดิฉันได้เริ่มลงมือปลูกป่าแล้ว ท่านล่ะค่ะ เริ่มต้นหรือ
ยัง”
๓) วิธีการพูด นักเรียนควรแสดงความกระตือรือร้นในการพูด พูดอย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด เน้นเสียงให้
หนัก แน่น จริงจัง และใช้การพูดในทำ�นองเชิญชวนหรือวิงวอนให้ปฏิบัติตามมากกว่าการบังคับและการใช้สีหน้า
สายตา ท่าทางที่จริงจังและมีเหตุผลที่จะสามารถจูงใจผู้ฟังให้เชื่อถือคล้อยตามได้ดี
การใช้วิจารณญาณในการรับสารโน้มน้าวใจ
๑. การวิเคราะห์ผู้อ่าน ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์ผู้อ่านว่า มีลักษณะอย่างไร เช่น เพศ วัย การศึกษา อาชีพ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และค่านิยม เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้อ่านจะช่วย ให้ผู้เขียนสามารถกำ�หนด
เนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๒. การใช้หลักจิตวิทยา ผู้เขียนจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการเขียนโน้มน้าวใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ผู้เขียนต้องทำ�ความเข้าใจธรรมชาติ ความสนใจ และความต้องการของผู้อ่านว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางใด แล้วจึง
นำ�มาเป็นประโยชน์ในการเขียนโน้มน้าวใจต่อไป
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แถบข้อความ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว) หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การใช NGV จะประหยัดเชื้อเพลิงไดมากกวา LPG ประมาณ ๒๕% และ เนื่องจาก
NGV มีความดันสูง อุปกรณการติดตั้งจึงตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด แต ทั้งนี้ NGV
มีความปลอดภัยมากกวา LPG เนื่องจาก LPG เปนแกสที่หนักกวาอากาศจึงมี การสะสม
และลุกไหมไดงาย

โคลนทะเลสาบเดดซีนาเข้าจากประเทศจอร์แดน อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ช่วยในการ
ฟื้นบารุงและให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว ช่วยผลัดผิวเก่าให้ผิวใหม่แลดูกระจ่างใส ทั้งยังเป็นสครับ
อ่อนๆ ช่วยให้ผิวพรรณสะอาดไม่ระคายเคืองผิว สามารถนามาพอกและสครับผิวและใช้หมัก
ผมได้

239
๒๔๗247

ใบความรู้ เรื่อง เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
“ในการรับสาร ไม่ว่าจะฟังหรืออ่าน
ผู้รับสารต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า
ข้อความที่ฟังหรืออ่านนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
เมื่อมีผู้โน้มน้าวหรือชักชวนให้ทาสิ่งใดหรือไม่ให้ทาสิ่งใด
จะต้องรู้จักวิธีหลีกเลี่ยงปฏิเสธ
เมื่อพบว่าการโน้มน้าวใจนั้นไม่ถูกต้อง”
เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
ใจหนึ่งก็อยากจะซื้อ ใจหนึ่งก็เสียดายเงิน คาราพึงของใครคนหนึ่ง ขณะที่เดินดูสินค้าอาจทาให้รู้สึก
เหมือนกับว่าคนเรานั้นมีสองใจ แท้ที่จริงใจ ในที่นี้คือความคิด คนเราคิดได้หลายอย่าง ถึงได้มีสานวนว่า หลาย
ใจ ขึ้นมา คนที่เปลี่ยนใจคือคนที่เปลี่ยนความคิด ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย ถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้น แต่ถ้าเปลี่ยนบ่บ่อยยๆๆ
จนไม่อยู่กับร่องกับรอย ก็คงไม่มีทางรู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะดีหรือไม่ดี กลายเป็นคน ใจโลเล เหมือนไม้หลักปักเลน
เอนไปมา คนที่เชื่อคนอื่นง่ายยๆๆ โดยไม่
โดยไม่ยั้งคิด ท่านว่าเป็นคน ใจเบา ราวกับ พกนุ่น ถ้าเชื่อง่าย ยินยอมง่ง่ายยๆๆ ให้
ให้
เขาหลอกไปในทางมิดีมิร้าย คงต้องเรียกว่า ใจง่าย ส่วนคนที่ไม่เชื่อใครง่ง่ายยๆๆ ท่านว่าเป็นคน ใจหนักแน่น
เหมือนพกหินทีเดียว แต่ก็ยังไม่แน่นัก ถึงจะใจหนักแน่นเหมือนดังที่หม่อมเจ้าอิศรญาณทรงนิพนธ์ไว้ในสุภาษิต
อิศรญาณ ว่า อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก แต่วรรคต่อมาท่านว่า ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว สิ่งที่ผลัก
มานั้น ก็คือสิ่งที่เร้าหรือโน้มน้าวใจให้เห็นประโยชน์ที่น่าจะได้รับ ถ้าได้ยินหนึ่งครั้งสองครั้งก็ยังมีใจหนักแน่น
อยู่ได้แต่ถ้ามากรอกหูซ้าแล้วซ้าเล่า ก็คงไหวไปมาแรงชักจูง การโฆษณาสินค้า ที่เซ้าซี้เราอยู่ทุกวันนี้ก็ใช่หลัก
เดียวกันมนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐานที่ผลักดันให้คิด เชื่อ และทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการความหิว
ผลักดันให้มนุษย์ออกไปแสวงหาอาหาร ความต้องการ อยู่เป็นหมู่คณะผลักดันให้มนุษย์ทาตัวให้เหมือนคน
อื่นๆๆ เป็นต้น คาชักชวนด้วยการโน้มน้าวใจ ว่าถ้าทาเช่นนั้นเช่นนี้แล้ว จะได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์จึง
กระทบใจมนุษย์ได้ดี
ชายหกคนในนิทานเรื่อง หนึ่งในปัญจตันตระเห็นทีจะรู้หลักนี้ดี จึงโน้มน้าวใจพราหมณ์ผู้หนึ่งหลงเชื่อ
ว่ากาลังแบกสุนัข นิทานเล่าว่าพราหมณ์จะทาพิธีบูชายัญจึงไปหาซื้อแพะมาตัวหนึ่ง ขณะที่แบกแพะกลับบ้าน
ชายหกคนเห็นเข้าก็คิดจะหลอกเอาแพะจากพราหมณ์ คนแรกยืนดักหน้าพราหมณ์แล้วทักว่าจะแบกสุนัขไป
แท้ๆๆ เดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าว ชายคนที่สองก็เข้ามาทักด้วยคาถาม
ไหนพราหมณ์นึกขันตอบว่า สุนัขที่ไหนกัน แพะแท้
คล้าายยๆๆ กัน พราหมณ์ไม่ขัน และยังตอบเหมือนเดิม ไปอีกหน่อยพบชายคนที่สาม ถามอีกแล้ว คราวนี้พราหมณ์
ชักลังเลวางแพะลงดูให้แน่อีกที ครั้นเห็ นว่ายังเป็นแพะตัวเดิมที่ซื้อมาก็แบกขึ้นบ่าเดินต่อไป สักพักชายคนที่สี่
เดินเข้ามาหาถามว่า จะเอาสุนัขไปทาอะไร พราหมณ์ตอบว่านี่มันแพะนะจะเอาไปบูชายัญ ชายคนนั้นหัวเราะ
แล้วยืนยันว่าเห็นๆอยู่ ว่าเป็นสุนัขแท้ๆ พราหมณ์ไม่ค่อยสบายใจเดินต่อมาพบชายคนที่ห้า และต่อมาอีกก็พบ
ชายคนที่หกทักถามเหมือนกันอีกแล้ว หรือว่าแพะตัวนี้จะเป็นปีศาจ ถึงได้ กลายร่างเป็นสุนัขให้ใครเห็นได้ ถ้า
เราขืนแบกมันต่อไป กว่าจะถึงบ้าน มันก็คงแผลงฤทธิ์ ทาร้ายเราแน่ๆคิดแล้วพราหมณ์ก็โยนแพะทิ้งแล้ววิ่ง
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คล้ายๆ กัน พราหมณ์ไม่ขัน และยังตอบเหมือนเดิม ไปอีกหน่อยพบชายคนที่สาม ถามอีกแล้ว คราวนี้พราหมณ์
ชักลังเลวางแพะลงดูให้แน่อีกที ครั้นเห็ นว่ายังเป็นแพะตัวเดิมที่ซื้อมาก็แบกขึ้นบ่าเดินต่อไป สักพักชายคนที่สี่
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แพะไปเชื
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นวิธาีกนีารของชายทั
้งหกคน คืชอายั
โน้ญมน้ชายคนนั
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ให้
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นยันว่าเห็
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ๆอยู
นสุนัขแท้ ๆาๆ คืพราหมณ์
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แพะ
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าบว
ๆ อยู่ ว่า่ยเป็
ชายคนที
่หกทักถามเหมื
นกัเนขาท
อีกาเพื
แล้ว่อประโยชน์
หรือว่าแพะตั
วนี้จะเป็
นปียศว าจ
ถึงนได้การชั
กลายร่
นสุนัขยให้วกัใบครเห็
นได้ ถ้า
ใจที
่แฝงเจตนาไม่
ดี ชักจูองให้
ของตนฝ่
ายเดี
จึงเป็
กจูงาทงเป็
านองเดี
การโฆษณา
ทำท�ร้าร้า้ไยเราแน่
แล้วพราหมณ์
ก็โยนแพะทิ
ววิ่ง
เราขืนแบกมั
อไป กว่นาเหยื
จะถึ่องของการโน้
บ้าน มันก็มคน้งแผลงฤทธิ
าด้ยเราแน่
ชวนเชื
่อ คนทีน่จต่ะตกเป็
าวใจในลัก์ ษณะนี
ง่ายๆก็ๆคๆือคิด"คนที
่ขาดวิจารณญาณ"
หลั้งกแล้ความ
เชื
ในกาลามสู
งสอนไว้
ข้อหนึง่ จัว่าบแพะไปเชื
“อย่าถือโดยตรึ
่งสมเด็้งหกคน
จพระมหาสมณะเจ้
ากรมพระยาว
ตัว่อเปล่
ากลับบ้าตนรจึชายทั
้งหกคนจึ
อดกินกกัตามอาการ"ซึ
นวิธีการของชายทั
คือโน้มน้าวใจพราหมณ์
ให้
่ยนความคิดและเปลี
่ยนการกระท
า คือง"การได้
คิดว่าสิ่งฟทีัง่แเรืบกมาไมใช่
แพะ่งทีและเลิ
ไปวแต่ยังเป็ไม่นทการโน้
น้านว
ชิเปลี
รญาณวโรรสทรงอธิ
บายไว้
ว่า หมายถึ
่องใดเรื่องหนึ
่ผู้ใดผูก้หแบกต่
นึ่งพูดอแล้
ราบว่มาเป็
ใจทีา่แงไร
ฝงเจตนาไม่
เขาท
่อประโยชน์
ยว จึงเป็นดการชั
ทานองเดี
วกัาบการโฆษณา
อย่
แต่คิดเห็ดนี ว่ชัากถ้จูางให้
เราถื
ออย่าเพื
างนี
้จะดีกว่า ขแล้องตนฝ่
วเชื่อถืายเดี
อตามความคิ
เห็นนัก้นจูงอย่
างนี้เรียยกว่
ถือโดยตรึก
ตามอาการ”
ชวนเชื่อ คนที่จะตกเป็นเหยื่อของการโน้มน้าวใจในลักษณะนี้ได้ง่ายๆก็คือ "คนที่ขาดวิจารณญาณ" หลักความ
เชื่อในกาลามสูตรจึงสอนไว้ข้อหนึ่งว่า “อย่าถือโดยตรึกตามอาการ"ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาว
ชิรญาณวโรรสทรงอธิบายไว้ว่า หมายถึง"การได้ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้ใดผู้หนึ่งพูดแล้ว ยังไม่ทราบว่าเป็น
อย่างไร แต่คิดเห็นว่า ถ้าเราถืออย่างนี้จะดีกว่า แล้วเชื่อถือตามความคิดเห็นนั้น อย่างนี้เรียกว่า ถือโดยตรึก
ตามอาการ”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หลักการการพูดในโอกาสต่างๆ
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
๒. การพูดโน้มน้าว
๑. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ โดยครูซักถาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
- หลักการพูดโน้มน้าว
นักเรียนถึงความรู้เรื่องการพูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ (การพูดโน้มน้าว) ที่ ๒. สลากหัวข้อการพูดโน้มน้าว
- ขั้นตอนการพูดโน้มน้าว
๓. ตัวอย่างการโน้มน้าว
ให้นักเรียนกลับไปศึกษาจากชั่วโมงที่ผ่านมา
๓. ลักษณะการพูดโน้มน้าวที่ดี
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนและครูอภิปรายเรื่องการพูดในโอกาสตต่างงๆๆ (การพูด ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
พูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ (การพูดโน้มน้าว)
โนมนาว)
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าว
- การพูดโน้มน้าวใจ
๒. อธิบายหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ (การพูด
- หลักการพูดโน้มน้าวใจ
- กลวิธีการโน้มน้าวใจ
โนมนาดว)ได
(การพู
โน้มน้ถาูกว)ตอได้ง ถูกต้อง
๓. อธิบายข้อควรปฏิบัติในการพูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ
๒. นักเรียนดูตัวอย่างบทพูดโน้มน้าว ในหัวข้อต่างงๆๆ
(การพูดโน้
โน้มมน้น้าาว)ว)ได้ได้ถถูกูกต้ต้อองง
๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การพูดโน้มน้าว เป็นกลุ่มโดย
ด้านทักษะและกระบวนการ
แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อ
๑. พูดในโอกาสต่ต่ างงๆๆ (พูดโน้มน้าว) ตามหัวข้อที่ ต่อไปนี้ นาไปคิดหาวิธีโน้มน้าวใจ แล้วพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กาหนดให้ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
- ใช้ของไทย ซื้อของไทย ชาติไทยเจริญ
๑. มีวินัย
- รักสิ่งใดไม่สาคัญเท่ารักชาติ
๒. ใฝ่เรียนรู้
- หญิงไทยต้องรักนวลสงวนตัว
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
- ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตน

๒๔๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย
- เด็กไทยร่วมใจต้านยาเสพติด
- สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทาเอง
๔. เมื่อแต่ละกลุ่มนาเสนอเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้ว ให้นักเรียน
แต่ละคนเลือกหัวข้อดังกล่าวที่ตนเองสนใจ แล้วเขียนบทพูดโน้ม
น้าวใจในหัวข้อนั้น แล้วให้นักเรียนไปพูดโน้มน้าวกับครูนอกเวลา
เพื่อเก็บคะแนน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนตอบคาถามว่า นักเรียนมีกลวิธีในการพูดชักชวน
เพื่อนให้ทาสิ่งต่าง ๆ อย่างไร
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การพูดโน้มน้าว
“การพูดโน้มน้าวเป็นการส่งสารให้ผู้ฟังมีความคิดเห็นและรู้สึก
คล้อยตามผู้พูด ดังนั้น ผู้พูดจึงต้องมีคุณธรรม โน้มน้าวใจอย่าง
สมเหตุสมผล จริงใจ ผู้พูดจึงจะประสบความสาเร็จในการพูดและ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟัง”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.๑.นันักกเรีเรียยนมี
นมีคความรู
วามรู้ความ
้ความ
เข้เข้าาใจเกี
ดด
ใจเกี่ยวกั
่ยวกับการพู
บการพู
โน้โน้มมน้น้าาวว
๒.๒.อธิอธิบายหลั
บายหลักการพู
กการพูด ด ใน
ในโอกาสต่
โอกาสต่างางๆๆ
(การพู
ได้ถถูกูกต้ต้ององ
(การพูดดโน้โน้มมน้น้าว)าว)ได้
๓.๓.อธิอธิบบายข้
ายข้อควรปฏิ
อควรปฏิบัตบิ ัติใน
ในการพู
ดในโอกาสต่
างๆๆ
ต่างงๆ
การพูดในโอกาสต่
(การพู
ถูกถตู้กอต้งอง
(การพูดดโน้โน้มมน้น้าว)าว)ได้ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดในโอกาสตางๆ
(พูดโนมนาว) ตามหัวขอที่
กําหนดใหไดถูกตองและ
สรางสรรค
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการณ์พูด
พูดโน้มน้าว

แบบประเมินการพูด ผลจากการสังเกต
พูดโน้มน้าว
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................... ............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง ตัวอย่างการใช้ภาษา หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ
มาก ๆ าถ้อยากให้
าอยากให้ผิวผพรรณผ่
ิวพรรณผ่องใส
องใส
พวกเธอควรกินผลไม้และดื่มน้ามากๆถ้
ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงขอร้อง
โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนถ้านักเรียนพยายามทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ครั้งนี้ใจดีจนชนะการประกวด โรงเรียนของเราก็จะได้ชื่อเสียงมากทีเดียว
ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงวิงวอน
ลู ก ชายของผมมี เ ลื อ ด AB เนกาที ฟ ซึ่ ง เป็ น เลื อ ดหายากต้ อ งผ่ า ตั ด เอาเนื้ อ งอกออกโดยด่ ว น
แต่สภากาชาดมีเลือดกลุ่มนี้สารองไว้ไม่พอ ขอท่านที่มีเลือดกลุ่มนี้ โปรดช่วยชีวิตลูกชายผมด้วย ผมมีลูกชาย
เพียงคนเดียว เขาเป็นลมหายใจของผมขอความกรุณาติดต่อโรงพยาบาลจุฬาฯ โดยด่วน หรือติดต่อผมโดย
ตรงที่หมายเลข ๐๘๑-๑๘๒๔๓๒
ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงเร้าใจ
ถ้าพวกเธอไม่ลงแข่งโต้วาทีครั้งนี้ คงไม่มีใครกล้าลงแข่งแทนหรอก กลัวว่าถ้าแพ้แล้วจะถูกประณาม
แน่ๆๆ
ว่าไม่เก่งจริงแล้วยังจะไปแข่งอีก แต่ถ้าพวกเธอลงแข่ง เราเชื่อว่าต้องได้ชัยชนะกลับมาแน่
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(การพูดดโน้โน้มมน้น้าาว)ว) หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
สลากหัวข้อการพูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ(การพู
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ใช้ของไทย ซื้อของไทย ชาติไทยเจริญ

รักสิ่งใดไม่สาคัญเท่ารักชาติ

หญิงไทยต้องรักนวลสงวนตัว

ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตน

เด็กไทยร่วมใจต้านยาเสพติด

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทาเอง

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การพูดอวยพรในโอกาสต่ต่างๆ
งๆ
- หลักการ
- ขั้นตอนการพูดอวยพร
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วามเข้าาใจในหลั
ใจในหลักกการพู
การพูดดอวยพร
อวยพร
๑. มีความรู้ความเข้
๒. อธิบายหลักการพูดอวยพรได้
๓. อธิบายข้อควรปฏิบัติในการพูดอวยพรได้ ด้าน
ษะและกระบวนการ
ด้ทัากนทั
กษะและกระบวนการ
๑. พูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ (พู
(พูดอวยพร) ตามหัวข้อที่
กาหนดให้ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. สลากหัวข้อการพูดอวยพร
๓. แถบข้อความ
๔. ตัวอย่างการพูดอวยพร
๕.ใบความรู้เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ
(การพูดอวยพร)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. สมมติเหตุการณ์ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นเรียน พูดในโอกาสต่ต่างๆ
ดอวยพร)
ง ๆ(การพู
(พูดอวยพร)
สุ่มนักเรียน ๒-๓ คน กล่าวคาอวยพร วันคล้ายวันเกิดของเพื่อน และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นถึงข้อความข้างต้น
๒. นักเรียนและครูอภิปรายเรื่อง การพูดในโอกาสต่ต่างๆ
ดอวยพร) ใน
ง ๆ(การพู
(พูดอวยพร)
ประเด็
นต่นอต่ไปนี
้ ้
ในกระเด็
อไปนี
- ความหมาย
- โอกาสในการพูดอวยพร
- หลักการพูดอวยพร
- การตอบคาอวยพร
- ข้อควรปฏิบัติในการพูดอวยพร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านแถบข้อความ แล้วสนทนาถึงลั กษณะของข้อความว่ าเป็ น
ลักษณะใด
“คิดดี พูดดี ทาดี
เป็นศรี เป็นพร สูงสุด
ไม่มี พรเทพ พรมนุษย์
เปรียบประดุจ ความดี ที่ทาเอง”

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดอวยพร)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. นักเรียนศึกษาตัวอยางบทพูดการกลาวอวยพรในโอกาสตางๆ เชน วันคลาย
วันเกิด งานมงคลสมรส งานขึ้นบานใหม งานอุปสมบท งานเลี้ยงสง แลว รวมกัน
แสดงความรู พรอมจดบันทึกลงสมุด
๔. นักเรียนแบงกลุม ๔ กลุม ศึกษาใบความรูเรื่องการพูดโอกาสตาง ๆ (การ
พูดอวยพร) สงตัวแทนออกมาจับสลากสถานการณในการกลาวคําอวยพร โดย
ครูสมมติเหตุการณใหนักเรียนแตละกลุมวาหากนักเรียนมีโอกาสรวมงานแลว
ตองเปนผูกลาวคําอวยพร นักเรียนจะมีขั้นตอนการพูดและการใชคําพูดอยาง
ไร ใหเหมาะสมกับโอกาสนัน้ ๆ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดอวยพร)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายหลักการพูดใน
โอกาสต่ต่างงๆๆ
(การพูดอวยพร) ได้
๒. อธิบายข้อควรปฏิบัติ
ในการพูดในโอกาสต่าง ๆ
(การพูดอวยพร) ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ง ๆ(พูด
๑. พูดในโอกาสต่ต่างๆ
(พู
ดอวยพร)
ตามหั
อวยพร)
ตามหั
วข้อวทีข้่ อ
กาหนดให้ได้ถูกต้องและ
สร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการพูดอวยพร

แบบประเมินการพูด ผลจากการสังเกต
อวยพร
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
......................................................................................................................... ..........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ง ๆ(การพูดอวยพร) หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ใบความรู้ แถบข้อความ เรื่อง การพูดในโอกาสต่ต่างๆ
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

“คิดดี พูดดี ทาดี
เป็นศรี เป็นพูด สูงสุด
ไม่มี พรเทพ พรมนุษย์
เปรียบประดุจ ความดี ที่ทาเอง”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่ต่างๆ
ง ๆ(การพู
(การพูดดอวยพร)
อวยพร)หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพูดอวยพร
การกล่าวอวยพร เป็นการแสดงความยินดีในโอกาสต่ต่างๆ
ง ๆ เช่น งานวันเกิด งานมงคลสมรส
งานขึ้นบ้านใหม่ งานปีใหม่ งานฉลองการเลื่อนยศ มีหลักการพูดดังนี้
๑. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมากล่าวอวยพร
๒. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพ
๓. กล่าวถึงคุณความดีและเกียรติคุณหรือผลงานเด่
เด่นๆๆของเจ้
ของเจ้าาภาพ
ภาพ
๔. กล่าวอวยพรขอให้เจ้าภาพมีอายุยืนยาวนานมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆๆขึขึ้น้นไปไป
ตัวอย่าง การอวยพรวันคล้ายวันเกิด
“สวัสดีคะ ทานผูมีเกียรติทุกทาน ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติมากลาวอวยพรคุณยาใจ แมวาคุณ
ยาใจจะมีอายุครบ ๕๐ ปบริบูรณแลว แตความขยันของทานมิไดลดลง สุขภาพของทานก็ยัง แข็งแรงยังสามา
รถทํางานรวมกับดิฉันไดอีกนาน คุณยาใจเปนคนที่ทํางานไดดีมาก มนุษยสัมพันธดีเปนเลิศไม เลือกที่รักมักที่ชัง
และในโอกาสนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปก คุมครองใหคุณยาใจ ปราศจาก
โรคภัยทั้งปวงมีความกาวหนาในการทํางาน มีอายุยืนยายตลอด
ไปเทอญ สวัสดีคะ”
ยาว
การกล่าวตอบคาอวยพร มีวิธีการพูดดังนี้
๑. ขอบคุณผูที่มารวมงานทุกคนและซาบซึ้งที่ไดใหเกียรติมาในงานครั้งนี้ และขอบคุณผูที่มีสวนรวม ใน
การจัดงาน
๒. พูดแสดงความจริงใจต่อคาอวยพรที่ได้
๓. กล่าวขอให้ร่วมสนุกในงานต่อไป
ตัวอย่าง การตอบคาอวยพรวันคล้ายวันเกิด
“กระผมขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหเกียรติมารวมงานแสดงความยินดีกับกระผมในวันนี้ พรใดที่ทาน
มอบใหผม ผมขอนอมรับไวและขอสัญญาวา ผมจะทําตามคําแนะนําของทุกทานดวยครับ ถามีสิ่งใดที่บกพรอง
ในงานนี้ ผมขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย สวัสดีครับ”
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สลากหัวข้อเรื่อง ในการพูดในโอกาสต่ต่างงๆๆ(การพู
(การพูดดอวยพร)
อวยพร)หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การพูดสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพูดอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

การพูดอวยพรในงานขึ้นปีใหม่

การพูดอวยพรงานขึ้นบ้านใหม่

การพูดอวยพรงานมงคลสมรส

การพูดอวยพรเลื่อนรับตาแหน่งใหม่

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การพูดโฆษณา
- หลักการพูดโฆษณา
- ขั้นตอนการพูดโฆษณา
๒. ลักษณะการพูดโฆษณาที่ดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูด
โฆษณา
๒. อธิบายหลักการพูดโฆษณาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. พูดโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามนักเรียน ดังนี้
ในปัจจุบันมีโฆษณาสิน ค้าหรือบริการใดบ้างที่นักเรียนให้ ความ
สนใจและชื่นชอบมากที่สุดเพราะเหตุใด
๒. นักเรียนดูตัวอย่างภาพการโฆษณาสินค้าที่ครูบันทึกไว้ จากนั้น
ร่วมสนทนาตอบข้อซักถาม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การพูดโฆษณา
- ความหมายของการพูดโฆษณา
- หลักการพูดโฆษณา
๒. นักเรียนดูตัวอย่างการพูดโฆษณา ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
๓. นักเรียนเตรียมการพูดโฆษณาสินค้าโดยตอบคาถาม
- นักเรียนเคยใช้สินค้าหรือบริการใดแล้วประทับใจ ในคุณภาพ
บ้าง
- สินค้าและบริการนั้นมีจุดเด่นอย่างไร
๔. นักเรียนศึกษาผลิตภัณฑ์ ๕ ชิ้น เช่น กระป๋องแป้ง กล่องสบู่
กล่องยาสีฟัน ซองขนม เป็นต้น แล้ว เลือกผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสนใจ
จากที่ครูนามา โดยจะให้เวลานักเรียนฝึกพูดโฆษณา ให้ นักเรียนคิดบท
พูดโฆษณาเป็นเวลา ๕ นาที

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. พูดโฆษณา
๒. ป้ายโฆษณา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ผลิตภัณฑ์ ๕ ชิ้น
๓. โฆษณาสินค้า (ที่ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสอน
๕. สุ่มตัดวการเรี
แทนนัยกนรูเรี้ทยี่นออกมาพู
าชัา้นงๆ
เรีย(การพู
น โดยครู
อธิบาย
แผนการจั
๘ เรื่อง ดพูโฆษณาหน้
ดในโอกาสต่
ดโฆษณา)
เนื้อหา เสนอแนะเนื้อหาให้เรืก่อับงนัพาที
กเรียทนเพิ
ั่วถิ่น่มเติม
ขั้นสรุป
รายวิชาภาษาไทย
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มสรุ ป ความรู้ เ รื่ อ งการพู ด ในโอกาสต่ า ง
(การพูดโฆษณา) จากการเรียนในชั่วโมงที่ ๑
ขั้น๒.สอน
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองจากวัสดุเหลือใช้
๕.
สุ
แทนนักเรีวเอง
ยนออกมาพู
าชั้นเรีพร้ยนอมทั
โดยครู
ธิบายด
ภายในชุ่มตัมวชนของตั
แล้ วจัดดทโฆษณาหน้
าป้ายโฆษณา
้งคิดอบทพู
เนื้อหา นเสนอแนะเนื
้อหาให้
กเรียนเพิ่มเติยมนในชั่วโมงถัดไป
โฆษณาสิ
ค้าของตนเอง
เพื่อกใช้ับปนัระกอบการเรี
ขั้นสรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มสรุ ป ความรู้ เ รื่ อ งการพู ด ในโอกาสต่ า ง
(การพูดโฆษณา) จากการเรียนในชั่วโมงที่ ๑
๒. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองจากวัสดุเหลือใช้
ภายในชุมชนของตัวเอง แล้ วจัดทาป้ายโฆษณา พร้อมทั้งคิดบทพู ด
โฆษณาสินค้าของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนในชั่วโมงถัดไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

พูดโฆษณาเป็นเวลา ๕ นาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๒
๒๖๓

255

256
264
๒๖๔

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายหลักการพูด
โฆษณาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดโฆษณาได้อย่าง
สร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการพูดโฆษณา

แบบประเมินการพูด ผลจากการสังเกต
โฆษณา
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

265
๒๖๕257

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

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การพูดโฆษณา
- หลักการพูดโฆษณา
- ขั้นตอนการพูดโฆษณา
๒. ลักษณะการพูดโฆษณาที่ดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พูดโฆษณา
๒. อธิบายหลักการพูดโฆษณาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. พูดโฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย
๑. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้ และติดตามภาระงาน การ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เขียนบทโฆษณา และแผ่นโฆษณา จากคาบเรียนที่ผ่านมา
๒. สินค้าโฆษณา
ขั้นสอน
๑. นักเรียนน าเสนองานพูดโฆษณาสิ นค้าหรือบริการหน้าชั้นเรียน
ภาระงาน/ชิน้ งาน
โดยสมมุติชื่อสินค้าหรือบริการเอง
พูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)
๒. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การใช้ภาษา และรูปแบบแผ่นโฆษณาของเพื่อนที่ออกมานาเสนอ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมสรุปความรู้เรื่อง การพูดโฆษณา
การพูดโฆษณาเป็นการพูดโน้มน้าวรูปแบบหนึ่ง เป็นการส่งสารให้
ผู้ฟังมีความคิดเห็นและรู้สึกคล้อยตามผู้พูด ดังนั้นผู้พูดจึงต้องมีคุณธรรม
รั บ รู้ ค วามต้ อ งการพื้ น ฐานของผู้ ฟั ง และรู้ จั ก วิ ธี ก ารพู ด โฆษณาให้
เหมาะสมตามลั ก ษณะของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร และสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย การพูดจึงจะประสบผลสาเร็จ

ง ๆ(การพู
(การพูดดโฆษณา)
โฆษณา)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง พูดในโอกาสต่ต่างๆ
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

๒๖๖

258
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259
๒๖๗267

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายหลักการพูด
โฆษณาได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดโฆษณาได้อย่าง
สร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

สังเกตการพูดโฆษณา

แบบประเมินการพูด ผลจากการสังเกต
โฆษณา
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

260
268
๒๖๘

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

ขอบเขตเนื้อหา
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- ประวัติและที่มา
- ผู้ประพันธ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของเรื่องโคลงภาพพระราช
พงศาวดาร
๒. อธิบายถึงที่มา วัตถุประสงค์ ลักษณะการ
ประพันธ์ของวรรณคดี เรื่องโคลงภาพพระราช
พงศาวดารได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. สรุปเนื้อหารายละเอียดของวรรณคดี เรื่อง
โคลงภาพพระราชพงศาวดารได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยถามนักเรียนว่า
- นักเรียนเคยได้ยินหรือรู้จักพระราชพงศาวดารหรือไม่
- พระราชพงศาวดารคืออะไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
- นักเรียนรู้จักวีรบุรุษและวีรสตรีไทยท่านใดบ้าง
๒. นั ก เรี ย นดู ภ าพโคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพต่ต่างงๆๆ
ซึ่ ง ภาพดั ง กล่ า วเป็ น ภาพที่ ใ ช้ ป ระกอบพระราชพงศาวดารซึ่ ง
นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาเนื้อหา (โคลงภาพพระราชพงศาวดาร)
- โคลงภาพพระราชพงศาวดารที่ น ามาให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย น
มีกี่เรื่อง อะไรบ้าง (๒ เรื่อง คือ โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และ
โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต)
- รูปที่ ๑๐ เป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร และมีวีรกรรมอะไรที่สาคัญ
(สมเด็จพระสุริโยทัยทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อช่วยสมเด็จ พระ
พระมหาจั
กรพรรดิ
มหาจักรพรรดิ
)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกความรู้จากเรื่อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. ภาพโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๓. ใบความรู้ เรื่อง โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๖๙

261
269

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
- รูปที่ ๕๖ เป็นเรื่องเกี่ยวกับใคร และมีวีรกรรมอะไรที่สาคัญ
(พันท้ายนรสิงห์ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาประเพณีและพระเกียรติ
แห่งพระมหากษัตริย์)
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดารที่
ต้องศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติผู้
ผู้แงต่งลักษณะการประพันธ์ของเรื่อง และเนื้อหาโดยสังเขป (โคลง
แต่
ภาพพระราชพงศาวดาร) แล้วบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาลง
ในสมุดของแต่ละคน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร ครูอธิบายเพิ่มเติม และตอบข้อซักถามของ
นักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

262
๒๗๐

270

263
๒๗๑271

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. อธิบายถึงที่มา
ใช้คาถาม
วัตถุประสงค์ ลักษณะการ
ประพันธ์ของวรรณคดี เรื่อง
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. สรุปเนื้อหารายละเอียดของ ใช้คาถาม
วรรณคดี เรื่อง โคลงภาพพระ
ราชพงศาวดารได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตคุณลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

264
272
๒๗๒

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

265
๒๗๓273

ใบความรู้ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มาของเรื่อง
คัดมาจากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดารเป็นโคลงบรรยายภาพที่ ๑๐ แผ่นดินสมเด็จ พระ
มหาจักรพรรดิ
และโคลงบรรยายภาพที
่ ๕๖่ ๕๖
แผ่นแผ่ดินสมเด็
จพระเจ้
าเสืาอเสือ
พระมหาจั
กรพรรดิ
และโคลงบรรยายภาพที
ดินสมเด็
จพระเจ้
จุดมุ่งหมายในการแต่ง
เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัยที่มีความรัก และความเสียสละพระชนม์ชีพ ช่วยปกป้องพระ
สวามีจากข้จาากข้
ศึกาให้ศึรกอดพระชนม์
ชีพ ชีพ
พระสวามี
ให้รอดพระชนม์
ลักษณะคาประพันธ์

เป็นโคลงสี่สุภาพ

เนื้อเรื่องย่อ
พระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมา ยกกองทัพประชิดติดเมือง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงยกพลออกไป ออก
สูรบสมเด็
จพระสุ
ริโยทัรโิ ยยทั
พระมเหสี
ทรงเครื
่องพิอ่ งพิ
ชัยชสงครามทรงช
ออกสู
ร้ บ สมเด็
จพระสุ
ยพระมเหสี
ทรงเครื
ยั สงครามทรงช้างโดยเสด็
างโดยเสด็จจดด้ววยย เมื่อชางพระที่น่งั ของพระมหาจั-กร
ไปประจั
นหน
าและชนกั
บชบาช้งทรงของพระเจ
จัพรรดิ
กรพรรดิ
ไปประจั
นหน้
าและชนกั
างทรงของพระเจ้าแปรทั
าแปรทัพพหน
หน้าา ชางของพระมหาจักรพรรดิเสียทีกลับหลังวิ่งเตลิด
พระเจาแปรก็ขับชางตาม พระสุริโยทัยทรงไสชางเขาขัดขวาง พระเจาแปรจึงใชพพระแสงของ้
ระ แสงของาวฟั
าวฟนนพระสุ
พระสุรริโยทั
ิโยทัยย
สิ้นพระชนมอยูบนคอชางนั่นเอง
ขอคิดที่จากเรื่อง
๑. ต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
๒. รู้จักเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติจากข้าศึกศัตรู เพื่อให้ได้มาเพื่อความเป็นไทยตลอดไป
๓. ปลูกจิตสานึกให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของความเสียสละของวีรชนไทย
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ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
ผู้แต่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ที่มาของเรื่อง คัดจากหนังสือโคลงภาพพระราชพงศาวดารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จุดมุงหมายในการแต่ง
เพื่อสดุดีวีรกรรมของพัน ท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาพระราชกาหนดที่มีมา
ทุกสมัยมิใช่เสื่อมเสีย และสูญหายไป เพราะตนเพียงคนเดียว
ลักษณะคาประพันธ์ เป็นโคลงสี่สุภาพ
เนื้อเรื่องย่อ
บลโคกขามลำ�าคลองลั
คลองลักกษณะ
เมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือประพาสปากน้า ได้ประทับเรือ่ เอกชัยเข้ามาถึงตำต�าบลโคกขามล
ษณะ
คดเคี้ยวนายท้ายเรือด้วยความลาบาก ทาให้โขนเรือหัก พันท้ายนรสิงห์จึงรับผิดชอบขอให้พระเจ้า เสือประหาร
ชีวิตตน เพื่อเอาโขนเรือและศีรษะมาเซ่นสรวงทาศาลตามประเพณี สมเด็จพระเจ้าเสือพระราชทานโทษให้ แต่
ทรงโปรดให้ปั้นรูปพันท้ายนรสิงห์ขึ้นมาฟันคอรูปแทน พัน ท้ายนรสิงห์ไม่ยอม กราบทูลรบเร้าให้พระเจ้าเสือ
ประหารชีวิตตนให้ได้ พระเจ้าเสือก็ก้ตอ้อต้งจำ
องจ�พระทั
าพระทัยสัยงสัเพชฌฆาตประหารชี
งเพชฌฆาตประหารชีวิตวิต พันท้ายนรสิงห์ แล้วให้นาศีรษะ
ของพันท้ายนรสิงห์กับโขนเรือเซ่นไว้ที่ศาล เพื่อเป็นที่เตือนใจคนทั่วไป
ข้อคิดที่ได้รับการเรื่อง
๑ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
๒ รู้จักเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระราชกาหนดให้คงอยู่ตลอดไป
๓ ปลูกจิตสานึกให้เยาว์ชนไทยเห็นคุณค่าเสียสละของวีระชนไทย
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ใบความรู้ รูปภาพประกอบ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้

ขอบเขตเนื้อหา
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัย
ขาดคอช้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของ
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๒. อธิบายรายละเอียดจากการอ่านโคลงภาพ
พระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้
ถูกต้อง
๓. รู้ความหมายของคาศัพท์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญ สาระสาคัญ เหตุการณ์
ของเรื่อง จากการอ่านโคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนดูภ าพการทายุ ทธหั ต ถีข องพระสุ ริโ ยทั ย แล้ ว ตอบ
คาถาม
- บุคคลที่ในภาพเป็นใครและกาลังทาสิ่งใด
๒. นักเรียนตอบคาถาม ทีว่ ่า
- นักเรียนรู้หรือไม่ว่าพระสุริโยทัย คือใคร
(พระสุริโยทัยหรือสมเด็จพระศรีสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา
เป็นอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่
๑๕ ของกรุงศรีอยุธยาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาเรื่อง โคลงประกอบภาพที่ ๑๐ ภาพพระ
สุริโยทัยขาดคอช้าง โดยครูอธิบายว่า ภาพดังกล่าวเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์ มีคาบรรยายภาพประกอบ (ภาพที่ได้รางวัล มี
ทั้งหมด ๑๘ อันดับ โดยโคลงภาพที่นักเรียนจะได้เรียนนี้เป็นโคลง
ภาพที่ได้รับรางวัลที่ ๓ ผู้เขียนภาพ คือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ภายหลังดารงพระยศเป็นสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งภาพนี้ได้
รางวัล ลูกปืน ๑ ลูก เงิน ๑ ชั่ง ๓๐ บาท)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ตอบคาถามจากใบงาน เรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.หนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
๒.รูปภาพ
๓.ใบความรู้ เรื่องบทประพันธ์ โคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาด
คอช้าง
๔. ใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัย
ขาดคอช้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๒๗๖
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๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ

๒. นักเรียนเรียนรู้ความหมายศัพท์ยากจากเรื่อง โคลงภาพพระ
ราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ศึกษาเนื้อเรื่องจากหนังสือ
แบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๔. ถอดคาประพันธ์ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง กลุ่มละ ๑ บท จนครบทุกบทแล้วออกมา
อธิบายให้เพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูซักถามและอธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติม
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่
๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง เพื่อประเมินผลการเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปเนื้อหาของเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพ
ที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอชาง โดยจับใจความสําคัญ สรุปเนื้อหา
ลําดับเหตุการณของเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของเรื่อง โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร
๒. อธิบายรายละเอียดจาก
การอ่านโคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพพระสุริโยทัย
ขาดคอช้างได้ถูกต้อง
๓. รู้ความหมายของคาศัพท์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญ
สาระสาคัญ เหตุการณ์ของ
เรื่อง จากการอ่านโคลงภาพ
พระราชพงศาวดารภาพพระ
สุริโยทัรโิ ยยทั
ขาดคอช้
างได้
ถูกถต้กู อต้งอง
พระสุ
ยขาดคอช้
างได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใบงาน เรื่อง โคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๑๐
พระสุริโยทัย
ขาดคอช้าง

เกณฑ์การประเมิน
ใบงาน เรื่อง โคลง
ภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพที่
๑๐ พระสุริโยทัย
ขาดคอช้าง

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการพูด
รายบุคคลร้อยละ ๘๐
ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ ศัพท์ยาก เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง หน่วยที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รามัญ
พยุหแสนยา
ม่าน
เผ้าภูวดล
นิกร
สมร
เครื่องยุทธพิชัย
เถลิง
คว้าง
ไคล
ประจัญ
สาร
เตลง

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ดัสกร
มนัส
ขุนมอญ
หรุบ

=
=
=
=

มอญ
หมู่เสนา
พม่า
เผ้า คือ ส่วนที่สูงที่สุดของศีรษะ ภูวดล คือ แผ่นดิน
หมู่ , พวก
การรบ การสงคราม
เครื่องแต่งกายที่แต่งออกรบ
ขึ้น ใช้กับสิ่งสาคัญ เช่น เถลิงถวัลยราชสมบัติ
เคลื่อนลอยไปอย่างรวดเร็ว
เข้าขบวน
ปะทะต่อสู้
ช้างใหญ่
คือ ตะเลง เป็นชื่อที่ใช้เรียกชนชาติมอญ พงศาวดารไทยมัก
เรียกกองทัพพม่าว่ากองทัพตะเลง เนื่องจากพม่าเกณฑ์
เอาพวกมอญผู้ตกอยู่ในปกครองมาเป็นไพร่พลในการรบเป็น
จานวนมาก
ข้าศึก
หัวใจ
ในที่นี้คือ พระเจ้าแปรซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองแปร ยกกองทัพมา
อาการสิ่งของที่ร่วงลงมาพรู เรียกว่า ร่วงหรุบ
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ใบความรู้ บทประพันธ์ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง หน่วยที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

บังอรอัครเรศผู้
นามพระสุริโยทัย
ทรงเครื่องยุทธพิไชย
เถลิงคชาธารคว้าง

พิสมัย ท่านนา
ออกอ้าง
เช่นอุป ราชแฮ
ควบเข้าขบวนไคล

พลไกรกองน่าเร้า
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ
สารทรงซวดเซผัน
เตลงขับคชไล่ใกล้

โรมรัน กันเฮย
คชไท้
หลังแล่น เตลิดแฮ
หวิดท้ายคชาธาร

นงคราญองค์เอกแก้ว
มานมนัสกัตเวที
เกรงพระราชสามี
ขับคเชนทรเข่นค้า

กระษัตรีย์
ยิ่งล้า
มลายพระ ชนม์เฮย
สะอึกสู้ดัสกร

ขุนมอญร่อนง้าวฟาด
ขาดแล่งตราบอุระ
โอรสรีบกันพระ
สูญชีพไป่สูญสิ้น

ฉาดฉะ
หรุบดิ้น
ศพสู่ นครแฮ
พจน์ผู้สรรเสริญ
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ใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง หน่วยที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
คาสั่ง ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
บังอรอัครเรศผู้
นามพระสุริโยทัย
ทรงเครื่องยุทธพิไชย
เถลิงคชาธารคว้าง

พิสมัย ท่านนา
ออกอ้าง
เช่นอุป ราชแฮ
ควบเข้าขบวนไคล

ความว่า
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
พลไกรกองน่าเร้า
โรมรัน กันเฮย
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ
คชไท้
สารทรงซวดเซผัน
หลังแล่น เตลิดแฮ
เตลงขับคชไล่ใกล้
หวิดท้ายคชาธาร
ความว่า
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ...........................
นงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรีย์
มานมนัสกัตเวที
ยิ่งล้า
เกรงพระราชสามี
มลายพระ ชนม์เฮย
ขับคเชนทรเข่นค้า
สะอึกสู้ดัสกร
ความว่า
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................
ขุนมอญร่อนง้าวฟาด ฉาดฉะ
ขาดแล่งตราบอุระ
หรุบดิ้น
โอรสรีบกันพระ
ศพสู่ นครแฮ
สูญชีพไป่สูญสิ้น
พจน์ผู้สรรเสริญ
ความว่า
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
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เฉลยใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง หน่วยที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสั่ง ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
บังอรอัครเรศผู้
พิสมัย ท่านนา
นามพระสุริโยทัย
ออกอ้าง
ทรงเครื่องยุทธพิไชย
เช่นอุป ราชแฮ
เถลิงคชาธารคว้าง
ควบเข้าขบวนไคล
ความว่า
สมเด็จพระสุริโยทัย ได้แต่งองค์ทรงเครื่องเยี่ยงชาย เป็นชุดออกศึกเช่นมหาอุปราช แล้วทรงช้างเข้า
ร่วมรบ
พลไกรกองน่าเร้า
โรมรัน กันเฮย
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ
คชไท้
สารทรงซวดเซผัน
หลังแล่น เตลิดแฮ
เตลงขับคชไล่ใกล้
หวิดท้ายคชาธาร
ความว่า
กองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ช้างทรงของพระเจ้าแปรได้ชนช้างกับพระมหาจักรพรรดิ พระ
พระมหาจั
กรพรรดิ
ยที่ยเพลี
้าพระเจ้
มหาจักรพรรดิ
เสียทีเสีเพลี
งพล้่ยงพลํ
าพระเจ้
าแปราแปร
นงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรีย์
มานมนัสกัตเวที
ยิ่งล้า
เกรงพระราชสามี
มลายพระ ชนม์เฮย
ขับคเชนทรเข่นค้า
สะอึกสู้ดัสกร
ความว่า
สมเด็จพระสุริโยทัยเกรงว่าพระสวามีจะสิ้นพระชนม์ จึงได้ไสช้างเข้าขวางพระเจ้าแปรและสู้กับพระ
พระเจ้
าแปร
เจ้าแปรแทน

ความว่า

ขุนมอญร่อนง้าวฟาด
ขาดแล่งตราบอุระ
โอรสรีบกันพระ
สูญชีพไป่สูญสิ้น

ฉาดฉะ
หรุบดิ้น
ศพสู่ นครแฮ
พจน์ผู้สรรเสริญ

พระเจ้าแปรได้เอาง้าวฟันสมเด็จพระสุริโยทัยขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง สองพระโอรสได้
กันพระศพแล้วนาเข้าสู่พระนคร เหลือแต่คาสรรเสริญไว้

ขอบเขตเนื้อหา
๑. คุณค่า โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
๒. ข้อคิดโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
หลักการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม
๒. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์คุณค่าของโคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหลงเรียนรู
ขั้นนา
๑. หนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทย
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
- สมเด็จพระสุริโยทัยคือใคร และมีบทบาทสาคัญอย่างไรในการสู้รบ
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลีลาวรรณคดีไทย
ครั้งนี้อย่างไร
๓. สลากแบ่งกลุ่ม
- ขับคเชนทร์เช่นค้า สะอึกสู้ดัสกร ตามความเข้าใจของนักเรียน
ข้อความนี้มีความหมายว่าอย่างไร
ภาระงาน/ชิน้ งาน
- เหตุใดสมเด็จพระสุริโยทัยจึงตัดสินพระทัยขับช้างเข้าต่อสู้กับข้าศึก
การพูดอวยพรในโอกาสต่างๆ
และผลที่ตามมาเป็นอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ เรื่องลีลาวรรณคดีไทย
แล้วสนทนากับนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
- คุณค่าด้านวรรณศิลป์มีลักษณะอย่างไร (การใช้ภาษาที่ทาให้
ผู้อ่านได้รับรสทางภาษา)
- คุณค่าด้านแนวคิดมีลักษณะอย่างไร (มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้ผู้อ่านนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
- คุณค่าด้านเนื้อหามีลักษณะอย่างไร (ให้นักเรียนศึกษาจาก
ใบความรู้ เรื่อง ลีลาวรรณคดีไทย)
- คุณค่าด้านสังคมมีลักษณะอย่างไร (สิ่งที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจสภาพ
ความเป็นอยู่ของสังคมในยุคนั้น)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
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๒. สังเคราะห์สรุปความรู้และข้อคิดจากโคลง
ภาพพระราชพงศาวดารภาพ
พระสุริโยทัยขาดคอช้างได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
โดยส่งตัวแทนออกมาจับฉลากหัวข้อเพื่อทากิจกรรม ประเด็นต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาของโคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
กลุ่มที่ ๒ อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของโคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
กลุ่มที่ ๓ อธิบายคุณค่าด้านสังคมของโคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
กลุ่มที่ ๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากโคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ทุกคน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๔. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันสนทนา โดยถามนักเรียน
ว่าการอธิบายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โดยแต่งเป็นโคลงสั้น ๆ ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องราวได้ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้
การอ่านมีความสาคัญและจะเกิดประโยชน์เมื่อผู้อ่านสามารถ
ประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีโคลงภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๘๕
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักหลักการ
พิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม
๒. อธิบายหลักการพิจารณา
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะห์คุณค่าของโคลง
ภาพพระราชพงศาวดารภาพ
พระสุริโยทัยขาดคอช้างได้
๒. สังเคราะห์สรุปความรู้และ
ข้อคิดจากโคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพพระสุริโยทัย
ขาดคอช้างได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ใช้คาถาม

คาถาม

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคลร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะ

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

279
287
๒๘๗

๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ............................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................... ...................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง ลีลาวรรณคดีไทย หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
วรรณกรรมและวรรณคดี
วรรณกรรม คือ งานเขียนทุกชนิดที่เขียนหรือแต่งขึ้นจากความรู้สึกและความนึกคิดของมนุษย์ โดยใช้
ภาษาเป็นสื่อ หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าก็ได้
วรรณคดี คื อ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งว่ า แต่ ง ดี เป็ น ผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ควรแก่ ก ารศึ ก ษา
มี ก ารถ่ า ยทอด สื บ ต่ อ กั น มาเป็ น เวลานาน โดยใช้ ศิ ล ปะและวรรณศิ ล ป์ ใ นการแต่ ง การจ าแนกวรรณคดี
อาจจาแนกวรรณคดี ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. วรรณคดี มุ ข ปาฐะ เป็ น เรื่ อ งที่ ถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กั น มาแบบปากต่ อ ปาก ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ เช่ น
เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก นิทานชาวบ้าน บทร้องเล่น เป็นต้น
๒. วรรณคดีล ายลั กษณ์ เป็ น เรื่ องที่จ ดบั น ทึกไว้ในต้น ฉบั บ สมุดไทย ต้น ฉบั บ ใบลาน หรื อมีการพิ ม พ์
เผยแพร่ เช่น ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตตะเลงพ่าย อิเหนา เป็นต้น
ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
การสร้างสรรค์วรรณคดีผู้ประพันธ์จะต้องคานึงถึง “วรรณศิลป์” คือ ให้งานนั้นมีความงาม
ความไพเราะ และความหมายเป็นที่จับใจของผู้อ่าน ดังนั้น กวีจะต้องคิดกลวิธีการประพันธ์ให้งานนั้นออกมา
อย่างเหมาะสม เพื่อสื่อทั้งความหมายและความ ไพเราะงดงามด้วยกลวิธีการประพันธ์ที่สาคัญที่ จะต้องนามาใช้
คือ การเล่นเสียง การเล่นคา และการใช้ภาพพจน์
 การเล่นเสียง
การเล่นเสียง คือ การสรรคาให้มีเสียงสัมผัสเป็นพิเศษกว่าปกติ เพื่อให้เกิดทานองเสียงที่ไพเราะน่าฟัง มี
ทั้งการ เล่นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ดังนี้
๑. การเล่นเสียงพยัญชนะ คือ การใช้คาที่มีเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกันหลายพยางค์ติด ๆ กันไปในคา
ประพันธ์ เช่น มวล-มิตร , ปลาบ-ปลื้ม , ล้า-ลึก-เหลือ-หลาย เป็นต้น
๒. การเล่นเสียงสระ คือ การใช้คาคล้องจองที่มีเสียงสระเดียวกัน ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดใน
มาตรา เดียวกัน เช่น สุข-รุก , ใจ-ไป, สามารถ-ยุรยาตร
๓. การเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การใช้คาที่ไล่ระดับเสียง ๒ หรือ ๓ ระดับเป็นชุดๆ ไป เช่น ซอน-ซ่อนซ้อน , เสือ –สื่อ-เสื้อ เป็นต้น
 การเล่นคา

การเล่นคา คือ การสรรคามาเรียงร้อยในคาประพันธ์ โดยใช้คาที่มีเสียงเดียวกันในความหมายต่าง ๆ
มาพรรณนาเป็นวิธีการเล่นคา ทาให้ไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น อาจช่วยสร้างอารมณ์ขันบันเทิงใจให้ผู้อ่านและผู้ฟัง
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โวหารภาพพจน์
ภาพพจน์ คื อ การสร้ า งมโนภาพให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย ถ้ อ ยค าส านวนโวหาร หรื อ อาจจะกล่ า วง่ า ยๆ
ว่า ภาพพจน์ คือ สานวนโวหารที่กวีใช้เพื่อสร้างภาพในจิตของผู้อ่านให้กระจ่างชัดตรงกับภาพในใจของผู้เขียนเอง
โดยกวีไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา การใช้ภาพพจน์ในการแต่งทาให้ผู้อ่านได้ร่วมเข้าใจ และรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ยิ่งขึ้น
ตามที่ผู้แต่งต้องการ โวหารภาพพจน์มีหลายชนิดและมีชื่อเรียกดังนี้


๑. อุปมา
ภาพพจน์แบบอุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน นามาเปรียบเทียบกัน เรียก
โดยทั่วไปว่า “เปรียบเหมือน” ได้แก่ การนาสิ่งที่เคยรู้จักกันมาแล้วอย่ างดีมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นที่ยังไม่เป็นที่
รู้จัก เพื่อชักโยงความคิดของผู้อ่านให้นึกเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น การใช้ภาพพจน์ลักษณะนี้จะมีคาเชื่อม เช่น “เหมือน
ดัง ดุจ ปาน ราวกับ” เช่น ทนต์แดงดั่งแสงทับทิม เพริศพริ้มเพรารับกับขนง (อิเหนา)
๒. อุปลักษณ์
ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบโดยนัย ที่เรียกว่า “เปรียบเป็น” ซึ่งเป็นการเปรียบ
เทียบโดยไม่ใช้คาเชื่อมเหมือนการสร้างภาพพจน์แบบอุปมา มักมีคาว่า เป็น คือ เมื่อจะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
จะนาลักษณะเด่นของสิ่งนั้นมากล่าวโอนไปใช้กับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น
ลูกคือดวงตาของพ่อแม่ , เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
๓. บุคคลวัต
หรือบุคคลสมมติ เดิมเรียกว่า บุคลาธิษฐาน เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณให้เสมือนเป็น
สิ่งมีชีวิต โดยสมมติให้กิริยาอาการเหมือนคน ทาให้ผู้รับสารมองเห็นภาพเหล่านั้นเคลื่อนไหว หรือทากิริย า
อาการ มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนคน เช่น ผีเสื้อกระซิบกระซาบกับดอกไม้, เสียงซากอิฐปูนสะอื้น
๔. สัทพจน์
สั ทพจน์ คื อ ภาพพจน์ แบบเลี ย นเสี ย งธรรมชาติ เป็ น กลวิธีการประพัน ธ์ อ ย่ า งหนึ่ งที่ ถ่า ยเสี ย งต่ า งๆ
ที่มิใช่ คาพูดเช่น เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนร้อง เสียงดนตรี ฯลฯ ไว้ในบทประพันธ์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่า
ได้ยินเสียง นั้นๆ ตามเนื้อความไปด้วย เช่น
ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง
เรียมครวญ
หึ่งหึ่งใช่ลมหวน
พี่ไห้
(ตานานศรีปราชญ์ พระยาพระปริยัติธรรมธาดา)
๕. อติพจน์
คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อสร้างความรู้สึกมากกว่าเหตุผล มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณว่ามีมาก
เหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน้าหนักยิ่งขึ้น เช่น ร้อนตับแตก, คอแห้งเป็นผง, รักคุณเท่าฟ้า, มา
รอตั้งโกฎิปีแล้ว, ใจดีเป็นบ้า , อกไหม้ไส้ขม , เหนื่อยสายตัวแทบขาด
หมายเหตุ:ใบความรู้นี้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ขอบเขตเนื้อหา
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจโคลง
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒. อธิบายรายละเอียดจากการอ่านโคลง
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญ สาระสาคัญ เหตุการณ์ของ
เรื่อง จากการอ่านโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีมารยาทในการอ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นั ก เรี ย นฟั ง เพลง ศาลพั น ท้ า ยน รสิ ง ห์ สมุ ท รสาคร
แล้วร่วมกันสนทนาถึงเนื้ อหาของเพลง ว่ากล่าวถึงใคร ทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร
๒. นักเรียนศึกษาภาพประกอบโคลงเรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวาย
ชีวิต และภาพศาลพันท้ายนรสิงห์ นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถาม
ว่าเป็นภาพของใคร สองภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนเรียนรู้ความหมายศัพท์ยากจากเรื่อง โคลงภาพพระ
ราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหา สรุปรายละเอียดเหตุการณ์ของเรื่อง
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวาย
ชีวิต
๓. จากการสรุปเนื้อหาของเรื่อง ครูให้นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนนักเรียนออกมาทากิจกรรม ดังนี้
ขั้นสอน
- นักเรียนคนที่๑ อธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ในโคลง
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกใบความรู้ลงสมุด

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
๒. เพลงศาลพันท้าย
๓. ภาพประกอบโคลง
๔. ใบความรู้ ศัพท์ยาก
๕. ใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์
ถวายชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๒๙๐
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ขั้นสรุป
๑. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ โคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

- นั ก เรี ย นคนที่ ๒ เขี ย นโคลงสี่ สุ ภ าพบาทที่ เ ป็ น ใจความ
สาคัญของแต่ละบท
ขั้นสอน
- นั ก เรี ย นคนที่ ๓ สรุ ป ความจากโคลงพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์
ถวายชีวิต
- นักเรียนคนที่ ๔ แสดงความคิดเห็ นว่านั กเรียนจะแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรบ้าง
๔. นักเรียนและครูอภิปรายเนื้อหาเพิ่มเติม (โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ ภาพพันท้ายนรสิ งห์ ถวายชีวิต ) แล้ ว ให้
นักเรียนบันทึกลงสมุด
๕. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่
๕๖ พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ถ วายชี วิ ต เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
ใช้คาถาม
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวาย
ชีวิต
๒. อธิบายรายละเอียดจาก ใช้คาถาม
การอ่านโคลงพันท้าย นรสิงห์ถวายชีวิตได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญ
สาระสาคัญ เหตุการณ์ของ
เรื่อง จากการอ่านโคลงพัน
ท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้

ใบงาน เรื่อง โคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร ภาพ
ที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์
ถวายชีวิต

ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สังเกตคุณลักษณะ
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีมารยาทในการอ่าน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

เกณฑ์การประเมิน
ใบงาน เรื่อง โคลง
ภาพพระราช
พงศาวดาร ภาพที่
๕๖ พันท้ายนรสิงห์
ถวายชีวิต

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......................................
ปัญหาและอุปสรรค
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ บทประพันธ์ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต หน่วยที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
สรรเพชญที่แปดเจ้า
เสด็จประพาสทรงปลา
ล่องเรือเอกไชยมา
คลองคดโขนเรือค้า

อยุธยา
ปากน้า
ถึงโคก ขามพ่อ
ขัดไม้หักสลาย

พันท้ายตกประหม่าสิ้น
โดดจากเรือทูลอุทิศ
พันท้ายนรสิงห์ผิด
หัวกับโขนเรือต้อง

สติคิด
โทษร้อง
บทฆ่า เสียเทอญ
คู่เส้นทาศาล

ภูบาลบาเหน็จให้
พันไม่ยอมอยู่ยอม
พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอม
พันกราบทูลทัดด้วย

โทษถนอม ใจนอ
มอดม้วย
ฟันรูป แทนพ่อ
ท่านทิ้งประเพณี

ภูมีปลอบกลับตั้ง
จาสั่งเพชฌฆาตฟัน
โขนเรือกับหัวพัน
ศาลสืบกฤติคุณเค้า

ขอบรร ลัยพ่อ
ฟาดเกล้า
เซ่นที่ ศาลแล
คติไว้ในสยาม
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ใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสั่ง ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญโคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
สรรเพชญที่แปดเจ้า
เสด็จประพาสทรงปลา
ล่องเรือเอกไชยมา
คลองคดโขนเรือค้า

อยุธยา
ปากน้า
ถึงโคก ขามพ่อ
ขัดไม้หักสลาย

ความว่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
พันท้ายตกประหม่าสิ้น
สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ
โทษร้อง
พันท้ายนรสิงห์ผิด
บทฆ่า เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือต้อง
คู่เส้นทาศาล
ความว่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภูบาลบาเหน็จให้
โทษถนอม ใจนอ
พันไม่ยอมอยู่ยอม
มอดม้วย
พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอม
ฟันรูป แทนพ่อ
พันกราบทูลทัดด้วย
ท่านทิ้งประเพณี
ความว่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ภูมีปลอบกลับตั้ง
ขอบรร ลัยพ่อ
จาสั่งเพชฌฆาตฟัน
ฟาดเกล้า
โขนเรือกับหัวพัน
เซ่นที่ ศาลแล
ศาลสืบกฤติคุณเค้า
คติไว้ในสยาม
ความว่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

288
296
๒๙๖

เฉลยใบงาน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสั่ง ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญโคลงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
สรรเพชญที่แปดเจ้า
อยุธยา
เสด็จประพาสทรงปลา
ปากน้า
ล่องเรือเอกไชยมา
ถึงโคก ขามพ่อ
คลองคดโขนเรือค้า
ขัดไม้หักสลาย
ความว่า
พระเจ้าสรรเพชญ์ที่แปดกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จประพาสทรงตกปลาที่ปากน้า ล่องเรือเอกไชย
มาถึงตาบลโคกขามที่มลี าคลองคดเคี้ยวทาให้หัวเรือพระที่นั่งขัดเข้ากับกิ่งไม้หักลง
พันท้ายตกประหม่าสิ้น
สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ
โทษร้อง
พันท้ายนรสิงห์ผิด
บทฆ่า เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือต้อง
คู่เส้นทาศาล
ความว่า
พันท้ายนรสิงห์ตกประหม่าจนขาดสติ โดดลงจากเรือทูลขอพระราชทานโทษประหารชีวิตตาม
ความผิดในกฎมนเทียรบาล ให้ตัดศีรษะตั้งคู่กับโขนเรือไว้ที่ศาลเพียงตา

ความว่า

ภูบาลบาเหน็จให้
พันไม่ยอมอยู่ยอม
พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอม
พันกราบทูลทัดด้วย

โทษถนอม ใจนอ
มอดม้วย
ฟันรูป แทนพ่อ
ท่านทิ้งประเพณี

พระเจ้าสรรเพชญ์ที่แปดทรงพระราชทานอภัยโทษให้แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับจะยอมตาย
แม้พระองค์จะให้ปั้นรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วฟันรูปปั้นแทนแต่พันท้ายนรสิงห์ทัดทานว่าจะผิดพระราชประเพณี
ภูมีปลอบกลับตั้ง
ขอบรร ลัยพ่อ
จาสั่งเพชฌฆาตฟัน
ฟาดเกล้า
โขนเรือกับหัวพัน
เซ่นที่ ศาลแล
ศาลสืบกฤติคุณเค้า
คติไว้ในสยาม
ความว่า
พระเจ้าสรรเพชญ์ที่แปดเมื่อได้ฟังเหตุผลของพันท้ายนรสิงห์เช่นนั้นจึงจาพระทัยรับสั่งให้เพชฌฆาต
ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วนาโขนเรือกับศีรษะของพันท้ายนรสิงห์ ไว้ที่ศาลเพียงตาเพื่อเป็นการประกาศ
คุณความดีของพันท้ายนรสิงห์ให้คนได้เห็นเป็นแบบอย่างต่อไป

ขอบเขตเนื้อหา
๑. คุณค่าวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒. ข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
พิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
๒. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. วิเคราะห์คุณค่าของโคลงภาพพระราช
พงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. รูปภาพประกอบโคลง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
บันทึกใบความรู้ลงสมุด
๑. นั ก เรี ย นศึ ก ษาการพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ของวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมแล้ ว ร่ ว มกั น สนทนาว่ า การพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ของ
วรรณคดีและวรรณกรรมสามารถพิจารณาได้กี่ ด้า น อะไรบ้ า ง
(๔ ด้าน ได้แก่ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านแนวคิด คุณค่า
ด้านเนื้อหา คุณค่าด้านสังคม)
๒. นักเรียนศึกษา เรื่องการพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีเรื่อ ง
โคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ ภาพพันท้ายนรสิงห์ ถวาย
ชีวิต ประเด็นต่อไปนี้ พร้อมกับให้นักเรียนบันทึกเนื้อหาลงสมุด
๒.๑ คุณค่าด้านเนื้อหาของโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒.๒ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น สนทนาแสดงความคิ ด เห็ น โดยครู ถ าม
นักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าวรรณกรรมมีคุณค่าหรือไม่ เพราะเหตุใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๙๗
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๓. มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๒.๓ คุณค่าด้านสังคมของโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒.๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากโคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
๒.๕ นักเรียนร่วมสนทนาถึงแนวคิดและศิลปะการประพันธ์
จากโคลงประกอบภาพ เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แล้วทา
กิจกรรมต่อไปนี้
๑. ยกตัวอย่างการนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง
๒. พิจารณาคาประพันธ์ที่มีศิลปะการใช้ภาษาที่ใช้คาน้อยแต่กิน
ความมากและแสดงภาพได้ชัดเจน พร้อมแสดงเหตุผล
๓. นั กเรี ย นส่ งตัวแทนออกมาน าเสนอผลงาน เพื่อนๆ ในชั้น
เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ครูอธิบายเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
๔. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ แล้ ว ให้ นั ก เรี ยนตอบ
คาถามต่อไปนี้ นั กเรี ย นคิดว่า ในสั งคมปั จ จุ บั น มีบุคคล เช่น
พันท้ายนรสิงห์อยู่มากหรือน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
- นักเรียนคิดว่า พันท้ายนรสิงห์ เป็นแบบอย่ างที่ดีสาหรับ
เด็กในวัยเดียวกับนักเรียนในเรื่องใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๙๘
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พงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต นาไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่างไร
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปโคลงประกอบภาพเรื่อง
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เขียนเป็นแผนภาพความคิด
จดบันทึกลงสมุด

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
- นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากเรื่ อ ง โคลงภาพพระราช
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง พงศาวดาร
คุณค่าและข้ภาพพั
อคิดวรรณคดี
ภาพที
นท้ายนรสิโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
งห์ถวายชีวิต นาไปใช้ในชีวิตจริ
งได้่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
อย่างไร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นสรุป
นักเรียนและครู
กิจ๑.กรรมการเรี
ยนรู้ ช่วยกันสรุปโคลงประกอบภาพเรื่อง
ท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เขียนเป็นแผนภาพความคิด
ขัพั้นนสอน
จดบั-นทึนักกลงสมุ
ด ด ว่ า ข้ อ คิ ด ที่ ไ ด้ จ ากเรื่ อ ง โคลงภาพพระราช
เรี ย นคิ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง พาทีทั่วถิ่น
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒๙๘
๒๙๙
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพิจารณา
คุณค่าของวรรณคดี
๒. อธิบายหลักการพิจารณา
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมได้

วิธีการ

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

ใช้คาถาม

คาถาม

ตอบคาถามซักถามได้

คาถาม

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะแต่ละข้อ
ไม่ต่ากว่าระดับ ๒

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. วิเคราะห์คุณค่าของโคลง ใช้คาถาม
ภาพพระราชพงศาวดารภาพ
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตคุณลักษณะ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างคานาไปใช้
รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เวลา ๑๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ท๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ม.๒/๑ การสร้างคาในภาษาไทย
ท ๔.๑ ม.๒/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน
ท ๔.๑ ม.๒/๓ แต่งบทร้อยกรอง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างคาใหม่โดยการนาคาบาลีสันสกฤตตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไป มารวมกันเป็นคาเดียวกันให้มีความหมาย
เกี่ยวเนื่องกั น คาที่เ กิดจากการสร้างคาวิธีนี้เรียกว่า คาสมาส แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ คาสมาสที่ ไม่ มี
การกลมกลืนเสียง เรียกว่า คาสมาส คาสมาสที่มีการกลมกลืนเสียงเรียกว่า คาสมาสแบบมีสนธิ
ประโยคที่ มี โ ครงสร้างพื้ นฐาน เป็นประโยคที่ ไม่ มี ป ระโยคย่อ ยหรือ ประโยคเล็
เล็ก ๆๆ หลายประโยคมา
หลายประโยคมา
ประกอบกัน ประโยคเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยครวมอนุประโยค ในประโยคซ้อนต้องมีอนุประโยคอยู่ด้วยเสมอ
อนุประโยคอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยคซ้อนหรือใช้ขายส่วนใดส่วนส่วนหนึ่งของประโยคซ้อนก็ได้
เล็ก ๆๆ ประกอบอยู
ประกอบอยู่ด้วย ประโยคเล็
ประโยคเล็กกๆ มีคาเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน ว่า
ประโยคซ้อน คือ ประโยคที่มีประโยคเล็
เล็ก ๆๆ เรีเรียกว่า อนุประโยค
ฯลฯ นาหน้าคาเชื่อมเหล่านี้รวมกับประโยคเล็
การแต่งคาประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองให้ ไพเราะถูกต้อง ผู้แต่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
ลักษณะบังคับของคาประพันธ์แต่ละประเภท
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้และเข้าใจลักษณะของคาสมาส และวิธีการสร้างคาสมาส
๒. รู้และเข้าใจวิธีการสร้างคาสมาสแบบมีสนธิด้วยวิธีสระสนธิ พยัญชนะสนธิ และนฤคหิตสนธิ
๓. รู้และเข้าใจเข้าใจลักษณะของประโยครวม ประโยคซ้อน และการสร้างประโยครวม ประโยคซ้อน
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๔. รู้และเข้าใจเข้าใจความหมายและฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ หลักการใช้เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค
และหลักการแต่งกลอนสุภาพ
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สร้างและอธิบายความหมายคาสมาสได้ถูกต้อง
๒. แยกส่วนประกอบ วิเคราะห์โครงสร้างประโยค และสร้างประโยคได้ถูกต้อง
๓. อธิบายฉันทลักษณ์ แต่งกลอนกลอนสุภาพ และประเมินกลอนสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
เจตคติ
๑. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย
๒. ตระหนักเห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๔. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. มีจิตสาธารณะ
๕. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๖.๑ แบบทดสอบความรู้เรื่องคาสมาสแบบมีสนธิ
๖.๒ กลอนสุภาพ “Who am I”
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเมินเรื่อง แต่งบทร้อยกรอง
ประเด็นการ
ประเมิน
เนื้อหาในการแต่ง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
เนื้อหาครบถ้วน
เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาบกพร่อง
เนื้อหาบกพร่อง ไม่
สมบูรณ์ ตรง
สอดคล้องกับหัวข้อ บางส่วน ไม่
มีความสอดคล้อง
ประเด็น ตามหัวข้อ
สอดคล้องกับหัวข้อ กับหัวข้อ
และน่าสนใจ
สัมผัสคล้องจอง
สัมผัสคล้องจอง
สัมผัสคล้องจอง
สัมผัสคล้องจอง
สัมผัสคล้องจอง
ถูกต้องตาม
ถูกต้อง ผิดพลาด ๑ ผิดพลาด ๒
ผิดพลาดมากกว่า
ฉันทลักษณ์ทุก
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
๒ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
อักขรวิธี
เขียนถูกต้องตาม เขียนผิด ๑ -๒ คา เขียนผิด ๓ -๔ คา เขียนผิดมากกว่า
อักขรวิธี สมบูรณ์
๔ คา
ทุกคา
เสียงพยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท้าย เสียงพยัญชนะท้าย
วรรค
วรรคถูกต้อง
วรรคผิดพลาด
วรรคผิดพลาด
วรรคผิดพลาด
เหมาะสม
๑ -๓ ตาแหน่ง
ตั้งแต่ ๔ – ๖
มากกว่า ๖
ทุกตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
เสร็จตรงตามเวลา เสร็จตรงตามเวลา เสร็จช้ากว่าเวลาที่ ไม่เสร็จหรือเสร็จช้า ไม่เสร็จหรือเสร็จช้า
กาหนด
กาหนดหรือเร็วกว่า กาหนด ๕ นาที กว่าเวลาที่กาหนด กว่าเวลาที่กาหนด
เวลากาหนด
๑๐ นาที
มากกว่า ๑๐ นาที
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน ๑๕ – ๒๐
คะแนน ๑๐ – ๑๔
คะแนน ๕ – ๙
คะแนน ๐ – ๔
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ พอใช้ขึ้นไป

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง :ให้ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ความมี
ความมี
การรับฟัง การแสดง การตรง รวม
ลำล�าดัดับ ชื่อ-สกุลของผู้รับ
รวม
บ ทีที่ ่ การประเมิน
วินัย
น้าใจ
ความ
ความ
ต่อเวลา ๒๐
๒o
คะแนน
คะ
เอื้อเฟื้อ คิดเห็น
คิดเห็น
คะแ
แนน
เสียสละ
นน
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม ................................................................................................ ชั้น ....................................................
คาชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

รายการประเมิน
๔

๑
๒
๓
๔
๕
รวม

๑
๒
๓
๔
๕

ระดับคะแนน
๓
๒

การแบ่งหน้าทีก่ ันอย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๑๘ – ๒๐
ดีมาก
๑๔ – ๑๗
ดี
๑๐ – ๑๓
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง

๑
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
อันพึงประสงค์ด้าน
๔ ๓ ๒ ๑
๑.รักชาติ ศาสน์
๑.๑ ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
กษัตริย์
ความหมายของ เพลงชาติ
๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
๑.๓ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในชั้นเรียน
๑.๔ เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
๑.๕ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา
๑.๖ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้น
๒.ซื่อสัตย์ สุจริต
๒.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๒.๒ปฏิ
ละอายและเกรงกลั
และเกรงกลัวทีวจ่ ทีะทำ
จ่ ะท
๒.๒
ปฏิบัติในสิง่ ทีถ่ ถกู ูกต้ต้อองงละอาย
�ผิาความผิ
ด ทำ�ตามด ทาตาม
สัญญาที
หรืหอรืผูอป้ ผูกครอง
และครู
ญาทีต่ ่ตนให้
นให้ไว้ไว้กกบั ับเพืเพือ่ น่อนพ่อพ่แม่
อแม่
ป้ กครอง
และครู
๒.๓ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๓.มีวินัย รับผิดชอบ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน
๔.ใฝ่เรียนรู้
๔.๑ แสวงหาข้
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างงๆๆ
๔.๒มีมีกการจดบั
ารจดบันนทึทึกกความรู
ความรู้อ้อย่ย่าางเป็
งเป็นนระบบ
ระบบ
๔.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
๕.อยู่อย่างพอเพียง ๕.๑ใช้ใช้ททรัรัพพย์ย์สสินินของตนเอง
ของตนเองเช่เช่นน สิสิ่ง่งของ
ของ เครื
เครื่อ่องใช้
งใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๕.๒ใช้
งประหยัดด คุคุม้ ้มค่ค่าาและเก็
และเก็บบรัรักกษาดู
ษาดูแแลล
๕.๒
ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่าางประหยั
อย่างดี
งดี
๕.๓ปฏิ
นและตัดดสิสินนใจด้
หตุผผลล
๕.๓
ปฏิบตั ติ นและะตั
ใจด้วยความรอบคอบ
ยความรอบคอบ มีมีเเหตุ
๕.๔ไม่
บผูอ้ ้อน่ื ื่นและไม่
และไม่ทท�ำ ให้
าให้ผอู้ ผน่ื อู้ เดืื่นเดื
อดร้
น พร้
อมให้
ภัยอ่ เมื่อ
๕.๔
ไม่เอาเปรียบผู
อดร้
อนอพร้
อมให้
อภัอยเมื
ผูอ้ ้อน่ื ื่นกระทำ
ผิดดพลาด
กระท�าผิ
พลาด
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน

๖.๖.มุ่งมั่นในการ
ทางาน
๗.๗.รักความเป็นไทย
๘.๘.มีจิตสาธารณะ

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๔ ๓ ๒ ๑

๕.๕วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตประจาวันบนพื้นฐาน
๕.๕
ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
๕.๖รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
๕.๖
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
๖.๑มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รบั มอบหมาย
๖.๑
๖.๒มีความอดทนและไม่ท้อแท้ตอ่ อุปสรรคเพือ่ ให้งานสาเร็จ
๖.๒
๗.๑ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย
๗.๑
๗.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
๗.๒
๘.๑ รู้จักช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
๘.๒ อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิง่ ของให้ผู้อนื่
๘.๓ รู้จักดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
๘.๔ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
๙๑ – ๑๐๘
ดีมาก
๗๓ – ๙๐
ดี
๕๔ – ๗๒
พอใช้
ต่ากว่า ๕๔
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การสมาสคาบาลีสันสกฤต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของคาสมาส
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสมาสคาจากบาลีสันสกฤตได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของคาสมาส ครูอธิบายความรู้
เพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาสมาส
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. บัตรคา
๒. บัตรคาภาษาบาลีและสันสกฤต
เสด็จ เค้ก ศตวรรษ วิชชา กิมจิ ยูโด
ครูติดบัตรคาบนกระดาน ถามนักเรียนว่า คาดังกล่าวมา ๓. ใบความรู้เรื่องคาสมาส
ภาระงาน/ชิ้นงาน
จากภาษาอะไร เชื่อมโยงสูเ่ รื่องการสมาสคาจากบาลีสันสกฤต
จับคู่คาและอธิบายความหมาย
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่ งคาสมาส
๒. ครูแจกบัตรคาบาลีและสันสกฤต ให้นักเรียน คนละ ๑ บัตร
คา จากนั้นนาบัตรคาที่ได้รบั มาจับคู่กัน พร้อมอธิบายความหมาย
ของคาที่สร้างขึ้น เช่น คาว่า “วีระ” และ “ชน” มารวมกัน ได้เป็น
คาว่า วีรชน
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของคาสมาส
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนสมาสคาจากบาลีสันสกฤต
ได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ
สังเกตการตอบคาถาม
สังเกตการทากิจกรรม
การต่อบัตรคา
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตการตอบ
คาถาม
บัตรคา

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
ทุกรายการขึ
รายการขึ
้นไปน้ ไป
ถือว่ถืาอว่า
ผ่าน

ถูกต้องร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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บัตรคา เรื่อง คาสมาส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาสมาส
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสมาส ๑

คาชี้แจง : ให้นักเรียนรวมคาเหล่านี้ให้เป็นคาสมาสที่ถูกต้อง
๑. ภูมิ + ธรรม
จะได้คาว่า ............................. (ภูมธิ รรม)
๒. พระ + หัตถ์
จะได้คาว่า ............................. (พระหัตถ์)
๓. ยุทธ + วิธี
จะได้คาว่า ............................. (ยุทธวิธี)
๔. สุข + ภาพ
จะได้คาว่า ............................. (สุขภาพ)
๕. เวช + กรรม
จะได้คาว่า ............................. (เวชกรรม)
๖. ราช + โอรส
จะได้คาว่า ............................. (ราชโอรส)
๗. กาย + กรรม
จะได้คาว่า ............................. (กายกรรม)
๘. สันติ + ภาพ
จะได้คาว่า ............................. (สันติภาพ)
๙. เกษตร + กรรม
จะได้คาว่า ............................. (เกษตรกรรม)
๑๐. ราช + ทัณฑ์
จะได้คาว่า ............................. (ราชทัณฑ์)
๑๑. ศิลปะ + ศาสตร์ จะได้คาว่า ............................. (ศิลปศาสตร์)
๑๒. ปัญญา + ชน
จะได้คาว่า ............................. (ปัญญาชน)
๑๓. สาร + คดี
จะได้คาว่า ............................. (สารคดี)
๑๔. วัฒน + ธรรม
จะได้คาว่า ............................. (วัฒนธรรม)
๑๕. เสรี + ภาพ
จะได้คาว่า ............................. (เสรีภาพ)
๑๖. หัตถ + กรรม
จะได้คาว่า ............................. (หัตถกรรม)
๑๗. ราช + การ
จะได้คาว่า ............................. (ราชการ)
๑๘. วีระ + ชน
จะได้คาว่า ............................. (วีรชน)
๑๙. วาต + ภัย
จะได้คาว่า ............................. (วาตภัย)
๒๐. มหา + ชาติ
จะได้คาว่า ............................. (มหาชาติ)
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ใบความรู้เรื่อง คาสมาส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คาสมาส ๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาสมาส
คาสมาส หมายถึ ง ค าประสมแบบภาษาบาลี และสั น สกฤต คาสมาสเป็ นค าใหม่ ที่ เ กิ ด จากค าที่ ใช้ อ ยู่เ ดิ ม
๒ คาขึ้นไปมารวมกันในภาษาบาลี คาสมาสจะต้องนาคาที่มีใช้อยู่ในภาษาบาลีเท่านั้นมารวมกัน
คาสมาสที่ยืมมาจากภาษาบาลี
กตัญญู “รู้บุญคุณผู้อื่น” ยืมมาจากภาษาบาลีว่า กตญฺญู (กต + (ญฺ)ญู)
ตถาคต “คาที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพระองค์เอง” ยืมมาจากภาษาบาลีว่า ตถาคต (ตถา + อาคต)
คาสมาสที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต
กรรมกร “ผู้รับจ้างใช้แรงงาน” ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า กรรมกร (กรฺม + กร)
ยุทโธปกรณ์ “เครื่องมือที่ใช้ในการรบ” ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า ยุทฺโธปกรณ์ (ยุทฺธ + อุปกรณ)
ปรปักษ์ “ฝ่ายอื่น ศัตรู” ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า ปรปกษฺ (ปร + ปกฺษ)
เทวรูป “รูปปั้น รูปแกะ หรือรูปหล่อเทวดา” ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า เทวรูป (เทว + รูป)
คาสมาสที่ไม่มีสนธิอาจออกเสียง สระ /อะ อิ อุ/ ที่ท้ายคาหน้าตามแบบคาในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการออกเสียงนั้นไม่ขัดกับระบบการออกเสียงของภาษาไทย เช่น
ผลิต / ผะ - หฺลิด
”
ผลิตภัณฑ์ /ผะ – หฺลิด – ตะ - พัน/
อนาคต / อะ – นา – คต/
”
อนาคตกาล / อะ – นา – คด – ตะ – กาน/
คาสมาสที่มสี นธิ คาสมาสที่มสี นธิมักใช้สระเสียงยาว /อา อู เอ โอ/ เป็นเสียงสระทีเ่ ชื่อมประสานระหว่างคา
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มารวมกัน เช่น
สุริยะ (บ.)
+
อินทรา (ส.)
=
สุรเิ ยนทรา
นระ (บ. ส.) +
อิศวร (ส.)
=
นเรศวร
มีส่วนน้อยทีจ่ ะใช้สระเสียงสั้น /อะ/ หรือ /อิ/ เป็นเสียงเชื่อมประสาน เช่น
ภัย (บ. ส.)
+
อันตราย (บ. ส.)
=
ภยันตราย
ธรณี (บ. ส.) +
อินทร์ (ส.)
=
ธรณินทร์
คาสมาสส่วนใหญ่มีความหมายหลักอยู่ที่คาหลัง ดังนั้น เมื่อต้องแปลความหมายตามรูปศัพท์ของคาสมาส
จึงมักแปลความหมายของคาหลังก่อน แล้วจึงแปลความหมายของคาหน้า ให้ความหมายของคาหลังกับคาหน้า
มีความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความหมายแท้จริงของคาสมาสนั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การสร้างคาสมาส
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. นักเรียนอธิบายหลักการสร้างคาสมาสได้
๒. นักเรียนบอกความหมายของคาสมาสได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสร้างคาสมาสวิธีสมาสได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนอธิบายความหมายของคาสมาสได้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางานและการคิดวิเคราะห์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาสมาส
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ใบงาน เรื่อง คาสมาส ๒
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความความคิดเห็น จากคาถามต่อไปนี้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนคิดว่า คณิต+ศาสตร์ ร่วมกันจะได้เป็นคาว่าอะไร
ค้นหา-รวบรวม และบอกความหมาย
นักเรียนคิดว่า ราช + โอวาท รวมกันจะได้เป็นคาว่าอะไร
คาสมาสได้ถูกต้อง
วิธีการรวมคาของศิลปศาสตร์และราโชวาท เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร (ตอบ ต่างกัน คณิตศาสตร์ สระอะในคาว่า
คณิต หายไป ส่วนราโชวาท ตัว อ ในคาว่าโอวาท หายไป)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการสร้างคาสมาสเพิ่มเติม และให้
นักเรียนยกตัวอย่างคาสมาสแบบสมาส คนละ ๕ คาจดบันทึกลง
สมุด ร่วมกันอภิปรายวิธีการสร้างคาสมาสแบบสมาสที่แต่ละคนได้
ยกตัวอย่างไว้ พร้อมทั้งบอกความหมายโดยครูคอยให้คาแนะนา
๒. นักเรียนทาใบงานเรื่อง คาสมาส ๒ ครูและนักเรียนร่วมกัน
เฉลยครูอธิบายเพิม่ เติม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการสร้างคาสมาส เชื่อมโยงสู่การ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

304
312
๓๑๒

305
313
๓๑๓

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
สังเกตการตอบคาถาม
รู้และเข้าใจวิธีการสร้าง
คาสมาสวิธีสมาส
ด้านทักษะ/กระบวนการ ตรวจใบงาน
สร้างคาสมาสวิธีสมาสได้
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตการตอบ
คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์

ใบงาน เรือ่ ง คาสมาส ๒

ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ ๒
ทุกรายการขึ้นไป ถือว่าผ่าน

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............

306
314
๓๑๔

ใบงานเรื่อง คาสมาส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง คาสมาส ๒
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสมาส

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
คาสมาส เป็นการสร้างคาขึ้นมาใหม่ โดยนาคาที่มาจากภาษา............(บาลี) หรือ.............(สันสกฤต) มา
รวมกันหลักสังเกตคาสมาส
๑. ต้องเป็นคาทีม่ าจากภาษา...........(บาลี) หรือ...............(สันสกฤต) เท่านั้น
ราช + การ จะได้คาว่า ...................(ราชการ)
วาต + ภัย จะได้คาว่า ...................(วาตภัย)
๒. การอ่านออกเสียงคาสมาส จะต้องอ่านออกเสียงต่อเนื่องกันแม้ไม่มีรปู สระกากับ
เทพบุตร
อ่านว่า ...................(เทบ – พะ –บุด)
อายุรกรรม
อ่านว่า.....................(อา – ยุ – ระ – กา)
๓. การแปลความหมายจะแปลจากคา..........(หลัง) ไปคา ............(หน้า)
วีรบุรุษ หมายถึง ...........................(ชายที่ได้รับการยกย่องว่ากล้าหาญ)
วรรณคดี หมายถึง...........................(เรื่องที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี)
๔. คาสมาสต้องไม่ประวิสรรชนีย์และไม่มีไม้ทัณฑฆาตระหว่างคา
ศิลปะ + กรรม จะได้คาว่า ................... (ศิลปกรรม)
เจดีย์ + สถาน จะได้คาว่า ................... (เจดียสถาน)
๕. คาสมาสมักลงท้ายด้วยคาว่า “กรรม ศาสตร์ ภาพ ภัย”
วิศวกรรม..............(ศาสตร์) วาต.............(ภัย) คุณ..............(ภาพ)
อัคคี...........(ภัย) วิทยา...............(ศาสตร์) อุตสาห...............(กรรม)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ (สระสนธิ)
ขั้นนา
๑. ห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชน/ประชาชน
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันแสดงความความคิดเห็นจากคาถามต่อไปนี้
๒. ใบงานเรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ
ด้านความรู้
นักเรียนคิดว่า เทศะ+อภิบาล รวมกันจะเป็นคาว่าอะไร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างคาสมาสแบบมี
(ตอบ เทศาภิบาล)
รวบรวม สืบค้นคาสมาสแบบมีสนธิ (สระ
(สระสนธิ
) บอกประโยชน์
สนธิ
นักเรียนคิดว่า ยสส + ธร รวมกันจะเป็นคาว่าอะไร (ตอบ
สนธิ
) บอกประโยชน์
ได้ ได้
๒. นักเรียนบอกความหมายของคาสมาสแบบมี ยโสธร)
สนธิ (สระสนธิ)
วิธีการรวมคาของราชานุภาพและอายุรแพทย์ เหมือนหรือ
ด้านทักษะและกระบวนการ
แตกต่ า งกั น อย่ างไร (ตอบ ต่ างกั น เทศาภิ บ าล ตั ว อ ในค าว่ า
๑. นักเรียนสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ (สระสนธิ) อภิบาล หายไป ส่วน ยโสธร ตัว ส ซึ่งอยู่ในคาว่า ยสส หายไป)
ขั้นสอน
๒. นักเรียนบอกความหมายคา สมาสแบบมี
๑. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ ด้วย
สนธิ (สระสนธิ)
วิธีการใช้สระสนธิ นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการสร้างคาสมาส
๓. นักเรียนสืบค้นคาสมาสแบบมีสนธิ (สระ
แบบมีสนธิ (สระสนธิ)
สนธิ)
๒. แบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นคาสมาส
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมีทักษะในการ แบบมีสนธิ(สระสนธิ) มาให้ได้มากที่สุด แล้วนามาเสนอหน้าชั้น
เรี ย น และบอกว่ า ค าดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ป ระโยชน์ กั บ
แสวงหาความรู้
ชีวิตประจาวันอย่างไร

๓๑๕
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
๓. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ท าใบงาน ร่ ว มกั น เฉลย ครู แ นะน า
เพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ
(สระสนธิ)
๒. มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
ในประเด็นคาสมาสแบบมีสนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิต
สนธิ)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๑๖

308

309
317

๓๑๗

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.นักเรียนอธิบายวิธีการสร้าง
คาสมาสแบบมีสนธิ
๒.นักเรียนบอกความหมาย
ของคาสมาสแบบมีสนธิ (สระ
สนธิ
) )
(สระสนธิ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.นักเรียนสร้างคาสมาสแบบ
มีสนธิ (สระสนธิ)
๒.นักเรียนบอกความหมายคา
สมาสแบบมีสนธิ (สระสนธิ)
๓.นักเรียนจาแนกคาสมาส
แบบมีสนธิ (สระสนธิ) ได้
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการณ์ตอบคาถาม แบบสัแบบสั
งเกต งเกต
การตอบคำ
�ถาม
การตอบค
าถาม
ใบงาน ใบงาน
ตรวจใบงาน

สังเกตการณ์ตอบคาถาม ใบงาน
และตรวจใบงาน
ใบงาน

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘o ผ่านเกณฑ์

ถูกต้องร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป

แบบสังเกต
ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
แบบสั
เกตพฤติ
ระดับคุ้นณไป
ภาพถือ๒ว่าผ่าน
พฤติกงรรมด้
าน กรรม ได้
รายการขึ
ด้คุาณนคุลัณ
ลักษณะ
ทุกรายการขึ้นไป ถือว่า
กษณะ
ผ่าน

310
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๓๑๘

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

311
319

๓๑๙

ใบงานเรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ ๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาสมาสแบบมีสนธิ ๑

คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
การสมาสแบบมีสนธิคือ การสมาสคาโดยการเชื่อมคาเข้าระหว่างพยางค์หลังของคาหน้ากับพยางค์
หน้าของคาหลัง เป็นการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นคาเดียวกัน
การสนธิแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑. ............ (สระสนธิ) ๒. .............. (พยัญชนะสนธิ) ๓. ............
(นฤคหิตสนธิ)..................(สระสนธิ) คือการนาคาที่ลงท้ายด้วยสระไปสนธิกับคาที่ขึ้นต้นด้วยสระ ซึ่งเมื่อสนธิ
แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปสระตามกฎเกณฑ์
๑. ตัดสระพยางค์ท้ายคาหน้า แล้วใช้สระพยางค์หน้าคาหลัง
ราช + อานุภาพ จะได้คาว่า ............................. (ราชานุภาพ) หมายถึง...........................................
นิล + อุบล
จะได้คาว่า ............................. (นิลุบล) หมายถึง...................................................
๒. ตัดสระพยางค์ท้ายคาหน้า และใช้สระพยางค์ต้นของคาหลัง โดยเปลี่ยนสระพยางค์ต้นของคาหลัง อะ
เป็น..........(อา) อิ เป็น...........(เอ) อุ เป็น............(โอ) อุ ,อู เป็น ..............(โอ)
ปรม + อินทร์ จะได้คาว่า ............................. (ปรเมนทร์) หมายถึง...........................................
พงศ + อวตาร จะได้คาว่า ............................. (พงศาวดาร) หมายถึง...........................................
มหา + อิสี
จะได้คาว่า ............................. (มเหสี) หมายถึง...........................................
๓. เปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของคาหน้าเป็นพยัญชนะ คือ อิ อี เป็น ย , อุ อู เป็น ว ใช้สระพยางค์ต้นของคา
หลังซึ่งอาจเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ได้ ในกรณีที่สระพยางค์ต้นของคาหลังไม่ใช่ อิ อี อุ อู อย่างสระตรง
พยางค์ท้ายของคาหน้า
กิตติ + อากร จะได้คาว่า ............................. (กิตติยากร) หมายถึง...........................................
ธนู + อาคม จะได้คาว่า ............................. (ธันวาคม) หมายถึง...........................................
๔. บางคาไม่เปลี่ยนสระ อิ อี เป็น ย แต่ตัดทิ้ง ทั้ง สระพยางค์หน้าคาหลังจะไม่มี อิ อี ด้วยกัน
ราชินี + อุปถัมภ์ จะได้คาว่า ............................. (ราชินูปถัมภ์) หมายถึง...........................................
ศักดิ + อานุภาพ จะได้คาว่า ............................. (ศักดานุภาพ) หมายถึง...........................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ (พยัญชนะสนธิ
ขั้นนา
และนฤคหิตสนธิ)
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความความคิดเห็น จากคาถามต่อไปนี้
นักเรียนคิดว่า นิส + ภัย รวมกันจะเป็นคาว่าอะไร (ตอบ นิรภัย)
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนคิดว่า ส +ธาน รวมกันจะเป็นคาว่าอะไร (ตอบ สันธาน)
ด้านความรู้
วิธีการรวมคาของนิรภัยและสันธาน เหมือนหรือแตกต่างกัน
๑. นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างคาสมาสแบบมี
อย่างไร (ตอบ นิรภัย เป็นพยัญชนะสนธิ สันธาน นฤคหิตสนธิ)
สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ)
ขั้นสอน
๒. นักเรียนบอกความหมายคาสมาสแบบมี
๑. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ ด้วยวิธี
สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ)
พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธกี าร
ด้านทักษะและกระบวนการ
สร้างคาสมาสแบบมีสนธิ ด้วยวิธีพยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ
๑. นักเรียนระบุหลักการสร้างคาสมาสแบบมี
ซักถามครูในประด็นทีส่ าคัญ เช่น ประโยชน์ของคาสมาส แบบมี
สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ) ได้
๒. นักเรียนระบุคาสมาสแบบมีสนธิ (พยัญชนะ สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ) ทีพ่ บใช้ชีวิตประจาวัน
๒. นักเรียนร่วมกันทาใบงานคาสมาสแบบสนธิ (พยัญชนะ
สนธิและนฤคหิตสนธิ) ได้
๓. นักเรียนบอกความหมายของคาสมาสแบบมี และนฤคหิต) แล้วเฉลยในห้องเรียน
ขั้นสรุป
สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ) ได้
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการสร้างคาสมาสแบบมีสนธิ
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และมีจิตสาธารณะ ด้วยวิธีพยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องคาสมาสแบบมีสนธิ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบความรู้ เรื่องคาสมาสแบบ
มีสนธิ
๒. ใบงานคาสมาสแบบสนธิ (พยัญชนะ
และนฤคหิต)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายวิธีการสร้างคาสมาสแบบสนธิ
(พยัญชนะและนฤคหิต)

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๒๐
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างคาสมาส
แบบมีสนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิต
สนธิ)
๒.นักเรียนบอกความหมายคาสมาสแบบมี
สนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ)
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.นักเรียนระบุหลักการสร้างคาสมาสแบบ
มีสนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ) ได้
๒.นักเรียนระบุคาสมาสแบบมีสนธิ
(พยัญชนะสนธิและนฤคหิตสนธิ) ได้
๓.นักเรียนบอกความหมายของคาสมาส
แบบมีสนธิ (พยัญชนะสนธิและนฤคหิต
สนธิ) ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑.๑.ใฝ่ใฝ่
เรียเรีนรู
้ ้
ยนรู
๒.๒.มุ่งมุมั่ง่นมัในการทำ
�งาน
่นในการท
างาน
๓.๓.มีจมีิตจสาธารณะ
ิตสาธารณะ

วิธีการ
ทดสอบ
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘o ผ่า่ นเกณฑ์

สังเกตการตอบ
คาถาม
สังเกตการตอบ
คำ�ถาม

ใบงาน
ใบงาน

ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถูกต้องร้อยละ ๘o ขึน้ ไป

สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
พฤติ
กรรม
สังเกตพฤติกรรม แบบสั
งเกต
ด้านคุ
ณลักษณะ
พฤติ
กรรม
ด้านคุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ ๒
รายการขึ
้นไป๒ถือว่า
ได้ทุรกะดั
บคุณภาพ
รายการขึน้ ผ่ไปานถือว่า
ผ่าน
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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แบบทดสอบเรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. ข้อใดมีคาสนธิ
ก. กรรมกร ข. ทรัพยากร
ค. รัชนีกร
ง. วิทยากร
๒. ข้อใดมีคาสระสนธิ
ก. สัญจร
ข. มเหสี
ค. ราชการ
ง. มโนธรรม
๓. ข้อใดมีคาพยัญชนะสนธิ
ก. ยโสธร
ข. กินนร
ค. ทิวงคต
ง. ศาสตราวุธ
๔. ข้อใดมีคานฤคหิตสนธิ
ก. สมาคม
ข. นิรภัย
ค. ธันวาคม ง. คุณูปการ
๕. ข้อใดมีคาสนธิทุกคา
ก. วิทยาธร ศิลปากร
ข. ราชดาเนิน ราโชบาย
ค. ราชานุภาพ วิทยาลัย
ง. วิทยาศาสตร์ สัญญา
๖. ข้อใดมีคาสนธิทุกคา
ก. จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์
ข. สุจริต สิทธิบัตร
ค. สัมมาอาชีพ กรรมกร
ง. จราจร จราจล

๗. ข้อใดประกอบด้วยคา ๓ คา
ก. ไตรเพทางคศาสตร์ ข. อนันตนาคราช
ค. พิพิธภัณฑสถาน
ง. ปลาสนาการ
๘. “เหตวาเนกรรถประโยค” คาข้างต้นประกอบด้วยคาใด
ก. เหตุ + อเน + อรรถ + ประโยค
ข. เหตว + อเน + กรรถ + ประโยค
ค. เหต + วาเน + กรรถ + ประโยค
ง. เหตุ + อน + เอก + อรรถ + ประโยค
๙. “ราชิน”ี สนธิกับ “อนุสรณ์” จะได้คาใด
ก. ราชินีนุสรณ์
ข. ราชินยานุสรณ์
ค. ราชิโนนุสรณ์
ง. ราชินูนุสรณ์
๑๐. “วโนทยาน” ประกอบมาจากคาใด
ก. สนธิจาก วนา + ทยาน
ข. สนธิจาก วน + อุทยาน
ค. สมาสจาก วนฺท + ยาน
ง. สมาสจาก วโน + ทยาน
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ใบงานคาสมาสแบบสนธิ (พยัญชนะและนฤคหิต) หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง คาสมาสแบบมีสนธิ ๒
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คาสมาสแบบมีสนธิ๒
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง
.......................(พยัญชนะสนธิ) คือการเชื่อมคาด้วยพยัญชนะเป็นการเชื่อมเสียง พยัญชนะในพยางค์ท้าย
ของคาแรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรก ของคาหลัง
สนธิเข้าด้วยวิธี .................... (โลโป) คือลบพยางค์สุดท้ายของคาหน้าทิง้
นิรส + ภัย
จะได้คาว่า ............................. (นิรภัย)
ทุรส + พล
จะได้คาว่า ............................. (ทุรพล)
สนธิเข้าด้วยวิธี ....................... (อาเสโท) คือแปลงพยัญชนะท้ายของคาหน้า เป็นสระ โอ แล้วสนธิ
ตามปกติ
มนส + ภาพ จะได้คาว่า ............................. (มโนภาพ)
รสห + ฐาน
จะได้คาว่า ............................. (รโหฐาน)
.........................(นฤคหิตสนธิ) คือ การเชื่อมคาด้วยนฤคหิต เป็นการเชื่อมเมื่อพยางค์หลังของคาแรก
เป็นนฤคหิตกับเสียงสระในพยางค์แรกของคาหลัง มี ..........(๓) วิธี คือ
๑. นฤคหิตสนธิกับสระ ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกนั
ส + อาคม = สม + อาคม
จะได้คาว่า ............................. (สมาคม)
ส + อุทัย = สม + อุทัย
จะได้คาว่า ............................. (สมุทัย)
๒. นฤคหิตสนธิกับ พยัญ ชนะของวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญ ชนะในแต่ละวรรค
ได้แก่ วรรคกะ เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ง วรรคจะ เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ญ วรรคตะ เปลี่ยนนฤคหิตเป็น น วรรคฏะ
เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ณ วรรคปะ เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม
ส + จร = สญ + จร
จะได้คาว่า ............................. (สัญจร)
ส + ธาน = สน + ธาน
จะได้คาว่า ............................. (สันธาน)
๓. นฤคหิต สนธิกับพยัญชนะเศษวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิต เป็น ง
ส + สาร
จะได้คาว่า ............................. (สงสาร)
ส + หรณ์
จะได้คาว่า ............................. (สังหรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การแยกส่วนประกอบของประโยค
๒. การวิเคราะห์ลักษณะของประโยคสามัญ
๓. การแต่งประโยคสามัญได้
ผูห้ ญิง
ชอบ
ดอกไม้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ลม
พัดแรง
นักเรียนอธิบายโครงสร้างของประโยค และ
ลักษณะของประโยคสามัญ
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ข้อความที่ติดบน
ด้านทักษะและกระบวนการ
กระดานนั้นเป็นประโยคหรือไม่ (เป็นประโยค เพราะเป็นข้อความ
นักเรียนแยกส่วนประกอบ วิเคราะห์ลักษณะ
ที่สื่อสารกันแล้วมีใจความครบถ้วน)
ประโยค และแต่งประโยคสามัญได้
๓. ครูใช้คาถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
ด้านคุณลักษณะ
- คาใดทาหน้าที่เป็นประธาน
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน และทางานเป็นทีม
- คาใดทาหน้าที่เป็นกริยา
- คาใดทาหน้าที่เป็นกรรม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ ละ ๔ คน เลือกประธานกลุ่ม
รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุม่ แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง
ความหมายของประโยค ส่วนประกอบของประโยคสามัญจากใบ
จากใบความรู
เรือ่ ง ประโยคสามั
ความรู
้ที่ ๑ เรืท้ ่อ่ี ง๑ประโยคสามั
ญ ญ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคสามัญ
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาบัตรคาติดลงบนกระดานโดยเรียงลาดับนี้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคา
๒. ใบความรู้เรื่องประโยคสามัญ
๓. ใบงานเรื่อง แยกส่วนประกอบของประโยค
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แยกส่วนประกอบของประโยค

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๒๕

317
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคสามัญ
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน(ต่อ)
๒. ครูขออาสาสมัครนักเรียนแต่งประโยคสามัญให้เพื่อนดูบน
กระดานตามประเด็นที่กาหนด (กีฬา, อาหาร, โรงเรียน)
๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ ฝึกทาใบงานเรื่อง แยกส่วนประกอบของ
ประโยค จากนั้นให้นักเรียนส่งตัวแทนอธิบายความรู้เรื่องประโยค
สามัญพร้อมแยกส่วนประกอบของประโยคสามัญ
๔. นักเรียนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายถึง
ลักษณะของประโยคสามัญที่เพื่อนนาเสนอ โดยมีครูเป็นผู้ให้
ค�ำ แนะนำ
คให้าแนะน
าเพิ�เพิ
่มเติม่ เติ
มม
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้เรื่องประโยคสามัญ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

318326
๓๒๖
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๓๒๗

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายโครงสร้างของ สังเกตการตอบคาถาม
ประโยค และลักษณะของ
ประโยคสามัญ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนแยกส่วนประกอบ
สังเกตการตอบคาถาม
วิเคราะห์ลักษณะประโยค
และแต่งประโยคสามัญได้
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน สังเกตพฤติกรรม
และทางานเป็นทีม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกตการตอบ
คาถาม

ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์

ใบงาน

ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ ๒
ทุกรายการขึ้นไป ถือว่าผ่าน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๒๘

ใบงานเรื่อง การแยกส่วนประกอบของประโยค หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคสามัญ
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ใบงาน
เรื่อง การแยกส่วนประกอบของประโยค
คาชี้แจง : ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้
ประโยค
๑. ฝนตกหนักมาก
๒. ดนัยถูกคุณพ่อดุ
๓. นกบินบนท้องฟ้า
๔. เบิร์ดร้องเพลงเพราะมาก
๕. แก้วน้าตกแตก
๖. ไก่ขันตอนใกล้รงุ่
๗. แม่ของฉันซื้อกระเป๋า
๘. เด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล
๙. วีรภาพพูดกับน้อยอย่างสุภาพ
๑๐. หน้าหนาวปีนหี้ นาวมาก

ประธาน

กริยา

กรรม

ส่วนขยาย
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๓๒๙

ใบความรู้เรื่อง เรื่องประโยคสามัญ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประโยคสามัญ
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ประโยคสามัญ

ประโยค คือ ข้อ ความที่ สื่อสารได้เ รื่องราว ท าให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เ ขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไร
โดยปกติประโยคประกอบด้วยข้อความ ๒ ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า วลี ทาหน้าที่เป็นส่วนประกอบของประโยค
ที่สาคัญ ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยคที่มีคานามเป็นหลักเรียกว่า นามวลี กับส่วนประกอบของประโยคที่มี
คากริยาเป็นหลัก เรียกว่า กริยาวลี นามวลีจะทาหน้าที่เป็นภาคประธาน ส่วนกริยาวลี จะทาหน้าที่เป็นภาค
แสดง ประโยคจะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงโดยสมบูรณ์ คือประกอบด้วยนามวลี กับกริย าวลี
หรื อ จะประกอบด้ว ยภาคแสดงหรื อ กริย าวลี แ ต่เ พี ยงอย่า งเดี ย วก็ ไ ด้ แต่ จ ะประกอบด้ ว ยภาคประธาน
หรือนามวลีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้
๑. ภาคประธาน คือ ส่วนที่เป็นผูก้ ระทาและอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้ เช่น
อรพรรณ กิน บะหมี่หมูแดง
นักเรียน เล่นเกมโดมิโนอย่างสนุกสนาน
๒. ภาคแสดง คือ ส่วนที่บอกอาการ หรือบอกสภาพขอประธาน อาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้ เช่น
น้องร้องไห้
นกพิราบบินบนท้องฟ้า
(ส่วนขยาย อาจเป็นคาหรือกลุม่ คาอยู่ในภาคประธาน อยูใ่ นภาคแสดงก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการขยาย
กริยา ขยายกรรม หรือขยายส่วนเติมเต็ม)
ประโยคสามัญ (เอกรรถประโยค) ประโยคทีม่ ีใจความสาคัญเพียงใจความเดียว มีประธานตัวเดียว มี
มีกริยาตัวเดียว จะมีกรรมมาขยายหรือไม่มีก็ได้ เช่น
- แก้วแตก
- ฝนตกหนัก
- น้าผึ้งไปซื้อกระเป๋าที่สาเพ็ง
- ควายกินหญ้า
- ฉันอ่านหนังสือ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประโยครวม ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยครวม
ขั้นนา
๑. ครูติดแถบประโยค “แย่แล้ว” อ่านออกเสียงให้ฟงั และให้
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนตอบคาถามว่าประโยคที่ครูพูดต้องการสื่อถึงอะไร และมี
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้ ใจความสมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด จากนั้นครูสมุ่ เรียกนักเรียน
๒-๓ คน ออกมาแสดงความคิดเห็นทีห่ น้าชั้นเรียน (นักเรียนตอบ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ว่า...ครูต้องการสือ่ ให้เห็นว่าครูกาลังตกใจ ถือว่า
๑. นักเรียนจาแนกประโยครวมได้
๒. นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวม ยังมีใจความไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มรี ายละเอียดว่าอะไรที่แย่)
ขั้นสอน
ได้
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้เรื่อง ประโยครวม
ด้านคุณลักษณะ
๒. ครูติดแถบประโยคดังต่อไปนีบ้ นกระดาน
ใฝ่เรียนรู้และมีความสามารถในการคิด
ครูประจักษ์ใจดีแต่ตีเจ็บ
ไม่แตงโมก็น้อยหน่าจะต้องไปพูดหน้าห้อง
เพราะหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีชาวต่างชาติมา
เที่ยวมาก
เมื่อเลิกเรียนฉันจึงกลับบ้าน
๓. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าประโยครวมที่ครูยกตัวอย่าง
ประกอบไปด้วยประโยคสามัญอะไรบ้าง ครูอธิบายเพิม่ เติม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. ใบงานเรื่อง โครงสร้างของประโยครวม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อธิบายลักษณะ วิเคราะห์และแยก
โครงสร้างประโยครวม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๓๐
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประโยครวม ๑
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนทาใบงานเรื่อง โครงสร้างของประโยครวม โดยให้
แยกโครงสร้างของประโยคที่กาหนดให้
๒. นักเรียนออกมาเฉลยคาตอบที่หน้าชั้นเรียน เพื่อนนักเรียน
ตรวจสอบความถูกต้อง ครูอธิบายเพิม่ เติม
๓. ร่วมกันสรุปเรื่องประโยคว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๓๓๒

การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ประโยครวม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. นักเรียนจาแนกประโยค
รวมได้
๒. นักเรียนวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยครวม
ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการตอบค
สังเกตการตอบคำ
�ถามาถาม

แบบสัแบบสั
งเกตงเกต
การตอบคำ
�ถาม
การตอบค
าถาม

งเกตจากการตอบค
สัสังเกตการตอบคำ
�ถาม าถาม ใบงาน ใบงาน
การประเมิ
นใบงาน
การประเมิ
นใบงาน

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘o ผ่า่ นเกณฑ์
ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ถูกต้องร้อยละ ๘o ขึน้ ไป

แบบสังเกต
ได้ระดับคุณภาพ ๒
พฤติงเกตพฤติ
กรรมด้ากนรรม ได้
ทุกรรายการขึ
้นไป๒ถือว่าผ่าน
ะดับคุณภาพ
แบบสั
รายการขึน้ ไป ถือว่าผ่าน
ด้านคุคุณณลัลักกษณะ
ษณะ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ได้ระดับคุณภาพ ๒
สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
ผลการเรียนรู้
รายการขึน้ ไป ถือว่า
พฤติกรรม
.............................................................................................................................................................................
ด้านคุณลักษณะ ผ่าน
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบงานเรื่อง โครงสร้างของประโยครวม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ประโยครวม ๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โครงสร้างของประโยครวม

คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกโครงสร้างของประโยคต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง
๑. น้าผึ้งจะไปร้านหนังสือแต่ผักกาดจะไปตลาดนัด

๒. หนุ่ม หงส์ และบีไปชมละครเวที

๓. ครีมอ่านหนังสือทุกวันดังนั้นครีมจึงสอบผ่านทุกวิชา

๔. เธอจะเรียนสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา

๕. เพราะเขาซุกซนจึงได้รับบาดเจ็บ

ชื่อ-สกุล................................................................................ชั้น............................เลขที่....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การสร้างประโยครวม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการสร้างประโยครวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนระบุหลักการลักษณะของประโยค
รวมได้
๒. นักเรียนแต่งประโยครวมได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางานและเขียนสือ่ สารอย่าง
สร้างสรรค์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยครวม ๒
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนสังเกตประโยคที่ครูเขียนบนกระดาน
“ตัก๊ เป็นดาราและนักร้อง” และ “เธอจะกินข้าวหรือขนม”
จากนั้นช่วยกันบอกว่าทัง้ สองประโยคมีลักษณะสาคัญอย่างไร
(ประโยคแรกคล้อยตามกัน ประโยคที่สองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ขั้นสอน
๑. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องชนิดของประโยค ได้แก่
๑.๑ ประโยครวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันจะมีสันธานที่
แสดงลาดับการกระทาก่อนหลัง เช่น และ แล้ว แล้ว….ก็ พอ…ก็
ครั้น..จึง ฯลฯ เช่น พอฟ้ารู้เรือ่ งผลสอบเธอก็ดีใจมาก
๑.๒ ประโยครวมที่มีเนื้อความขัดแย้งจะมีสันธาน แต่ แต่
ทว่า กว่า…ก็ แม้ว่า เป็นตัวเชื่อม เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
๑.๓ ประโยครวมที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่าง จะมี
สันธาน หรือ หรือไม่ก็ มิฉะนั้น…ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม เช่น
พรุ่งนีเ้ ธอจะทารายงานหรือไม่
๑.๔ ประโยครวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุผล จะมีสันธาน จึง
ฉะนั้น ดังนั้น เพราะฉะนั้น เป็นตัวเชื่อม เช่น เพราะเราเป็นเพื่อน
กันเราจึงช่วยเหลือกันเสมอ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคาเชื่อม
๒. ใบงานเรื่อง ประโยคสามัญร่วมใจใฝ่รู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แต่งประโยคความรวม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๓๔
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยครวม ๒
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง ประโยครวมร่วมใจใฝ่รู้
๒. ตัวแทนนักเรียนออกมาเฉลยคาตอบของตนเองทีห่ น้าชั้นเรียน
โดยครูและเพื่อนช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๓๓๖

การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการสร้าง สังเกตการตอบคาถาม
ประโยครวม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.นักเรียนระบุหลักการ
สังเกตการตอบคาถาม
ลักษณะของประโยครวมได้
๒.นักเรียนแต่งประโยครวมได้
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางานและเขียน สังเกตพฤติกรรม
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกตการตอบ
คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘o ผ่า่ นเกณฑ์

ใบงาน

ถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ

ได้ระดับคุณภาพ ๒
ทุกรายการขึ้นไป ถือว่าผ่าน

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๓๗

ใบงานเรื่อง ประโยครวมร่วมใจใฝ่รู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
337
๓๓๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ประโยครวม ๒
่อง ประโยครวมร่
วมใจใฝ่
รู้ หน่
วโยการเรี
งี่ บ๔ใกษาปีที่ ๒
เมันธา้ทยมศึ
รายวิชใบงานเรื
าภาษาไทยพื
้นฐาน ท๒๒๑๐๑
ภาคเรี
ยยนที
่ ๑ป งชัอ้นยรื่นรู
ร
ะ
733๗๓๓
ค
ร
ว
ม
่
ร
ว
ม
ฝ่ใ้ทจี่ ใ๗ เรื่อง ประโยครวม ๒
วน่ห ยรู้นรู
รู้นยรีเรากดยการเรี
๔ ที่แผนการจั
ากดจัรากนผแ
ร
เ
ี
ร
ย
น
้
ู
ร
่
ี
ท
๗
เ
่
ื
ร
อ
ป ง๓ ประโยค
ยโะดรละ
คาชี้แจง ให้นักรายวิ
เรียนสร้
างประโยครวมชนิ
ภาชทวิี่ย๒าร
ชาภาษาไทยพื
ท๒๒๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑นาฐชัน้นพื้มัยธทยมศึ
๒ มวร้นคฐาน
ไาษกาษาปี
ท
๒
๒
๑
๑ ที่นยรีเคาภ ๑๐
้
ั
ช
น
ั
ม
ธ
ย
ม
ึ
ศ
ก
ษ
า
๒ ที่ปี
เกนั้หใ งจแชี้าค
ร
ี
ย
น
ส
ร
้
า
ง
ป
ร
ะ
คาชี้แจง ให้นักเรียนสร้างประโยครวมชนิดละ ๓ ประโยค
โ
ย
ค
มวร
ประโยครวม
คยโะรป ๓ ะลดนิช
เนื้อความคล้อยตามกัน

ประโยครวม
มวรคยโะรป

เนื้อความขัดแย้งกัน

ตยงอกั้ลนคมาวคอนื้เ
นกัมดาแย้
เนื
อ
้
ความคล้
อ
ยตามกั
น
เนื
อ
้
ความขั
.....................................................
.....................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การแต่งประโยคซ้อน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายลักษณะของประโยคซ้อน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสรุปลักษณะประโยคซ้อนได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนแต่งประโยคซ้อนได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๒. ครูจัดกลุม่ นักเรียนกลุ่มละ ๕ คน แล้วแจกบัตรคาให้
ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ
นักเรียนคนละ ๑ บัตรคา จากนั้นคาที่ได้มาแต่งเป็นประโยคที่
สมบูรณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยคซ้อน ๑
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ภาคประธานและ
ภาคแสดง จากแถบประโยคทีก่ าหนดให้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. บัตรคา
๓. ใบความรู้ เรื่องประโยคซ้อน
๔. ใบงาน เรื่อง พิจารณาประโยคความซ้อน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อธิบาย สรุปลักษณะ และแต่งประโยคซ้อน
ได้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๓๘

330
338

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยคซ้อน ๑
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่ ง ประโยคซ้อน
๒. ครูซักถามเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน และอธิบาย
ความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ทาใบงาน เรื่อง พิจารณาประโยค
ความซ้อน ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย และให้คาแนะนาเพิม่ เติม
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมสรุปลักษณะของประโยคซ้อน และ
ประโยชน์ของการนาไปโยชน์ความซ้อนไปใช้ในชีวิตประจาวัน ครู
อธิบายเพิ่มเติม และ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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๓๓๙
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๓๔๐

การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายลักษณะของ
ประโยคซ้อน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตการตอบคำ
เกตการณ์ตอบค
าถาม แบบสัแบบสั
�ถาม
งเกต งเกต
ตรวจใบงาน
การตอบคำ
�ถาม
การตอบค
าถาม
ใบงาน ใบงาน
ตรวจใบงาน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑.นักเรียนสรุปลักษณะ
สังเกตการตอบคำ
เกตการณ์ตอบค
าถาม ใบงาน คาถาม
�ถาม
ประโยคซ้อนได้ถูกต้อง
ตรวจใบงาน
ใบงาน
การประเมิ
นใบงาน
๒.นักเรียนแต่งประโยคซ้อนได้
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติ
งเกตกรรม
สังเกตพฤติ
กรรมกรรม
แบบสัแบบสั
งเกตพฤติ
ด้านคุ
ณลักกรรมด้
ษณะาน
พฤติ
คุณลักษณะ

เกณฑ์
ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
๘o๘๐
ผ่า่ นเกณฑ์

องร้อยละ
อยละ๘o๘๐ขึน้ ขึไป้นไป
ถูกถูต้กอต้งร้

คุณภาพ
ได้ระดัได้บรคุะดัณบภาพ
๒ ๒
รายการขึ
น้ ไป้นถืไปอว่าถืผ่อาว่นาผ่าน
ทุกรายการขึ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๔๑

ใบความรู้เรื่อง ประโยคซ้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยคซ้อน ๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ประโยคซ้อน คือประโยคที่มีเล็กๆ ประกอบอยู่ด้วย ประโยคเล็กๆ มีคาเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน ว่า ฯลฯ
นาหน้ า คาเชื่อ มเหล่ านี้ร วมกั บ ประโยคเล็ ก ๆ เรียกว่า อนุป ระโยค คาเชื่อมเหล่านี้ จึง เรียกว่ า คาเชื่อ ม
อนุประโยค ในประโยคซ้อนต้องมีอนุประโยคอยู่ด้วยเสมอ อนุประโยคอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยคซ้อน
หรือใช้ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคซ้อนก็ได้ เช่น
ตัวอย่าง

ครูตาหนินักเรียน (ประโยคสามัญ)
เพิ่มประโยคย่อยมาขยายเป็น
ประโยคหลัก คือ “ครูตาหนินักเรียน”

ครูตาหนินักเรียนที่คุยกัน
ประโยคย่อย คือ“ที่ (นักเรียน) คุยกัน”

องค์ประกอบของประโยคซ้อน ประโยคซ้อนประกอบด้วยส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ
๑. ประโยคหลัก
๒. ประโยคย่อย
ประโยคหลัก (มุขยประโยค) คือ ประโยคหัวหน้าหรือประโยคหลัก เป็นประโยคสาคัญซึ่งจะขาดไม่ได้
และมีได้เพียงประโยคเดียวต่อหนึ่งประโยคเท่านั้น ดังตัวอย่างที่พิมพ์ตัวหนาต่อไปนี้
องค์ประกอบของประโยคซ้อน ประโยคซ้อนประกอบด้วยส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ
๑. ประโยคหลัก
๒. ประโยคย่อย
ประโยคย่อย (อนุประโยค) คือประโยคเล็กที่ทาหน้าที่แต่งมุขยประโยคให้ได้ความดีขึ้น แบ่งออกเป็น
๓ ชนิด คือ
๑. นามานุประโยค
๒. คุณานุประโยค
๓. วิเศษณานุประโยค
นามานุประโยค คือ ประโยคย่อยที่ทาหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นบทประธาน บทกรรม หรือบท
ขยายก็ได้ มักเชื่อมด้วยคา “ว่า” “ให้” “สาหรับ” “ของ” บางทีก็ไม่มีตัวเชื่อม เช่น
๑. ทาหน้าที่เป็นบทประธาน คือ ทาหน้าที่เป็นบทประธานหรือภาคประธานของมุขยประโยค
ตัวอย่าง ภราดรเล่นเทนนิสถูกใจคนดู
- ภราดรเล่นเทนนิส (ประโยคย่อยทาหน้าที่เป็นบทประธานของประโยคหลัก)
- ภราดรถูกใจคนดู (ประโยคหลัก)
๒. ทาหน้าที่เป็นบทกรรม คือ ทาหน้าที่เป็นบทกรรมของมุขยประโยค
ตัวอย่าง

ฉันเห็นตารวจไล่จับผู้ร้าย
- ฉันเห็นตารวจ (ประโยคหลัก กรรมของประโยคหลัก คือ ตารวจ)
- ตารวจไล่จับผูร้ ้าย (ประโยคย่อยทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยคหลัก)
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๓๔๒

๓. หน้าที่เป็นบทขยาย คือ ทาหน้าที่ขยายนามของประโยคหลัก คาเชื่อม ได้แก่ ของ สาหรับ หรือ
อาจไม่มีคาเชื่อมก็ได้
ตัวอย่าง การเงินของพ่อค้าขายของชาฝืดเคืองมาก
- การเงินฝืดเคืองมาก (ประโยคหลัก)
- ของพ่อค้าขายของชา (ประโยคย่อยทาหน้าที่ขยายนาม การเงิน ซึ่งเป็นประธานของ
ประโยคหลัก คาเชื่อม คือ ของ)
- คนเริ่มต้นคิดโครงการนี้ (ประโยคย่อยทาหน้าทีส่ ่วนเติมเต็ม
ประโยคซ้อนชนิดคุณานุประโยค
คุณานุประโยค คือ ประโยคย่อยที่ทาหน้าที่เหมือนคาวิเศษณ์ขยายนามหรือสรรพนามของประโยคหลัก
โดยมีประพันธสรรพนามเป็นตัวเชื่อม เช่น “ที่” “ซึ่ง” “อัน” “ผู้” โดยที่ประโยคย่อยนี้จะอยู่หลังและติดกับ
คาเชื่อมดังกล่าว
ตัวอย่าง

ครูชอบเด็กที่มีความประพฤติดี
- ครูชอบเด็ก (ประโยคหลัก)
- ที่ (เด็ก) มีความประพฤติดี (ประโยคย่อย)
- คาเชื่อม คือ ที่

ประโยคซ้อนชนิดวิเศษณานุประโยค
วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคย่อยที่ทาหน้าที่เหมือนคาวิเศษณ์ขยายกริยาหรือวิเศษณ์ของประโยค
หลักให้ได้ใจความชัดเจนขึ้น โดยมีคาเชื่อมให้สังเกต ดังนี้
ประพันธวิเศษณ์ ได้แก่ “ที่” “ซึ่ง” “อัน” ทั้ง ๓ คานี้จะต้องอยู่หลังและติดกับคากริยาหรือวิเศษณ์
เท่านั้น
คาบุพบท ได้แก่ จน ตาม เพราะ ขณะที่ ระหว่างที่ เมื่อ จนกระทัง่ ตั้งแต่ สาหรับ เพือ่ ฯลฯ
ตัวอย่าง

นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ
- นักเรียนไปโรงเรียน (ประโยคหลัก)
- เรียนหนังสือ (ประโยคย่อย)
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๓๔๓

ใบงานเรื่อง ประโยคซ้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง ประโยคซ้อน ๑
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง จงสรุปความรู้เรื่องประโยคความซ้อนเป็นแผนภาพความคิด พร้อมยกตัวอย่างประโยคซ้อนชัดเจน
และถูกต้อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประโยคซ้อน ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การแต่งประโยคซ้อน
ขั้นนา
๑. ครูซักถามเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน ว่า “ประโยค
จุดประสงค์การเรียนรู้
ซ้อนมีลักษณะอย่างไร”
ด้านความรู้
ขั้นสอน
นักเรียนบอกลักษณะของประโยคซ้อน
๑. นักเรียนแต่ละคนเข้ากลุม่ กลุม่ ละ ๕ คนช่วยกันระดมความคิด
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนอธิบายลักษณะ และแต่งประโยคซ้อน ทาใบงาน ประโยคซ้อน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด
ได้ถูกต้อง
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน และใช้ทักษะในการสื่อสาร ๑.นักเรียนแต่งประโยคซ้อนคนละ ๒ ประโยคบันทึกลงสมุด และ
สุ่มนักเรียนออกมา ๕ คน มาเขียนประโยคของตนเองบนกระดาน
๒. ครูสุ่มเรียกนักเรียน จานวน ๕ คน ให้มาวิเคราะห์ประโยคที่
เพื่อนแต่ง หน้าห้องเรียน ในประเด็นดังนี้ (เป็นประโยคซ้อนหรือไม่,
เป็นหรือไม่เป็นเพราะอะไร)
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมประเด็นที่นักเรียนสงสัย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบงานประโยคซ้อน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แต่งและวิเคราะห์ประโยคซ้อน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๔๔
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๓๔๕

การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ สัสังงเกตการตอบคำ
เกตการตอบค�าถาม
ถาม
ของประโยคซ้อน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนอธิบายลักษณะ และ ตรวจใบงาน
ตรวจใบงาน
แต่งประโยคซ้อนได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
สังเกตพฤติ
กรรม
สังเกตพฤติ
กรรม
และใช้ทักษะในการสื่อสาร

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบสังเกต
งเกตการตอบ
แบบสั
การตอบคำ
�ถาม
คาถาม

อยละ๘o๘๐
ผ่านเกณฑ์
ร้อร้ยละ
ผ่า่ นเกณฑ์

ใบงาน ใบงาน

องร้อยละ
อยละ๘o๘๐ขึน้ ขึไป้นไป
ถูถูกกต้อต้งร้

แบบสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม ได้ระดั
ได้บรคุะดัณบภาพ
คุณภาพ
แบบสั
๒ ๒
ด้านคุ
กษณะ
รายการขึ
น้ ไป้นถืไปอว่ถืาผ่อาว่นาผ่าน
ด้าณนคุลัณ
ลักษณะ
ทุกรายการขึ

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

346
338

๓๔๖

ใบงานเรื่อง ประโยคซ้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประโยคซ้อน ๒
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุว่าประโยคที่กาหนดให้เป็นรูปประโยคชนิดใด โดยนาตัวอักษรหน้า
คาตอบต่อไปนี้ไปใส่หน้าคาถามให้ถูกต้อง
ก. ประโยคย่อยที่ทาหน้าที่เป็นบทประธาน
ข. ประโยคย่อยทีท่ าหน้าทีเ่ ป็นบทกรรม
ค. ประโยคทีท่ าหน้าทีเ่ ป็นบทขยาย
....................... ๑. กุ๊กไก่เห็นสุนัขตกน้า
....................... ๒. อาจารย์สอนวิชาศิลปะไม่มาโรงเรียน
....................... ๓. นกแสกบินผ่านบ้านเป็นลางร้าย
....................... ๔. ครูไม่ชอบนักเรียนเล่นกันในเวลาเรียน
....................... ๕. ร่มของแม่ค้าขายส้มตาคันใหญ่มาก
....................... ๖. ยายเห็นตารวจไล่จบั ผูร้ ้าย
....................... ๗. นกแสกคือนกหากินในเวลากลางคืน
....................... ๘. หน้าตาของพ่อเหมือนคนมีความกังวล
....................... ๙. ลมพายุพัดผ่านภาคกลางทาให้มฝี นตกหนัก
....................... ๑๐. เขาทาให้ฉันตกใจ
ตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่งประโยคย่อยที่ทาหน้าที่เหมือนคานามมาเติมลงในช่องว่าง
เพื่อทาหน้าที่เป็นบทประธาน บทกรรม และบทขยาย ของประโยคหลักต่อไปนี้
๑. คน ......................................................................... เป็นคนน่ายกย่อง
๒. วงการแพทย์ ........................................................ เรื่องยารักษาโรคเอดส์
๓. พ่อสอนว่า ....................................................................
๔. แม่............................................ น้องรีบเข้านอนแต่หัวค่า
๕. ฉันเห็นคุณพ่อ ...................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กลอนสุภาพ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ความหมายความหมายและฉันทลักษณ์ของ ขั้นนา
๑. ครูยกบทกลอน “พอใจให้สุข” ของฐะปะนีย์ นาครทรรพ
กลอนสุภาพ
อันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาด กาเนิดชาติดีทรามตามวิถี
๒. หลักการใช้เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคได้
ถือสันโดษบาเพ็ญให้เด่นดี ในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทอญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนอ่านคาประพันธ์พร้อมกันและตอบคาถามว่าเป็นคา
ด้านความรู้
ประพันธ์ประเภทใด (ตอบ กลอนสุภาพ)
นักเรียนบอกความหมายและฉันทลักษณ์ของ
ขั้นสอน
กลอนสุภาพ
๑. นักเรียนศึกษาแผนผังฉันทลักษณ์กลอนสุภาพที่ครูเตรียมมาให้
ด้านทักษะและกระบวนการ
จดบันทึกลงสมุด พร้อมทั้งสังเกตลักษณะของกลอนสุภาพ ดังนี้
นักเรียนอธิบายความหมายและฉันทลักษณ์ของ
๑.๑ จานวนคาในแต่ละวรรค
กลอนสุภาพได้ถูกต้อง
๑.๒ คาคล้องจอง สัมผัสนอก และสัมผัสใน
ด้านคุณลักษณะ
๑.๓ การใช้เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย และมีมารยาทในการ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของกลอนสุภาพ
เขียน
๓. นักเรียนจดบันทึกแผนผังลักษณะคาประพันธ์และความรู้ต่างๆ
ที่ครูเสริมให้ลงในสมุด
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของกลอนสุภาพ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แผนผังกลอนสุภาพ
๒. บทกลอน “พอใจให้สุข”
ของฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
-สมุดบันทึกบทกลอน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๔๗

339
347

348
340

๓๔๘

๗. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
สังเกตการตอบคาถาม
นักเรียนบอกความหมายและ สังเกตการตอบคำ�ถาม
ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ
ท้ายวรรค
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตการตอบคาถาม
นักเรียนอธิบายความหมาย
สังเกตการตอบคำ�ถาม
การประเมินใบงาน
และฉันทลักษณ์ของกลอน
สุภาพได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย สังเกตพฤติกรรม
และมีมารยาทในการเขียน

เครื่องมือที่ใช้
คาถาม
คำ�ถาม

คาถาม
คำ�ถาม

เกณฑ์
ถูกต้องร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘oขึ้นผ่ไป
า่ นเกณฑ์

ถูกต้องร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป๘o ขึน้ ไป
ถูกต้องร้อยละ

แบบสังเกต
ได้ระดับคุณภาพ ๒ ทุก
ระดับคุณ้นไป
ภาพถือ๒ว่าผ่าน
พฤติ
กรรมด้ากนรรม ได้
รายการขึ
แบบสั
งเกตพฤติ
รายการขึน้ ไป ถือว่าผ่าน
ด้านคุคุณณลัลักกษณะ
ษณะ

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

ขอบเขตเนื้อหา
๑. หลักการแต่งกลอนสุภาพ
๒. ฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการแต่งกลอนสุภาพ
ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนแต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้องตรงตาม
ฉันทลักษณ์
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย เขียนสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายกติกาเกม “Who am I” คือการแต่งกลอนสุภาพ
เกี่ยวกับลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยห้ามใส่
ชื่อของตนลงไปในบทกลอน แล้วจบกลอนด้วยคาถามว่า ฉันคือ
ใคร? เช่น ตัวอย่างกลอน “Who am I”
ตัวพี่นี้แสนดีแถมยังโสด ไม่เคยโหดมาโปรโมทด้วยยิ้มใส
จมูกโด่งดูให้ดีงามที่ใจ
พี่คนนี้คือใครจงทายมา
๒. ครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ เรื่อง
“Who am I” ลงในกระดาษ จานวน ๒ บท
๓. นักเรียนสลับกันอ่านกลอนแล้วให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกัน
ตอบว่าคนที่ถูกกล่าวถึงในกลอนนั้นคือใคร พร้อมสุ่มตัวอย่าง
กลอนสุภาพที่นักเรียนแต่งบนกระดาน
๔. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของฉันทลักษณ์จากกลอนสุภาพที่เพื่อนแต่ง
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปลักษณะของกลอนสุภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กลอนสุภาพ ๒
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
รายวิชาภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ตัวอย่างกลอน “Who am I”
๒. กระดานไวท์บอร์ด/กระดานดา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กลอนสุภาพ “Who am I”

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๔๙

349
341

342
350

๓๕๐

การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
นักเรียนอธิบายหลักการ
แต่งกลอนสุภาพ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนแต่งกลอนสุภาพได้
ถูกต้องตรงตาม
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย และเขียนสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
สังเกตการตอบคาถาม
คาถาม
สังเกตการตอบคำ�ถาม คำ�ถาม
การแต่งกลอนสุภาพ
แต่งกลอนสุภาพ
สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘o ผ่า่ นเกณฑ์

แบบประเมินการแต่
การแต่งง ถูกต้องร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
ถูกต้องร้อยละ ๘o ขึน้ ไป
กลอนสุ
กลอนสุ
ภาพภาพ
“who
am am
I” I”
“Who
แบบสังเกตพฤติกรรม
ได้ระดับคุณภาพ ๒
ด้านคุ
ณลักษณะ
้นไป ๒ถือว่าผ่าน
แบบสั
งเกตพฤติ
กรรม ทุได้กรรายการขึ
ะดับคุณภาพ
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึน้ ไป ถือว่าผ่าน

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

343
351

๓๕๑

ผลงานกลอนสุภาพ “Who am I”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ชื่อ.......................................................นามสกุล.........................................เลขที่...............ชั้น...................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง พินิจกลอนสุภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง สร้างคานาไปใช้
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หลักการแต่งกลอนสุภาพ
ขั้นนา
๑. ครูท บทวนความรู้เ กี่ ยวกั บ ฉันทลั ก ษณ์ของกลอนสุภาพ ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประเมินความถูกต้องของกลอนสุภาพ
โดยสุ่มนักเรียนถามทีละคน เขียนคาตอบของนักเรียนบน
ด้านความรู้
กระดาน
๑. นักเรียนอธิบายฉันทลักษณ์กลอนสุภาพได้
๒. นักเรียนประเมินความถูกต้องกลอนสุภาพได้ ๒. นักเรียนและครูสรุปความรู้ร่วมกัน
ขั้นสอน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. ให้นักเรียนจับคู่แล้วผลัดกันพิจารณาผลงานกลอนสุภาพ
นักเรียนพิจารณาและตัดสินกลอนสุภาพได้
ของเพื่อนตามหัวข้อของแบบประเมินการแต่งบทร้อยกรอง
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
๒. สะท้อนผลใบประเมินให้เพื่อนฟัง
ด้านคุณลักษณะ
๓. นักเรียนสลับกันอ่านกลอนแล้วให้เพือ่ นในชั้นเรียนร่วมกัน
รักความเป็นไทย การคิดสร้างสรรค์ และมี
ตอบว่าคนที่ถูกกล่าวถึงในกลอนนั้นคือใคร
มารยาทในการเขียน
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการประเมินบทร้อยกรอง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อชื่นชม เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง
ผลงานการแต่งกลอนสุภาพให้สมบูรณ์ต่อไป

๓๕๒

344
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๓๕๓

การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.นักเรียนอธิบายฉันทลักษณ์
กลอนสุภาพได้
๒.นักเรียนประเมินความ
ถูกต้องกลอนสุภาพได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
นักเรียนพิจารณาและตัดสิน
กลอนสุภาพได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย การคิด
สร้างสรรค์ และมีมารยาทใน
การเขียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สังเกตการตอบคาถาม คาถาม

ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์

การแต่งกลอนสุภาพ

แบบประเมินการแต่ง
กลอนสุภาพ

ถูกต้องร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม ได้ระดับคุณภาพ ๒
แบบสั
งเกตพฤติ
บคุณภาพ
ด้านคุณ
ลักษณะกรรม ได้
ทุกระดั
รายการขึ
้นไป๒ถือว่าผ่าน
ด้านคุณลักษณะ
รายการขึน้ ไป ถือว่าผ่าน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
คุณค่างานวรรณคดี
รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๑ รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๑ ชัว่ โมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่า และ
นนำ�ามาประยุ
มาประยุกต์
กต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ม.๒/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.๒/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.๒/๕ ท่องจ
อาขยานตามที่กำ�าหนด
และบทร้ออยกรองที
ยกรองที่ม่มีคีคุณุณค่ค่าาตามความสนใจ
ตามความสนใจ
งจำ�าบท
บทอาขยานตามที
หนดและบทร้
๒.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คุณ้งค่คุาณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นบันทึกทางสังคมและสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทั
ด้านอารมณ์และคุณค่าทางความคิดนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และประเทศชาติยุค ๆ นั้น
ยุ ค นั้ น่สๆร้าผ่งตามจิ
า นตั วนละครที
่ ส ร้ า งตามจิ
้ แ ต่ยงนรู
ผู้ เ้ถรีึงยคุนควรศึ
ก ษาเรี ย นรู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า และ
ผ่านตัวละครที
ตนาการของผู
้แต่ง นผูตนาการของผู
้เรียนควรศึกษาเรี
ณค่าและความงดงามทางภาษา
ความงดงามทางภาษาตลอดจนคุ
ค่ าเในแง่
มุ ม ต่า ง ๆ้งผูเพืก่ อพัให้
ความซาบซึ
้ง ผู ก พั น กับนเอกลั
ตลอดจนคุ
ณค่าในแง่มุมต่าง ๆ เพื่ณ
อให้
กิดความซาบซึ
นกัเกิบดเอกลั
กษณ์ของความเป็
ไทย ร่กวษณ์
มกัขนอง
ความเป็
ไทยบร่สานมรดกอั
วมกันอนุรักนษ์ลแํ้าละสื
นลํล้้าาค่
อนุ
รักษ์แนละสื
ค่านีบ้ใสานมรดกอั
ห้คงอยู่คู่ความเป็
ค่าานนีนีไทยตลอดไป
้ใ้ให้ห้คคงอยู่คู่ความเป็นไทยตลอดไป
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. มีความรู้และเข้าใจในการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. บอกข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมได้
๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้
๔. บอกประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมที่สามารถนนำ�าไปปรับใช้ได้
ทักษะ/กระบวนการ
ได้
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมได้
๒. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน และนนำ�าไไปประยุ
ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ได้
๓. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
เจตคติ
๑. ตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. มีความรับผิดชอบ
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๓๕๕

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื
่อสาร ่อสาร
๑. ความสามารถในการสื
๒. ความสามารถในการคิ
ด
๒. ความสามารถในการคิ
ด
๓. ความสามารถในการแก้
๓. ความสามารถในการแก้
ปัญหา ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ใฝ่เรียนรู้
๓.
3. มุ่งมั่นในการทำ
ในการท�างาน
๔.มีมีจจิติตสาธารณะ
๔.
สาธารณะ
๕.มีมีเเจตคติ
๕.
จตคติทที่ดี่ดีตีต่อ่อการอ่
การอ่าานน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิชื้นงานหรือภาระงาน
ใบงานเรื
่อง การวิ
เคราะห์
คุณค่คาุณทางวรรณคดี
และวรรณกรรม
ใบงานเรื
่อง การวิ
เคราะห์
ค่าทางวรรณคดี
และวรรณกรรม
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๓๕๖ ๓๕๖

เกณฑ์เกณฑ์
การประเมิ
การประเมิ
นผลชิน้นผลชิ
งานหรื
้นงานหรื
อภาระงาน
อภาระงาน
ประเมิประเมิ
นเรื่อนง เรืการวิ
่อง การวิ
เคราะห์
เคราะห์
คุณค่คาทางวรรณคดี
ุณค่าทางวรรณคดี
และวรรณกรรม
และวรรณกรรม
ประเด็ประเด็
นการนการ
ระดับระดั
คุณบภาพ
คุณภาพ
ประเมิประเมิ
น น
๔ ๔(ดีมาก)
(ดีมาก)
๓ (ดี๓) (ดี)
๒ (พอใช้
๒ (พอใช้
) )
๑ (ปรั๑บ(ปรั
ปรุงบ)ปรุง)
คัญญ มีสาระส
คัญญ มีสาระส
คัญญ
๑.การสรุ
๑.การสรุ
ป ป
มีสาระส
มีสาระส
าคัสำญ�าคั
มีสาระส
าคัสำญ�าคั
มีสาระส
าคัสำญ�าคั
มีสาระส
าคัสำญ�าคั
คัญญ มีสาระส
สาระส
กต้องตามประเด็
กต้องตามประเด็
กต้องตามประเด็
กต้องตามประเด็
สาระส
าคัญ
น ถูนกต้อถูงตามประเด็
น ถูนกต้อถูงตามประเด็
น ถูนกต้อถูงตามประเด็
น น
สำ�าคั
คัญญ ถูกต้อถูงตามประเด็
ที่ต้องการทั
ที่ต้องการทั
้งหมด้งหมด เป็นส่เป็วนใหญ่
นส่วนใหญ่ เป็นบางส่
เป็นบางส่
วน วน เป็นส่เป็วนน้
นส่อวยนน้อย
นำ�าเสนอ
เสนอ มีการน
เสนอ
เสนอ
เสนอ
เสนอ
มีการน
นอ มีการน
มีการน
นอ
๒.การน
๒.การน
าเสนอ
มีการน
าเสนำนอ�าเส
นอ มีการน
าเสนำนอ�าเส
มีการน
าเสนำนอ�าเส
นอ มีการน
าเสนำนอ�าเส
สำส�าคั
คัญ
สำส�าคั
คัญ
สำส�าคั
คัญญบางความคิ
สำส�าคั
คัญญแต่
ความคิ
ญแต่ความคิ
ความคิ
ความคิ
ดส าคัดญและ
ดส าคัดญแต่
ดส าคัดญบาง
ดส าคัดญแต่
ความคิ
ญและความคิ
ความคิ
ชัดขาดการ
เจน ขาดการ
มีการขยายความที
่ ขาดการขยายความประเด็ประเด็
น ขาดการ ไม่ชัดไม่เจน
มีการขยายความที
่ ขาดการขยายความ
น ขาดการ
ให้ห้ ขยายความ
้ผู้อ่าดนเกิด บางส่บางส่
ขยายความ
ล ขยายความ
ท าใหทำท้ผ�ู้อาใให้่าหนเกิ
วนที่ทวนที
าใหทำ่ท้ �าใ
มีข้อมูมีลข้อมูขยายความ
มีข้อมูมีลข้อมูล
ผู้อ่ารนได้
อมูลไม่
ความเชื
่อมั่นในผลผู้อ่านได้
ความเชื
่อมั่นในผล
ับข้อรมูับลข้ไม่
บางส่บางส่
วน แต่วนไม่แต่ไม่ บางส่บางส่
วน แต่วนไม่แต่ไม่
ชัดเจนขาดความ ชัดเจน
ชัดเจน
ของการศึ
ชัดเจน
ของการศึ
กษา กษา ชัดเจนขาดความ
ชัดเจน
่อมั่นในผลของ
เชื่อมัเชื่นในผลของ
การศึการศึ
กษา กษา
�าส
สำน�นวน
�าส
สำน�นวน
�าส
สำน�นวน
�าส
สำน�นวน
๓.การใช้
๓.การใช้
ภาษาภาษา ๑.ใช้ถ๑.ใช้
้อยคถ้อาสยคคำานว
านว๑.ใช้
น ถ๑.ใช้
้อยคถ้อาสยคคำานว
านว๑.ใช้
น ถ๑.ใช้
้อยคถ้อาสยคคำานว
านวใช้
น ถ้อใช้ยคถ้อาสยคคำานว
านวน
กต้องเหมาะสม ถูกต้อถูงเหมาะสม
กต้องเหมาะสม ถูกต้อถูงเหมาะสม
กต้องเหมาะสม ถูกต้อถูงเหมาะสม
กต้องเหมาะสม
ถูกต้อถูงเหมาะสม
ดและเขี
ดและเขี
ดและเขี
๒.พูด๒.พู
และเขี
ยนสื่อยนสื่อ๒.พูด๒.พู
และเขี
ยนสื่อยนสื่อ๒.พูด๒.พู
และเขี
ยนสื่อยนสื่อ
ความหมายได้
ความหมายได้ ความหมายได้
ความหมายได้ ความหมายได้
ความหมายได้
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
๓.ใช้ภ๓.ใช้
าษาถู
กต้องกต้อง๓.ใช้ภ๓.ใช้
าษาถู
กต้องกต้อง
ภาษาถู
ภาษาถู
มารยาทในการ
๔.มีม๔.มี
ารยาทในการ
พูดและเขี
พูดและเขี
ยน ยน
๔.การวิ
๔.การวิ
เคราะห์
เคราะห์ วิเคราะห์
วิเคราะห์
ได้ ได้
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ได้ ได้
วิเคราะห์
วิเคราะห์
ได้ไม่ได้ไม่ วิเคราะห์
วิเคราะห์
ได้ไม่ได้ไม่
คุณค่คุาทางวรรณคดี
มและมี
มแต่ขมาด
มและขาด
มและไม่
มี มี
ณค่าทางวรรณคดีครอบคลุ
ครอบคลุ
มและมี ครอบคลุ
ครอบคลุ
แต่ขาดครอบคลุ
ครอบคลุ
มและขาดครอบคลุ
ครอบคลุ
มและไม่
และวรรณกรรม รายละเอี
รายละเอี
ดทุกแง่รายละเอี
ยดบาง
รายละเอี
รายละเอี
และวรรณกรรม
ยดทุกยแง่
ยดบาง
ยด ยด รายละเอี
ยด ยด
รายละเอี
ด รายละเอี
ทุกมุมทุกมุม
ประเด็บางประเด็
ประเด็
น น น
เกณฑ์เกณฑ์
การตักดารตั
สิน ดสิน
คะแนน
คะแนน
๑๒ –๑๒๑๖– ๑๖ หมายถึ
หมายถึ
ง ดีมงากดีมาก
คะแนน
คะแนน๘– ๑๑
๘– ๑๑ หมายถึ
หมายถึ
ง ดี ง ดี
คะแนน
คะแนน๔– ๗๔– ๗ หมายถึ
หมายถึ
ง พอใช้
ง พอใช้
คะแนน
คะแนน๑– ๓๑– ๓ หมายถึ
หมายถึ
ง ปรังบปรุ
ปรังบปรุง
เกณฑ์เกณฑ์
การผ่กาารผ่
น าตัน้งแต่ตัร้งะดั
แต่บระดั
พอใช้
บ พอใช้
ขึ้นไปขึ้นไป
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้ำน
1. รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

รำยกำรประเมิน
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทากิจกรรมกับสมาชิกใน
โรงเรียน ชุมชนและสังคม
1.4 เป็นผู้นาหรือเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ชื่นชม ปกป้องความเป็นชาติไทย
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนาและเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นชื่นชม
ในพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และ
พระราชวงศ์
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวที่จะกระทา
ความผิดทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
และครู เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่
ไม่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวโรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน แลรับผิดชอบ
ในการทางาน ปฏิบัติเป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่ำงพอเพียง

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม

ระดับคะแนน
4 3 2 1

350
358

๓๕๘

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้ำน

6. มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน

7. รักควำมเป็นไทย
8. มีจิตสำธำรณะ

รำยกำรประเมิน
5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวิตประจาวันบน
บนพื
้นฐานของความรู
ข่าวสาร
พื้นฐานของความรู
้ ข้อ้ มูข้ลอมูข่ลาวสาร
5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม
ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานอย่างรอบคอบ
6.4 ทุ่มเท ทางาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จ
6.6 ชื่นชมผลงานความสาเร็จด้วยความภาคภูมิใจ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และ
อื่นๆๆพร้
พร้ออมช่
มช่ววยแก้
ยแก้ปปัญัญหา
หา
8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับคะแนน
4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

............../.................../................
ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

351
359

๓๕๙

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
กลุ่มที่..............................
สมาชิกของกลุ่ม ๑......................................................
๓......................................................
๕......................................................
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
5

๒.....................................................
๔.....................................................
๖.....................................................
คุณภำพกำรปฏิบัติ

รำยกำรประเมิน

๔

๓

๒

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
การใช้ภาษา
วิธีการนาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมในการทางาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง
=

๔
๓
๒
๑

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๘
๒o
๑๘--๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ดีมาก
=
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง
=

ลำดับที่

4
3
2
1

หรื อให้ มกี ารประเมินโดยเพื่อน โดยตัวนักเรี ยนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้

หมายเหตุ ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ประเมิน หรือให้ตัวแทนกลุ่มผลัด
กันประเมิน หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิ น
............../.................../................

กำรแสดงควำม กำรรับฟังควำม
กำรร่วมปรับปรุง
กำรตั้งใจทำงำน
คิดเห็น
คิดเห็น
ผลงำนกลุ่ม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ควำมตรงต่อเวลำ

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ
18-20
ดีมาก
๑๘
- ๒o
14-17
ดี
๑๔
- ๑๗
พอใช้
๑10-13
o - ๑๓
ปรับปรุง
ตํต่่าากว่
กว่ า ๑10o

ชื่อ – สกุล
ของผู้รับกำรประเมิน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
รวม 20
คะแนน

352
3๖๐

360

353
361

3๖๑

แบบประเมินกำรอ่ำนทำนองเสนำะ

ชื่อ

ความถูกต้องชัดเจน
คล่องแคล่ว

รายการประเมิน / ระดับคุณภาพ
การออกเสียงอักขระ
จังหวะลีลาและ
และควบกล้า
การเว้นวรรค

๔

๔ ๓ ๒

๓

๒ ๑

๑

๔

๓

๒

๑

การทอดเสียง ผ่อนเสียง ความ
การใช้อัตราเร็วเหมาะสม คิดเห็น
กับเนื้อหาตลอดเรื่อง
๔ ๓ ๒
๑

ผู้ประเมิน...............................................

354
362

3๖๒

เกณฑ์คุณภำพ
รำยกำรประเมิน
๑. ควำมถูกต้อง
ชัดเจนคล่องแคล่ว

๒.กำรออกเสียง
อักขระและคำควบ
กล้ำ

๓. จังหวะ ลีลำและ
กำรเว้นวรรค

๔. กำรทอดเสียง ผ่อน
เสียง กำรใช้อัตรำเร็ว
เหมำะสมกับเนื้อหำ
ตลอดเรื่อง

ดีมำก (๔)
อ่านถูกต้องตามหลัก
การอ่านทานองเสนาะ
ทั้งหมด น้าเสียงชัดเจน
มีความคล่องแคล่วใน
การอ่าน

ดี(๓)
อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
ทานองเสนาะ
เป็นส่วนใหญ่
โดยมีส่วนที่อ่าน
ผิด น้อยกว่า ๔
แห่ง น้าเสียง
ชัดเจน และ
มีความ
คล่องแคล่ว
ในการอ่าน
ออกเสียงอักขระและ
ออกเสียงอักขระ
คาควบกล้าถูกต้องทุกคา และคาควบกล้า
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีที่
อ่านผิดน้อยกว่า
๔ คา
มีจังหวะลีลาและ
มีจังหวะลีลาและ
การเว้นวรรคถูกต้อง
การเว้นวรรค
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีที่ผิด
ไม่เกิน ๒ แห่ง
มีการทอดเสียง
ผ่อนเสียง ใช้อัตราเร็ว
เหมาะสมกับเนื้อหา
ตลอดเรื่อง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑๔ - ๑๖
คะแนน
๑๑ - ๑๓
คะแนน
๘ - ๑๐
คะแนน
๐ - ๗
คะแนน

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

พอใช้(๒)
อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
ทานองเสนาะ
พอใช้ได้ โดยมีคา
ที่อ่านผิด ๔–๗
แห่ง น้าเสียง
ชัดเจนบางช่วง แต่
ขาดความ
คล่องแคล่วใน
การอ่าน

ปรับปรุง(๑)
อ่านถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
ทานองเสนาะ
น้อย โดยมีคาที่
อ่านผิดมากกว่า
๗ แห่ง น้าเสียงไม่
ชัดเจน และขาด
ความคล่องแคล่ว
ในการอ่าน

ออกเสียงอักขระ
และคาควบกล้า
ถูกต้องพอใช้ โดย
มีคาที่อ่านผิด
๔ – ๗ คา

ออกเสียงอักขระ
และคาควบกล้า
ถูกต้องน้อย โดยมี
คาที่อ่านผิด
มากกว่า ๗ คา

มีจังหวะลีลาและ
การเว้นวรรค
ถูกต้องเป็นบางช่วง
โดยมีที่ผิดมากกว่า
๒ แห่ง แต่ไม่เกิน
๔ แห่ง
มีการทอดเสียง มีการทอดเสียง
ผ่อนเสียง ใช้
ผ่อนเสียงใช้
อัตราเร็ว
อัตราเร็ว เหมาะสม
เหมาะสมกับ
กับเนื้อหาเป็นบาง
เนื้อหาเป็นส่วน ช่วง โดยมีที่ผิด
ใหญ่ โดยมีที่ผิด มากกว่า ๒ แห่ง แต่
ไม่เกิน ๒ แห่ง ไม่เกิน ๔ แห่ง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

มีจังหวะลีลาและ
การเว้นวรรค ไม่
ถูกต้อง มากกว่า
๔ แห่ง
มีการทอดเสียง
ผ่อนเสียง ใช้
อัตราเร็ว
เหมาะสมกับ
เนื้อหาน้อย โดยมี
ที่ผิดมากกว่า
๔ แห่ง

355
363

3๖๓

แบบสังเกตพฤติกรรม กำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงใน
ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รบั กำร
ประเมิน

ควำมมีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อ
เสียสละ

ควำมมีวินัย

กำรรับฟังควำม
คิดเห็น

กำรแสดงควำม
กำรตรงต่อเวลำ
คิดเห็น

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รวม
20
คะแนน

ขอบเขตเนื้อหา
ประวัติผู้แต่งวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ประวัติผู้แต่งของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
ดานทักษะและกระบวนการ
อธิบายเกี่ยวกับประวัติผู แตงของวรรณคดีบ ท
เสภา สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก
ดานคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนํา
๑. นักเรียนอานบทประพันธ ดังตอไปนี้
“อันชาติใดไรชางชํานาญศิลป เหมือนนารินไรโฉมบรรโลมสงา”
๒. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงบทประพันธที่กลาวขางตน วามา
จากวรรณคดีเรื่องใดและใครเปนผูประพันธบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
(ตอบ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว )
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาประวัติผูแตงจากใบความรูเรื่องประวัติผูทรง
พระราชนิพนธ และรวมกันสนทนาถึงประวัติของผูแตงบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๒. นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับประวัติของผูแตงและผลงานของผูแตง
รวมถึงนามปากกาที่นักเรียนคุนเคย
๓. ครูใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง ประวัติผูแตงบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก โดยการตอบคําถามสั้น ๆ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและสรุปความรูเกี่ยวกับประวัติ ผู
แตงบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ครูให
นักเรียนรวบรวมนามปากกาของผูแตงที่มีทั้งหมด

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๑
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกนามปากกาผูแตง

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบความรู เรื่องเรื่องประวัติผูทรงพระราช
นิพนธ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรร
มาและสามัคคีเสวก
๒. ใบงาน เรื่อง ประวัติผูแตงบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกประวัติความเป็นมา ประวัติ
ผู้แต่งของวรรณคดีบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อธิบายเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งของ
วรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
ดานคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

การตอบคาถาม

คาถาม

การตอบคาถาม
การตอบคำ�ถาม

คาถาม
คำ�ถาม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน
ผลจากการตอบคาถาม ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณลักษณะไม่ต่ากว่าระดับ
๓

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................... ......................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ไดรับมอบหมาย
......................................................................................................................................... ..................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ เรื่อง ประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงพระนามว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มศึกษาเบื้องต้น ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาได้เสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยทรงศึกษาวิชาทหาร วิชาพลเรือน และภาษาฝรั่งเศส
หลังจากนั้นได้เสด็จเข้า ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ เมื่อทรงสาเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้วยัง
ทรงศึกษาวิช าประวัติศาสตร์ และกฎหมายที่วิทยาลั ยไครสต์เชิช แห่ งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดด้ว ยระหว่างที่
พระองค์ ศึ ก ษาที่ ป ระเทศอั ง กฤษนั้ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ รุ ณ หิ ศ สยามกุ ฎ ร าชกุ ม าร
สิ้นพระชนม์ พระองค์จึงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร
ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทยได้เสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศต่ต่างๆ
ง ๆ และทรงศึกษางานและเจริญพระราชไมตรี
พระราชไมตรี
รป สหรั ฐ อเมริ ก า และญี่ ปุ่ น พระองค์ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น กลั บ ประเทศไทย
กับผู้นำ�าต่ต่างงๆๆ ในประเทศยุ
ในประเทศยุโโรป
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติในพ.ศ. ๒๔๕๓ และเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชกรณีย กิ จ ของพระองค์มี อเนกประการ ทั้ง ด้า นการเมือ ง การปกครอง เศรษฐกิ จการศึก ษา
สื่ อ สารมวลชน ศิ ล ปะ และอั ก ษรศาสตร์ มี ผ ลให้ ป ระเทศพั ฒ นาและก้ า วทั น เทคโนโลยี ข องตะวั น ตก
ด้านอักษรศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เรื่อง
แบ่ ง ได้ เ ป็ น หลายประเภท ทั้ ง ร้ อ ยแก้ ว และร้ อ ยกรอง เช่ น สารคดี บทความ นิ ท าน นิ ย าย เรื่ อ งสั้ น
พระบรมราโชวาท พระราชหัตถเลขา บทพระราชนิพนธ์ที่คนไทยรู้จักดี เช่น โคลนติดล้อ ยิวแห่งบูรพาทิศ บทเสภา
สามัคคีเสวก มัทนะพาธาคาฉันท์ พระนลคาหลวง ศกุนตลา สาวิตรี เรื่องมัทนะพาธาคาฉันท์ได้รับยกย่องจาก
วรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละครพูดคาฉันท์ ส่วนเรื่องหัวใจนักรบได้รับยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระนามแฝงในพระราชนิพนธ์มากกว่า ๑๐๐ พระนาม
มีทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ที่เ ป็ น พระนามแฝงภาษาไทย เช่นน อัศ วพาหุ รามจิ
รามจิตตติติศรีศรีออยุยุธยา
ธ ยานายแก้
นายแก้
วว
นายขวัญ พันแหลม พระขรรค์เพชร ที่เป็นพระนามแฝงภาษาอังกฤษ เช่น Young Tommy, Tom Toby,
DiltonMarsh,Carlton H. Terris
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงได้ รั บ พระสมั ญ ญานามว่ า พระมหาธี ร ราชเจ้ า อั น สื บ
เนื่องมาจากความเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์ เนื่องในวาระฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ พรรษา
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO)
ได้ประกาศยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นนักปราชญ์ของโลก
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ใบงาน เรื่อง ประวัติผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๑ ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. ใครคือผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. ผู้แต่งเป็นพระราชโอรสของใคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓. ผู้แต่งพระราชสมภพเมื่อใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. เมื่อพระราชสมภพ ทรงมีพระนามเดิมว่า อะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕. ผู้แต่งเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศใด และทรงศึกษาในสาขาใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖. ผู้แต่งทรงศึกษาในด้านใดที่วิทยาลัยไครสต์เชิชแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๗. ผู้แต่งทรงมีความเชี
เชี่ยวชาญในด้านใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๘. เรื่องใดบ้างของผู้แต่งที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๙. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงในพระราชนิพนธ์ ที่เป็นพระนามแฝงภาษาไทย อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐.ผู้แต่งทรงได้รับพระสมัญญานามว่าอะไร เนื่องจากอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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เฉลยใบงาน เรื่อง ประวัติผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๑ ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑. ใครคือผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
………………พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…………………………………………………………………………..
๒. ผู้แต่งเป็นพระราชโอรสของใคร
…เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
๓. ผู้แต่งพระราชสมภพเมื่อใด
…………………เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓…………………………………………………………………………………..
๔. เมื่อพระราชสมภพ ทรงมีพระนามเดิมว่า อะไร
……………สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ…………………………………………………………………………
๕. ผู้แต่งเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศใด และทรงศึกษาในสาขาใดบ้าง
…………ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาวิชาทหาร วิชาพลเรือน และภาษาฝรั่งเศส………………………………………..
๖. ผู้แต่งทรงศึกษาในด้านใดที่วิทยาลัยไครสต์เชิชแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
…………ทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมาย………………………………………………………………………………
๗. ผู้แต่งทรงมีความเชี
เชี่ยววชาญในด้านใด
……………ด้านอักษรศาสตร์ ……………………………………………………………………………………………………………
๘. เรื่องใดบ้างของผู้แต่งที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร
………มัทนะพาธาคาฉันท์และหัวใจนักรบ…………………………………………………………………………………………
๙. ผู้แต่งทรงใช้พระนามแฝงในพระราชนิพนธ์ ที่เป็นพระนามแฝงภาษาไทย อะไรบ้าง
…………อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา นายแก้วนายขวัญ พันแหลม พระขรรค์เพชร………………………………..
๑๐.ผู้แต่งทรงได้รับพระสมัญญานามว่าอะไร เพราะเหตุใด
…………พระมหาธีรราชเจ้า เนื่องมาจากความเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์ ………………………………………

ขอบเขตเนื้อหา
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้ที่อ่านได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓.
ในการทำางาน
�งาน
๓.มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
๔.มีมีเเจตคติ
๔.
จตคติทที่ดี่ดีตีต่อ่อการอ่
การอ่าานน

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑.นักเรียนอ่านข้อความนี้บนกระดาน แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อน
บ้าน จึงมีช่างชานาญวิเลขา ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา อีก
ช่างสถาปนาถูกทานอง
๒. นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความบนกระดาน ครูสนทนากับ
นักเรียน โดยใช้คาถาม นักเรียนคิดว่าข้อความข้างต้น มีช่าง
อะไรบ้าง (ตอบช่างชานาญวิเลขา ช่างปั้น ช่างเขียน
ช่างสถาปนา )
๓.นักเรียนสังเกตลักษณะคาประพันธ์ว่าเป็นคาประพันธ์ประเภท
ใด (ตอบกลอนสุภาพ กลอนเสภา)
ขั้นสอน
๑. เปิดไฟล์เสียงการขับเสภาให้นักเรียนฟังพร้อมทั้งครูอธิบาย
ลักษณะกลอนเสภาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
๒. นักเรียนอ่านออกเสียงบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
พร้อมกัน เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้ว ช่วยกันหาคาสัมผัสจาก
บทประพันธ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๒
๒.ใบงาน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๓.ไฟล์เสียงการขับเสภา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกความรู้เพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๖๙

369
361

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓.นักเรียนทาใบงานเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวก
ขั้นสรุป
๑.นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก พร้อมอธิบายความรู้เพิ่มเติม
และจดความรู้ที่ได้ลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๗๐

362

363
371
๓๗๑

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
เสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
และสามัคคีเสวก
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวกได้ที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓.
ในการทำางาน
�งาน
๓.มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
๔.มีมีเจตคติ
๔.
เจตคติทที่ดี่ดตีต่อ่อการอ่
การอ่านาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน

-สังเกตพฤติกรรม
-การตั้งคาถาม

คาถาม

ผลจากการตอบคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลจากการสั
ลักษณะไม่ตง่ากว่
แบบประเมิน
ได้
เกตาระดับ
คุณลักษณะอันพึง คุ๓ณลักษณะไม่ตํ่ากว่า
ประสงค์
ระดับ ๓

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

364
372
๓๗๒

ใบงาน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงสัมผัสนอกของบทเสภาสามัคคีเสวก ต่อไปนี้

อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
จาเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ

365
373
๓๗๓

เฉลยใบงาน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
จาเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
และสามัคคีเสวก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๒.อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได้ที่อ่านได้
ดานคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับขาวความสามัคคีของคนในชาติที่
เกิดขึ้นในแตละวัน โดยยกตัวอยางขาวเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ความสามัคคีในประเทศไทย
๒. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงลักษณะของความรักและ
ความสามัคคีกอใหเกิดมั่นคงภายในชาติ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา โดยให
นักเรียนอานอออกเสียงพรอมกัน
๒. นักเรียนแบงกลุม ๔ กลุม เลือกประธาน รองประธานและ
เลขานุการ ครูแบงเนื้อหาคําประพันธ ใหแตละกลุมถอดคํา
ประพันธ ใหแตละกลุมรวมกันถอดคําประพันธบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมา
๓. สุมตัวแทน ๒ กลุม นําเสนอการถอดคําประพันธหนาชั้นเรียน
เพื่อนกลุมอื่นรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงความรูที่ไดรับจากการถอดคํา
ประพันธอีกครั้งและใหนักเรียนบันทึกการถอดคําประพันธลงสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ ม.๒
๒. ใบงาน เรื่อง ถอดคําประพันธบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกการถอดคําประพันธ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

๓๗๔

374
366

367
375

๓๗๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
เสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมาได้ที่อ่าน
๓.
ด้านคุณลักษณะ
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓.มุ
๓. มุ่ง่งมัมั่น่นในการท
ในการทำางาน
�งาน
๔. มีเจตคติ
เจตคติทที่ดี่ดีตีต่อ่อการอ่
การอ่าานน
๔.มี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน

-สังเกตพฤติกรรม
-การตั้งคาถาม
-บันทึกการถอดคา
ประพันธ์

-คาถาม
-สมุดบันทึก

ผลจากการตอบคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
ลักษณะไม่ตงเกต
่ากว่า
ได้คุณผลจากการสั
๓ ตํ่ากว่า
คุระดั
ณลับกษณะไม่
ระดับ ๓

สังเกตพฤติกรรม

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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๓๗๖

ใบงาน เรื่อง ถอดคาประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง : ให้นักเรียนถอดคาประพันธ์ต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้อง
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
จาเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ
เพราะการช่างนี้สาคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป
ใครดูถูกผู้ชานาญในการช่าง
เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
แต่กรุงไทยศรีวิไลทันเพื่อนบ้าน
ทั้งช่างปั้นช่างเขียนเพียรวิชา
ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ
อีกช่างถมลายลักษณะจาลอง
ควรไทยเราช่วยบารุงวิชาช่าง
ช่วยบารุงช่างไทยให้ถาวร
อันของชาติไพรัชช่างจัดสรร
เราต้องซื้อหลากหลากและมากมาย
แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย
ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกทานอง
เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง
สมเป็นเมืองใหญ่โตมโหฬาร

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาสดีเป็นศรีเมือง
ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา
จึงมีช่างชานาญวิเลขา
อีกช่างสถาปนาถูกทานอง
ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง
อีกช่าชองเชิงรัตนประกร
เครื่องสาอางแบบไทยสโมสร
อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย
เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย
ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง
เอออานวยช่างไทยให้ทาของ
และทาของงามงามขึ้นตามกาล
ได้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล
พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะดี

กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค,๒๕๕๔), ๓๙.
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๓๗๗

เฉลยใบงาน เรื่อง ถอดคาประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชาติ ใ ดที่ มี ศึ ก สงครามไม่ มี ค วามสงบสุ ข ในแผ่ น ดิ น ประชาชนย่ อ มไม่ มี จิ ต ใจสนใจความงดงาม
ของศิลปะ แต่หากชาติใด บ้านเมืองสงบสุขปราศจากสงครามประชาชนก็จะทานุบารุงการศิลปกรรมทั้งปวง
ให้เจริ ญรุ่งเรืองชาติใดที่ปราศจากช่างศิลป์ก็เปรียบเสมือนหญิงสาวที่ไม่มีความงามไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจ
ของใคร มีแต่จะถูกเยาะเย้ยให้ได้อับอาย ศิลปกรรมนั้นช่วยทาให้จิตใจคลายเศร้าช่วยทาให้ความทุกข์หมด
ทาให้จิตใจของเรามีความสุขซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยตรงกันข้ามหากใครไม่เห็นคุณค่าความงาม
ของศิ ล ปะเมื่ อ เผชิ ญความทุก ข์ ก็ไ ม่มี สิ่ งใดมาเป็ น ยาช่ว ยสมานบาดแผลของจิ ต ใจเขาเหล่ า นั้ น จึ ง เป็ น คน
ที่ น่ า สงสารยิ่ ง นั ก เพราะความรู้ ท างช่ า งศิ ล ป์ ส าคั ญ เช่ น นี้ น านาประเทศจึ ง นิ ย มยกย่ อ งคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะ
และความสามารถเชิงช่างของช่างศิลป์ว่าเป็นเกียรติยศ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินคนที่ไม่เห็นคุณค่าของศิลปะก็
เหมือนคนป่ าคนดง พูดด้ว ยก็เปลื องน้ าลายเปล่ า แต่ ป ระเทศไทยของเรานั้ น เห็ น คุณค่าของงานช่างศิล ป์
เช่นช่างปั้น ช่างเขียน ช่างสถาปัตยกรรม ช่างทองรูปพรรณ ช่างเงิน ช่างถมและช่างอัญมณี
เราจึ งควรสนั บ สนุ น งานช่างศิล ป์ ไทยให้ ก้าวหน้ ารุ่ ง เรื อ งอย่ าให้ ด้อ ยน้ อ ยหน้ ากว่านานาประเทศ
ชาวต่างชาติเมื่อมาเยือนเมืองไทยจะได้ซื้อหางานศิลปะเหล่านี้กลับไปเพราะเห็นในคุณค่าการช่วยสนับสนุน
งานศิลปกรรม และส่งเสริมช่างศิลปะไทยให้สร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นจึงเท่ากับได้ช่ วยพัฒนาชาติ ให้เจริญ
พัฒนาอย่างถาวร

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
และสามัคคีเสวก
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
๑. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๒. อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได
๒. สรุปความรูจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศว
กรรมาและสามัคคีเสวกไดที่อานได
ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการสรางความ
สามัคคีใหกับคนในสังคม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก โดยให
นักเรียนอานอออกเสียงพรอมกัน
๒. นักเรียนแบงกลุม ๔ กลุม เลือกประธาน รองประธานและ
เลขานุการ ครูแบงเนื้อหาคําประพันธ ใหแตละกลุมถอดคํา
ประพันธ ใหแตละกลุมรวมกันถอดคําประพันธบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมา
๓. สุมตัวแทน ๒ กลุม นําเสนอการถอดคําประพันธหนาชั้นเรียน
เพื่อนกลุมอื่นรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงความรูที่ไดรับจากการถอดคํา
ประพันธอีกครั้งและใหนักเรียนบันทึกการถอดคําประพันธลงสมุด

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ ม.๒
๒. ใบงาน เรื่อง ถอดคําประพันธบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกการถอดคําประพันธ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

๓๗๘
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๓๗๙

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ดานความรู
การตอบคาถาม
คาถาม
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
๑. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขึ้นไปผ่าน
เนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๒. อธิบายเนื้อหาของบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวกได
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ผลจากการตอบคาถาม
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบท -สังเกตพฤติกรรม -คาถาม
-สมุดบันทึก
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
เสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา -การตั้งคาถาม
และสามัคคีเสวก
-บันทึกการถอด
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคี คาประพันธ์
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวกไดที่อาน
๓. ถอดคาประพันธ์
ได้ผลจากการสังเกต
ดานคุณลักษณะ
คุณผลัลจากการสั
กษณะไม่ตง่ากว่
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
ได้
เกตา
๓
คุณลักษณะอันพึง
๒. ใฝเรียนรู
คุระดั
ณลับกษณะไม่
ตํ่ากว่า
ประสงค์
๓. มุงมั่นในการทํางาน
ระดับ ๓
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน
8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................................... .........
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................... ................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๘๐

ใบงาน เรื่อง ถอดคาประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น

ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว

ควรเคารพยาเยงและเกรงกลัว

ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี

ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท

ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี

เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี

จาต้องมีมิตรจิตรสนิทกัน

แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย

ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน

คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน

นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล

แม้ลูกเรืออวดดีมีทิฐิ

และเริ่มริเฉโกยุ่งโยเส

เมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซ

เรือจะเหล่ระยาคว่าไป

แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง

นายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน

แม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัย

เมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญคราง

นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต

จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง

จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง

เรือก็คงอับปางกลางสาคร

ถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาท

ไม่ควรขาดความสมัครสโมสร

ในพระราชสานักพระภูธร

เหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย

เหล่าเสวกตกที่กะลาสี

ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่

รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย

สมานใจจงรักพระจักรี

ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง

สามัคคีเป็นกาลังพลังศรี

ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี

ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว

กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค,๒๕๕๔), ๔๐.
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๓๘๑

ใบงาน เรื่อง ถอดคาประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สิ่งหนึ่งที่เราควรมีไว้ในจิตใจคือพระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนพ่อบังเกิดเกล้าที่เราควรเกรงใจและ
เคารพนับถือเราต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ควรนึกว่าพวกเราก็เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าแผ่นดิน
คนหนึ่งเหมือนลูกเรือที่อยู่ในเรือกลางทะเลจาเป็นที่จะต้องมีความสามัคคีต่อกันและกัน ถ้าลูกเรือเชื่อฟังกัปตัน
ก็จะต้องช่วยกัปตันอย่างแข็งขัน ต้องตั้งใจฟังคาสั่งของกัปตันเรือก็จะรอดไปถึงจุดหมาย แต่ถ้าลูกเรือไม่เชื่อฟัง
กัปตันและเริ่มแตกคอกัน เวลาคลื่นลมแรงเรือก็จะโคลงเคลง ต่อมาเรือก็จะจม ถ้าลูกเรือมัวแต่ทะเลาะกัน
กัปตันก็จะไม่มีกาลังมาต่อสู้ ถ้าไม่เคร่งครัดต่อกฎระเบียบเวลาที่เกิดภัยอะไรขึ้นจะเดือดร้อน กัปตันสั่งอะไรก็
ไม่ฟังพอถึงเวลาก็มีข้อขัดแย้งต่อมาก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น ในที่สุดเรือก็จะล่มกลางทะเล ถึงจะเป็นข้ารับ
ใช้ของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ควรขาดความสามัคคีปรองดองกัน เหตุการณ์ในพระราชสานักก็เปรียบเสมือนเรือที่
แล่นอยู่ตามทะเลมหาสมุทร เหล่าข้าราชการในราชสานักก็เหมือนเป็นกะลาสีควรให้ความสาคัญกับหน้าที่ที่
ต้องทาเป็นหลัก ปฏิบัติตนตามกฎตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสามัคคีจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน
ไม่ควรแยกฝ่ายเลือกที่จะเคารพเชื่อฟังใคร ควรที่จะสามัคคีปรองดองกันในหมู่ข้าราชการเพื่อเป็นพลังในการ
ทาความดีให้สม กับที่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกัน

ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
และสามัคคีเสวก
จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได
ดานทักษะและกระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได
๒. สรุปความรูจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศว
วิศวกรรมาและสามั
คคีเสวกที
ด้อ่าน
กรรมาและสามั
คคีเสวกได
ที่อา่ไนได
ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนดูภาพพระวิศวกรรม บนกระดานแล้วครูตั้งคาถามดังนี้
- นักเรียนรูจักเทวดาองคนี้หรือไม ทานมีชื่อวาอะไร
- เทวดาองคนี้ทานมีหนาที่อะไร
๒. นักเรียนและครูสนทนาเพิ่มเติมโดยครูนําแถบขอความชื่อเต็ม
ของกรุงเทพมหานครมาใหนักเรียนไดอานและสนทนาถึงพระ
พระวิ
ศวกรรมเกี
เป็นเทพผู
วิศวกรรมเกี
่ยวกับ่ยวกั
เปนบเทพผู
สราง้สร้าง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายในเรื่องของวรรณศิลปใน
วรรณคดีไทยจากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก
๒. นักเรียนแบงกลุม ๔ กลุม ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุม
ยกบทประพันธเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกที่นักเรียนเห็นวาไพเราะ
มีความหมายกินใจ พรอมทั้งอธิบายเหตุผล และสรุปสาระสําคัญ
ขอคิดที่ไดรับ และคุณคาบทเสภาสามัคคีเสวกในดานตต่างๆ
ง ๆเชเช่นน
คุณคาดานศิลปะ คุณคาดานวรรณศิลป
๓. นักเรียนแตละกลุมออกมาอภิปรายงานตามที่มอบหมายหนา
ชั้นเรียน โดยนักเรียนทุกคนจดบันทึกสิ่งที่เพื่อนแตละกลุมรวมกัน
อภิปรายลงในสมุด
๔. นักเรียนกลุมอื่นและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตองและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. แนวการตอบคําถาม เรื่อง การพินิจคุณคา
วรรณคดี
๒. ภาพพระวิศวกรรม
๓. แถบขอความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกความรู

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

๓๘๒
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หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรูที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องบทเสภาสามัคคี
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่องคุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องบทเสภาสามัคคี
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่องคุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๘๓
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๓๘๔

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาของบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวก
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
เสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
๒. สรุปความรู้จากบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและ
สามัคคีเสวกได้ที่อ่าน
ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน

-สังเกตพฤติกรรม
-การทางานกลุ่ม

การทางานเป็นกลุ่ม

พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลัลจากการสั
กษณะไม่ตง่ากว่
ได้
เกต า
๓ ตํ่ากว่า
คุระดั
ณลับกษณะไม่
ระดับ ๓

377
385
๓๘๕

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................... ........
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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แนวการตอบคาถาม เรื่อง การพินิจคุณค่าวรรณคดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องคุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑.คุณค่าที่ได้รับ
ด้านสังคม

เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะ ซึ่งงานศิลปะนี้สามารถทาให้เราสบายใจได้
เห็นถึงความตั้งใจของช่างสาขาต่างๆที่ทางานศิลปะ
ด้านอารมณ์
ศิลปะทาให้เรามีความสุขและหากเราไม่มีศิลปะในหัวใจจะทาให้เราไม่มีสิ่ง
สวยงามเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและไม่มีความสุข ความแจ่มใส
ด้านวรรณศิลป์
มีการใช้ภาษาที่สละสลวย มีการเล่นคา การเล่นเสียงและการใช้ภาพพจน์
- การเล่นคา เช่น
เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา
ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ
ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผ่อง
อีกช่างถมลายลักษณะจาลอง
อีกช่าชองเชิงรัตนประกร
เราช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมือง ให้ประเทืองเทศไทยอันไพศาล
- การเล่นเสียง
การเล่นเสียงพยัญชนะ เช่น
ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
จึงยกย่องศิลปะกรรม์นั้นทั่วไป
อย่าให้หย่อนกว่าเขาเราจะอาย
พอไม่อายเพื่อนบ้านจึ่งจะดี
- การเล่นเสียงสระ เช่น
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ใครดูถูกผู้ชานาญในการช่าง
ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
- การใช้ภาพพจน์
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
เป็นการใช้ภาพพจน์ที่กล่าวเกินจริง
เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา
เป็นการใช้อุปมาโวหา
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ข้อคิดที่ได้รับ
๑. หากเรามีศิลปะอยูในใจก็เหมือนกับเรามีเครื่องผอนคลายความทุกขอยูดวย
๒. ศิลปกรรมเปนสิ่งที่สวยงามจําเริญตา จําเริญใจเราจึงควรที่จะชวยกันสงเสริมและสนับสนุน
๓. ชาติที่มีความเจริญรุงเรือง จะมีศิลปะประจําชาติ ศิลปะหมายถึงภาพสะทอนของความสุขสงบของ
ประเทศ
๔. ชาติที่ไมมีชางทางดานศิลปะ เหมือนผูหญิงที่ไมมีความงาม
๕. ใครดูถูกงานศิลปะ เหมือนคนปาคนดง ไมสมควรคบคาสมาคมดวย
๖. คนไทยควรชวยรักษาศิลปะและอนุรักษไวใหรุงเรืองตลอดไป เพื่อแสดงความเปนชาติที่มีวัฒนธรรม
มายาวนาน
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนสามัคคีเสวก
คุณค่าที่ได้รับ
คุณค่าทางด้านสังคม
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวก ดังนี้
๑. สะท้อนความงามทางด้านศิลปะคือศิลปะย่อมทาให้ผู้คนเกิดความเพลินตาเตือนใจจากการที่ได้พบ
เห็ น ซึ่ ง เป็ น ผลงานที่ ศิ ล ปิ น หรื อ ช่ า งแขนงต่ต่างงๆๆ ตามที่รัชชกาลที
กาลที่ ๖่ ๖กล่กล่
า วถึ
ตั วาอย่
ช่ า้นงปั้ น
าวถึ
งเป็งนเป็ตันวอย่
ง คืาอง ช่คืาองปั
ช่างเขี ย น ช่ างก่อ สร้ าง ช่ างทอง ช่า งเงิน ช่ างถม ช่ างทาอัญ มณี ได้บ รรจงสร้ างสรร ค์ อย่ างประณี ตสวยงาม
และเมื่ อ เกิ ด ความสบายใจแล้ ว ร่ า งกายก็ จ ะเป็ น สุ ข ซึ่ ง หมายความไปถึ ง การมี ก าลั ง ที่ จ ะท าประโยชน์ แ ละ
ความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป
๒. สะท้อนความรุ่งเรืองของบ้านเมืองคือผลงานที่ศิลปินและช่างทั้งหลายได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นย่อมเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ย “บ ารุ ง แดนดิ น ” หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คว ามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของบ้ า นเมื อ งอี ก ทั้ ง ยั ง
ภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาติ
ด้วยเหตุนี้นานาประเทศจึงต่างยกย่องศิลปะว่าเป็นสิ่ง “ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรี เมือง” คือ ศิลปะเป็นสิ่ง
แสดงความเจริญของบ้านเมือง เป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นเกียรติเป็นศรีแก่ประเทศชาตินอกจากนี้ศิลปะยังเป็นสิ่ง
แสดงถึงความสงบสุขของชาติ ซึ่งหากชาติใดไม่มีความสงบสุข คนในชาติก็จะมุ่งต่อสู้ทาศึกสงครามจนไม่มีความ
สนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แต่หากชาติใดบ้านเมืองสงบสุข คนในชาติก็ย่อมสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อประดับ
ประดาบ้านเมืองให้งดงาม
ศิลปะจึงมีคุณค่าในฐานะเป็นเพื่อนแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติและคนในชาติ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นคนไทยให้ความสาคัญกับศิลปะและวิชาช่างแขนงต่ต่างๆ
ง ๆด้ด้ววยย
การช่วยกันสนับสนุนศิลปินและบารุงศิลปะตลอดจนวิชาช่างของไทยให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป ดังกล่าวที่ว่า “เรา
ช่วยช่างเหมือนอย่างช่วยบ้านเมืองให้ประเทืองประเทศอันไพศาล”
๓. สะท้ อ นคุ ณ ธรรมหน้ า ที่ แ ละความสามั ค คี บทเสภา ตอน สามั ค คี เ สวก มุ่ ง แสดงความคิ ด ที่ ว่ า
ชาติจะดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ข้าราชการต้องพร้อมใจการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนด้วยความพยายาม ไม่
คานึงถึงความสุขส่วนตัว ตลอดจนมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัย ซึ่งล้วนแต่เป็นความประพฤติที่แสดงถึงความ
จงรักภักดีทขี่ ้าราชการพึงมีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
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“เหมือนบิดาบั งเกิดหัว ” และที่สาคัญที่สุ ดคือต้องมีความสามัคคีปรองดองให้ สมกับเป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน
ข้อคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑.ให้มีความรักและภูมิใจในศิลปะของชาติ กล่าวคือศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่นจนกระทั่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เกิดเป็นความงามที่มีเอกลักษณ์ของชนชาติ ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
หัตถกรรม ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศการสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปะปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชนรักศิลปะ
ย่อมจะทาให้ศิลปะของชาติดารงอยู่ได้
๒. ให้ตระหนักในหน้าที่ของตน ประเทศชาติจะพัฒนาได้ย่อมต้องอาศัยบุคคลภายในชาติเป็นกลไกสาคัญ
เนื่องด้ว ยแต่ล ะบุ คคลจะดารงสถานภาพและแสดงบทบาททางสั งคมที่แตกต่างกัน โดยที่ทุกสถานภาพล้ว นมี
คว ามส าคั ญ เท่ า เที ย มกั น หากบุ ค คลขาดคว ามตระหนั ก ในหน้ า ที่ ข องตนเอง บ่ า ยเบี่ ย งหน้ า ที่
ความรับผิดชอบย่อมไม่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติได้
๓.ให้เห็นถึงความสาคัญของความสามัคคี ประเทศชาติประกอบด้วยบุคคลจานวนมากการจะทาให้
ประเทศพัฒ นาไปข้างหน้ า ความสามัค คีของคนในชาติเป็นสิ่ ง ส าคัญ ต้องไม่ คิดร้ายแก่งแย่ง ชิงดีห รื อเห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง เป็นเรื่องรองลงมาจากผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมทาให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายได้
ความสามัคคีจะเป็นเครื่องผูกรวมจิตใจของคนในชาติ
๔.ให้เกิดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
บ้า นเมือ งและข้ า ราชบริพ าร ทรงเป็ น “เหมื อ นกัป ปิ ตั น ” ที่น าพาเรื อ ฝ่ า คลื่ นพายุ ที่รุ น แรงไปยัง จุ ด มุ่ง หมาย
นั่นคือ ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและความผาสุกของราษฎรทั้งมวลดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงควรประพฤติ
ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทรู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมี
ระเบียบวินัยและมีความสมัครสมานสามัคคีกัน บ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง

ขอบเขตเนื้อหา
๑. การสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๒. การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูนาตัวอย่างในหนังสือวรรณคดีและหนังสือวรรณกรรมมาให้
นักเรียนดูขออาสาสมัคร นักเรียนช่วยกันประเภทหนังสือและ
พิจารณาลักษณะความแตกต่างของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. นักเรียนและครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อแตกต่างของ
วรรณคดีและวรรณกรรม
ขั้นสอน
๑. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ครูนาวรรณคดีและ
วรรณกรรมมาให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ ได้แก่ รามเกียรติ์
อิเหนา พระอภัยมณี ราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน ลูกอีสาน
ความสุขของกะทิ ลับแลแก่งคอย ก่อกองทราย คาพิพากษา
นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและทาความเข้าใจเรื่อง ในประเด็นดังนี้
-ผู้แต่งและลักษณะคาประพันธ์
-ข้อคิดที่ปรากฏ
-จุดประสงค์การแต่ง
-เนื้อหา (โครงเรื่อง)
๓. นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่ได้ พร้อมทั้งออกแบบและเขียน
แผนผังความคิด ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์เหมาะสมกับเนื้อหา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกความรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือวรรณคดี วรรณกรรม รามเกียรติ์
อิเหนา พระอภัยมณี ราชาธิราช ขุนช้าง
ขุนแผน ลูกอีสาน ความสุขของกะทิ ลับแล
แก่งคอย ก่อกองทราย คาพิพากษา
๒. ใบงาน เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๘๙
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรมและให้นักเรียนบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
อธิบายเนื้อหาของบทเสภาสามัคคี การตอบคาถาม
คาถาม
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวก
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบท สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
เสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา การทางานเป็นกลุ่ม การทางานเป็นกลุ่ม
และสามัคคีเสวก
๒. สรุปความรู้จากบทเสภาสามัคคี
เสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคี
เสวกได้ที่อ่าน
ดานคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
๑. ใฝเรียนรู
คุณลักษณะ
๒. มุงมั่นในการทํางาน
อันพึงประสงค์
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีตอการอาน
เกณฑ์การประเมิน
๑) การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่
๒
รายการ
ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
๑
รายการ
ถือว่า ไม่ผ่าน
๒) การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน ๙ - ๑๐ ระดับ ดีมาก
คะแนน ๗ - ๘ ระดับ ดี
คะแนน ๕ - ๖ ระดับ พอใช้
คะแนน ๐ - ๔ ระดับ ควรปรับปรุง

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ระดับ
พอใช้ขึ้นไปผ่าน
ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
ทการทำ
างานกลุ
่ม ่ม
�งานกลุ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการ
สังผเกตคุ
ณลักษณะ
ได้
ลจากการ
ต่ากว่ณาระดั
บ๓
สัไม่งเกตคุ
ลักษณะ
ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๙๓

ใบงาน เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมลงในผังความคิดนี้ให้ถูกต้อง

ขอบเขตเนื้อหา
วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยและวรรณกรรม
ท้องถิ่น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าของวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนอธิบายวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดี
ไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น ว่านักเรียนรู้จักวรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่องใดบ้าง และวรรณกรรมนั้นมาจากที่ใด
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น ๔ กลุ่ม เลือกประธาน รองประธาน
เลาขานุการ จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
เรื่อง การประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. ครูนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ประเภทกลอนนิทาน เรื่อง
ปลาบู่ทอง มาให้นักเรียน แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ตามหลัก
การประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมตามใบความรู้ที่ศึกษา
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครู
และเพื่อนต่างกลุ่มร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปคุณค่าของวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนาเสนอผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ เรื่อง การประเมินคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๙๔
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๓๙๕

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
การตอบคาถาม
คุณค่าของวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์คุณค่าของ
วรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมท้องถิ่น
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนอธิบายวิเคราะห์คุณค่า สังเกตพฤติกรรม
ของวรรณคดีไทยและ
การทางานเป็นกลุ่ม
วรรณกรรมท้องถิ่น
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลัลจากการ
กษณะไม่ต่ากว่า
ได้
บ ๓ณลักษณะ
สัระดั
งเกตคุ
ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

388
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๓๙๖

8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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๓๙๗

ใบความรู้ เรื่อง การประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง สรุปข้อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วรรณคดีและวรรณกรรมมีบทบาทเหมือนงานศิลปะอื่น ๆ คือ การสร้างความบันเทิงใจ และ
จรรโลงใจ ความบันเทิงใจ หมายถึง ความเพลิดเพลิน ความสนุก ความอิ่มใจอิ่มอารมณ์ในการอ่าน การฟัง
ส่วนจรรโลงใจ หมายถึง ความชื่นบาน เบิกบาน การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น มี จิตใจและอารมณ์ที่
ดีงามละเอียดอ่อน วรรณคดีและวรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจและอารมณ์ มนุษย์ให้มีความดีความ
งาม และรู้จักความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจชีวิตและเข้าใจมนุษย์มากขึ้น เราอาจ ประเมินคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมได้ทั้งด้านวรรณศิลป์ด้านอารมณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านคุณธรรม
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ การพิจารณาถ้อยคาสานวนที่ใช้ว่ามีความงาม ไพเราะจับใจอย่างไร เช่น
การเล่นคา เล่นเสียง การใช้ภาพพจน์
๒. คุณ ค่าด้านอารมณ์ การอ่ านหนั งสื อ ทาให้ อารมณ์ เบิ กบาน เพลิ ด เพลิ น สนุ กสนาน วรรณคดีและ
วรรณกรรมบางเรื่องทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความสุข ความทุกข์ ไปตาม บทประพันธ์
นั้นๆ
๓. คุณค่าด้านสังคมและวัฒ นธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสังคมเกี่ยวกับ ความเป็น อยู่ ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
๔. คุณ ค่ าด้านคุณ ธรรม วรรณคดีมั กจะสะท้ อ นให้ เห็ น ว่าสั งคมที่ มีค นดีมี คุ ณ ธรรมจะเป็ น สั งคมที่ มี
ความสุข และคนที่ทาความดีจะได้รับผลดีตอบแทน วรรณคดีจึงอาจช่วยปลูกฝัง คุณธรรมต่าง ๆ ทั้ง
ความดีความละอายต่อบาป ให้แนวคิดที่เหมาะสมในการดาเนินชีวิต และการอยู่ ร่วมกันในสังคม เช่น
โคลงโลกนิติพระอภัยมณีไตรภู มิพระร่วง บางครั้งคาพูดและการกระทาของ ตัวละครเป็นคุณธรรม
สอนใจที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ,หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕, (กรุงเทพฯ :บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ,๒๕๕๙), ๑๑.

ขอบเขตเนื้อหา
ข้อคิดหรือแนวคิดเรื่องในวรรณคดีวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ข้อคิดจากการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่าน และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่องเล่า ตานาน ในท้องถิ่น
ของตน
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่า ตานาน ใน
ท้ในท้
องถิอ่นงถิของตนและท้
่นตนและท้อองถิงถิ่น่นอือื่น่น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม เลือกประธาน รอง
ประธาน เลาขานุการ จากนั้นนักเรียนศึกษาประเด็น ดังนี้
- ด้านเนื้อหาสาระ
- ข้อคิดที่ได้
- กลวิธีการนาเสนอให้
๒. นักเรียนอ่านออกเสียงบทประพันธ์ เรื่องไหมแท้ที่แม่ทอ ในแต่
ละกลุ่มระดมความคิดวิเคราะห์ตามประเด็นที่กาหนดให้และสรุป
ลงใบงาน เรื่อง อ่านแล้วเพียรเขียนสรุป
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครู
และเพื่อนต่างกลุ่มร่วมกันอภิปราย-ซักถามเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปพร้อมทั้งให้บอกวิธีการนาข้อคิดที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง สรุปข้อคิดจากวรรณคดี
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนาเสนอผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทประพันธ์เรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ
๒. ใบงาน เรื่อง อ่านแล้วเพียรเขียนสรุป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๙๘
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390

๓๙๙

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ข้อคิดจากการศึกษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนสรุปข้อคิดที่ได้จาก
การอ่าน และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้
ขึ้นไปผ่าน

สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลัลจากการ
กษณะไม่ต่ากว่า
ได้
บ ๓ณลักษณะ
สัระดั
งเกตคุ
ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓

391
399

392
400
๔๐๐

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

393
401
๔๐๑

ใบงาน เรื่อง อ่านแล้วเพียรเขียนสรุป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง สรุปข้อคิดจากวรรณคดี ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ไหมแท้ที่แม่ทอ
แม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก
เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝัน
อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้น
ทั้งทอมันละเอียดละไมใช้เวลา
สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหม
ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือวิชา
มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต
ผ้าขาวม้าผืนใหญ่แม่ให้ลูก
รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร
ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต
ไหมอุทิศแม่ก็ทอต่อตานาน
ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้
เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญ
ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ
ถักประสานสอดสร้างอย่างแยบยล
มือน้อยน้อยของแม่ดูแค่นี้
เคยเฆี่ยนตีลูกบ้างในบางหน
แต่มือเดียวกันนี้แหละสู้ทน
ประคองลูกให้พ้นภยันตราย

แหละมือนี้ที่บันดาลงานชีวิต
มิเคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขาย
ยังถักทอ ทรมาน์ยังท้าทาย
ยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มา
พร้อมทั้งสอนลูกสาวเจ้าศรีเรือน
อยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนา
เพื่อสืบทอดแรงงานกาลเวลา
ก่อนมือแม่จะอ่อนล้าต้องลาพัก
และสอนเจ้าลูกชายให้ทระนง
รักแม่ก็ขอจงทางานหนัก
ด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใยรัก
พลีชีวิตเพื่อถักและทอไท
สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่
ลูกที่แท้ก็คงทอสืบต่อได้
แม่ก็ทอ ลูกก็ทอ ต่อเส้นใย
ผ้าชีวิตผืนใหม่จะต้องงาม
(ไพวรินทร์ ขาวงาม, ม้าก้านกล้วย (๒๕๕๗) :๕๖ – ๕๙)

394
402
๔๐๒

อ่านบทประพันธ์ข้างต้นแล้วเขียนสรุปใจความสาคัญ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

จากบทประพันธ์ข้างต้นนักเรียนได้ข้อคิดในเรื่องใดบ้าง และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียน โดยใช้คาถามดังนี้ “นักเรียนรู้จัก
วรรณคดีเรื่องใดบ้าง” (แนวตอบ ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์
อิเหนา นิราศภูเขาทอง) วรรณคดีเรื่องนั้นสะท้อนให้เห็นคุณค่า
ทางด้านใด(แนวตอบ
ใด (แนวตอบด้ด้าานวั
นวัฒฒนธรรม
นธรรม ด้ด้าานสั
นสังงคม
คมด้ด้าานภาษา)
นภาษา)
๒. ครูชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม
ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันดังนี้
- ประธานกลุ่ม
- ผู้จดบันทึกและผู้ช่วยจดบันทึก
- ผู้นาเสนอและผู้ช่วยนาเสนอ
- ผู้สังเกตประเมินการทางานและบริการในกลุ่ม
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้ จากใบความรู้ เรื่อง
การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
แล้วร่วมกันเขียนแผนผังความคิดสรุปความเข้าใจลงในกระดาษที่
ครูแจกให้ ภายในเวลา ๑๐ นาที
๓.แต่
๓. แต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มนนำาเสนอผลงาน
�เสนอผลงานกลุ
กลุ่ม่มละ
สะ๓๓นาที
นาทีกลุ
กลุ่ม่มอือื่น่นๆร่ๆวมร่วม
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนาเสนอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
สมุดบันทึกคุณค่าวรรณคดี

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์และ
ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๐๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าจะสามารถนา
ความรู้เรื่องคุณค่าและการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้วสรุปคุณค่าของ
วรรณคดีลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๐๔
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรมได้

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นกลุ่ม

แบบสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลัลจากการ
กษณะไม่ต่ากว่า
ได้
บ ๓ณลักษณะ
สัระดั
งเกตคุ
ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓

ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

เกณฑ์
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8. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การวิจารณ์วรรณคดี
ความหมายของการวิจารณ์วรรณคดี
การวิจารณ์ วรรณคดี คือ การอธิบ ายลั กษณะของวรรณคดีในแง่มุมต่างๆอย่างละเอียด และตัดสิ น ใจ
ประเมินค่าวรรณคดีเรื่องนั้นโดยปราศจากอคติ
ขั้นตอนการวิจารณ์วรรณคดี
๑. วิเคราะห์ หมายถึง การแยกองค์ประกอบต่างๆของวรรณคดีมาพิจารณาอย่างละเอียด
๒. วินิจสาร
หมายถึง การตีความสาระสาคัญและข้อคิดของเรื่อง
๓. วิจารณ์
หมายถึง การอธิบายเนื้อหาองค์ประของวรรณคดีและวิธีการแต่งที่ได้วิเคราะห์และวินิจสาร
แล้ว
๔. วิพากษ์
หมายถึง การแสดงความรู้สึกอย่างมีเหตุผล ว่าชอบหรือไม่ชอบวรรณคดีเรื่องนั้นๆเพราะ
อะไร และวรรณคดีเรื่องนั้นๆดีหรือไม่ดีอย่างไร
คุณสมบัติของนักวิจารณ์วรรณคดี
๑. เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านและมีประสบการณ์การอ่านหนังสืออย่างหลากหลาย
๒. เป็นผู้มีความสามารถในภาษาเขียนและภาษาพูด
๓. มีความเที่ยงตรง ปราศจากอคติในการวิจารณ์
๔. มีความรู้ในศาสตร์การวิจารณ์แบบต่างๆ เช่น การวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ การวิจารณ์แนวจิตวิทยา
การวิจารณ์แนวสังคมวิทยา เป็นต้น
การวิจารณ์วรรณคดีร้อยกรอง
๑. รูปแบบคาประพันธ์ หมายถึง ลักษณะร่วมของงานประพันธ์อันเป็นวิถีทางที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ใน
การนาเสนอเนื้อหาไปสู่ผู้อ่าน
๒. เนื้อหา คือ สาระสาคัญอันเป็นส่วนประกอบของแก่นเรื่อง
๒.๑. แก่นเรื่องหรือแนวคิด
๒.๒. โครงเรื่อง
๒.๓. ตัวละคร
๒.๔. ฉาก
๓. กลวิธีการแต่ง คือ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆเพื่อทาให้วรรณคดีนนัั้นๆมี
ค่าค่า
ๆ คมีุณคุณ
๔. การใช้ภาษา คือ กวีมักจะใช้ศิลปะในการนาถ้อยคา สานวน โวหาร มาประกอบ ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ
และมีอารมณ์ร่วมไปกับกวีกวีจะเลือกใช้คามาเปรียบเทียบในลักษณะต่ต่างๆ
ง ๆเช่เช่นนอุอุปปมามาอุอุปปลัลักกษณ์
ษณ์บุคคล
วับุตคคลวั
อติพตจน์อติสัพทจน์
พจน์สัทเป็พจน์
นต้นเป็นต้น
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การวิจารณ์วรรณคดีร้อยแก้ว
รูปแบบคาประพันธ์ จาแนกได้ตามลักษณะการเขียนเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ
๑.๑.สารคดี หมายถึง งานนิพนธ์ที่มุ่งให้ความรู้ เสนอสารที่เป็นจริงตามข้ อเท็จจริง เหตุการณ์
และบุคลจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้จากการอ่าน
๑.๑.๑ รูปแบบ คือ ลักษณะการเขียนวรรณกรรมร้อยแก้ว เช่น เรียงความ บทความ
จดหมายเหตุ เป็นต้น
๑.๑.๒ เนื้อหา ประกอบด้วย
- โครงเรื่อง คือ หัวข้อย่อยที่สร้างขึ้นจากแนวคิดสาคัญ
- เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง มีสาระสาคัญอะไร โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนขั้นนา ส่วนที่เป็นตัวเรื่อง ส่วนท้ายเรื่อง
๑.๑.๓ กลวิธี คือ การพิจารณาวิธีเขียนของผู้เขียนว่า ใช้วิธีแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อน
การลาดับความเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
๑.๑.๔ การใช้ภาษา คือ สานวนภาษาที่ใช้ มีความเหมาะสมกับเรื่องมากน้อยเพียงใด
๑.๒.บันเทิงคดี หมายถึง งานนิพนธ์ที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติ หรือมีความเป็นจริงอยู่บ้างหรือส่วนน้อย
มุ่งให้ความบันเทิงและเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน
๑.๒.๑ รูปแบบ อาจมีรูปแบบเป็นเรื่องสั้นหรือนวนิยาย
๑.๒.๒ เนื้อหา คือ สาระสาคัญที่ทาให้เกอดเป็นเรื่องราวอันประกอบด้ วย แก่นของเรื่อง
โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากหรือบรรยากาศ บทสนทนา
๑.๒.๓ กลวิธี คือ กลวิธีที่ผู้เขียนใช้ดาเนินเรื่อง
๑.๒.๔ ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้มักเป็นศิลปะเฉพาะตัว โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
- การเลือกใช้คา
- การใช้โวหารในการเขียน (สานวนโวหาร)
การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม
การวิเคราะห์วรรณกรรม
การวิเคราะห์ คือ การพิ จ ารณาแยกแยะส่ ว นต่างๆที่ ประกอบกัน ขึ้น เป็ นงานเขี ยน เมื่อ จะวิเคราะห์
วรรณกรรมจึงจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยมีประเด็นหลัก ๆที
ๆ ที่ใช้่ใช้
ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบต่ต่างๆดั
ง ๆ งดันีง้ นี้
๑. วิเคราะห์รูปแบบ คือ การพิจารณาว่าเป็นงานเขียนประเภทใด
๒. วิเคราะห์เนื้อหา คือ การพิจารณาเนื้อเรื่องแล้วแนวคิด เป็นการค้นหาสารที่สาคัญที่สุด
๓. วิเคราะห์การใช้ภาษา การใช้ภาษาและสานวนภาษาของผู้เขียนเป็ นการถ่ายทอดความคิดไป
ยังผู้อ่าน เมื่อจะวิเคราะห์การใช้ภาษาจึงควรพิจารณารูปแบบของงานเขียนด้วย
๔. วิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอ งานเขียนแต่ละประเภทมีกลวิธีการนาเสนอที่แตกต่างกัน เช่น
บันเทิงคดีมักพิจารณาจากการเปิดเรื่อง การเสนอเรื
การเสนอเรือ่ ่องง(การเล่
(การเล่าเรือ่ ง)ง) การดาเนินเรื่อง การผูกเรื่อง การสร้างฉาก
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การสร้างตั ว ละครและบทสนทนาในส่ ว นของสาระคดี ก็ เช่ น กั น มั ก พิ จ ารณาการเปิ ด เรื่อ ง การน าเสนอเรื่ อ ง
และการปิดเรื่อง
๕. วิเคราะห์แนวคิดของผู้แต่ง คือ การพิจารณาว่าการเขียนเรื่องนั้น ผู้แต่งมุ่งนาเสนอแนวคิด
ๆ ได้
ใดบ้าง เช่น แนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าใจงานเขียนนันั้นๆได้
ดีขดึ้นีขึ้น
การวิจารณ์วรรณกรรม
หทัยวรรณ ไชยกุล( ๒๕๔๔:๖๗) ได้ให้ความหมายของการตีความไว้ว่า เป็นการพิจารณาความหมายของ
ถ้อยคาว่ามีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารอะไร ผู้เขียนแฝงเจตนาหรืออารมณ์ความรู้สึกไว้ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อหยั่งให้ ถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน การตีความของผู้อ่านจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเสนอหรือไม่นั้น ประสบการณ์
ก็มีส่วนมากเช่นกัน
สุนทรียภาพในคาหรือความงามของคา พิจารณาได้จาก
๑. เสียงของคา คือ การใช้คาที่มีเสียงสัมผัสทั้งสระและพยัญชนะ อันก็ให้เกิดความไพเราะของเสียงจาก
การใช้คาสัมผัส
๒. การเล่นคา นับเป็นการส่งความต่อไปยังบทอื่น
๓. จังหวะและลีลาของคา กวีเลือกใช้คาเพื่อสื่อความอาจใช้คาโดดเพื่อให้จังหวะและลีลาคงที่แต่ก็มีบางคา
โดยกวีจะจัดวางคาซ้อนให้อยู่ในตาแหน่งที่ติดกัน เช่น ๒-๒ หรือ ๓-๓ เป็นต้น
การพิจารณาสุนทรียภาพในความ ผู้อ่านจะได้รับสารอารมณ์ความรู้สึก จากโวหารภาพจน์ที่ใช้ในการเขียน
การประเมินค่าวรรณกรรม
เป็นการแสดงให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของงานประพันธ์นั้นๆอย่างรอบด้านและมีเหตุผล อันได้แก่ รูปแบบ
ที่นาเสนอมีความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่อย่างไร ด้านเนื้อหาควรจัดประเมินได้ว่า งานประพันธ์ได้ให้คุณค่า
แก่ผู้อ่านอย่างไรบ้าง บ้างเรื่องอาจให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ บ้างเรื่องอาจให้คุณค่าทางปัญญา หรือคุณค่าทางสังคม
วัฒนธรรมอย่างไรอย่างหนึ่ง บ้างเรื่องอาจให้คุณค่าหลากหลายร่วมกัน นอกจากนี้ยังต้องประเมินว่าถ้อยคาภาษา
ที่ใช้ไพเราะ งดงามมากน้อยเพียงใด กลวิธีการนาเสนอเร้าความสนใจใคร่รู้ให้แก่ผู้อ่านหรือไม่
คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการประพันธ์หนังสือให้เกิดความสะเทือนใจ โดยมากเน้นพิจารณาเรื่อง
การแสดงออกโดยใช้ถ้อยคาที่มีสานวนโวหารไพเราะ มีลักษณะเด่นในเชิงการประพันธ์ สามารถถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกของกวีได้จับใจผู้อ่านและผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามกับกวีด้วย การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์มี
ดังนี้
ภาพพจน์ หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่ท าให้ ผู้ อ่านหรือ ผู้ ฟังเกิดภาพขึ้น ในใจ ซึ่งกวีส ามารถเขี ยนให้ เกิ ด
ภาพพจน์ด้วยวิธีต่างๆ กัน เช่น
๑. อุป มา เป็ นการเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ ง มักมีคาให้ สังเกตคือ ดั่งราวเสมือน ดุจ
ประหนึ่ง เพี้ยง เช่น
“จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู
ดูเงาในน้าแล้วร้องไห้
ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ
ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า”
รามเกียรติ์ : รัชกาลที่ ๑
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๒. อุปลักษณ์ เป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักมีคาว่า คือ เป็น
“ลูกคือดวงใจของแม่”
“อามาตย์เป็นบรรทัด
ถ่องแท้”
บางครั้งการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ไม่ปรากฏคาเปรียบเทียบแต่ พอจะทราบได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบ
อุปลักษณ์ เช่น
“แม่แก้วของแม่เอ๋ย”
เปรียบ กัณหา
เป็น แก้ว
“เจ้าดวงมณฑาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย”
เปรียบ กัณหา ชาลี เป็น ดวงมณฑาทอง
๓. บุ คลาธิษ ฐานหรือ บุ ค คลวัต หมายถึ ง การสมมติ ให้ สิ่ งไม่ มี ชีวิต เช่ น แสงแดด สายลม พื ช สิ่ งของ
ทาปฏิกิริยาหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างมนุษย์ เช่น
อิฐหินปูนร่าไห้ พระจันทร์ยิ้ม ทะเลไม่เคยหลับใหล น้ากระซิบสาด
หรือให้สัตว์ต่างๆ เจรจาโต้ตอบกัน โดยในชีวิตจริงสัตว์เหล่านั้นพูดไม่ได้ แต่มาใช้คาพูดเหมือนมนุษย์ เช่น
นิทานอีสปมีกระต่ายกับเต่าพูดคุยกัน เป็นต้น
๔. สัทพจน์ หมายถึง คาเลียนเสียงธรรมชาติ ฝน ฟ้า ลม เสียงสัตว์ร้อง เสียงใบไม้ เสียดสีกันเสียงระฆังดัง
แล้วนาคาเหล่านั้นใช้ทาให้เกิดภาพพจน์ได้ง่ายขึ้น เช่น
“วังเอ๋ยวังเวง
หง่างเหง่ง! ย่าค่าระฆังขาน
ฝูงวัวความผ้ายลาทิวากาล
ค่อยค่อยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตน”
(กลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้า : พระยาอุปกิตศิลปสาร)
การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ คือ การใช้ถ้อยคาเป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่ต้องการเน้นให้คิดหรือ
ยอมรับความจริง เช่น ควายผ้ายลาทิวากาล
“อันของสูงแม้ปองต้องจิต
ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ”
(ท้าวแสนปม : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
การเล่นคาหมายถึง การนาถ้อยคามาเล่นพลิกแพลงให้เกิดความหมายพิเศษ เกิดภาพ เกิดเสียงไพเราะ
เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในวรรณคดี เพื่อให้เกิดศิลปะในการใช้ถ้อยคา มีทั้งการเล่นคาพ้องรูป คาพ้องเสียง คาหลาก
ความหมาย การซ้าคา เป็นต้น
คาหลากความหมาย คือ การใช้คาที่สื่อความหมายได้หลายอย่าง เช่น
“ทั้งจากทีจ่ ากคลองเป็นสองข้อ
ยังจากกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง
ทั้งจากบางจากใบใจระบม”
“จาก” คาที่ ๑,๒,๕,๖ หมายถึง ออกพ้นไป
“จาก” คาที่ ๓,๔
หมายถึง ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าชายเลนหรือริมฝั่งน้า
กร่อยตื้นๆ
การซ้าคา คือ การใช้คาเดียวกันซ้า ๆ เพื่อเน้นความหมาย เช่น
“ก็สดุ สิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด”
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
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การเล่นเสียง หมายถึง การนาเสียงสัมผัสพยัญชนะ สัมผัสสระ และเสียงวรรณยุกต์มาเล่นเพื่อให้เกิดความ
ไพเราะ และแสดงความสามารถของกวี
๑. เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ คือ การใช้เสียงพยัญชนะต้นเสีย งเดียวกันหลายๆ พยางค์ ในวรรคหรือบท
เดียวกัน เช่น
“แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง”
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
๒. เล่นเสียงสัมผัสสระ คือ การใช้สัมผัสสระหลายพยางค์ติดกัน เช่น หลาย ๆ พยางค์ ในวรรคหรือบท
“เจ้าเคยเคียงเรียงหมอนนอนแนบข้างทุกราตรี”
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
๓. เล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การใช้คาที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันเพื่อให้เกิดความไพเราะหรือเพื่อเน้นความ เช่น
“กลองทองตีครุ่มครึ้ม เดินเรียง
ท้าตะเติงเติงเสียง
ครุ่มครึ้ม
เสียงปี่รี่เรื่อยเพียง
การเวก
แตร้นแต่นแตรฝรั่งขึ้น
หวู่หวู้เสียงสังข์”
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
๒. คุณ ค่า ด้านแนวคิด ตามพจนานุ กรม ฉบั บราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แนวคิด หมายถึง ความคิดที่ มี
แนวทางปฏิบัติ แนวทาคิดทางวรรณคดีและวรรณกรรมจึงหมายถึง สารหรือความคิดสาคัญ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อมา
ให้ ผู้ อ่านเพื่ อเป็ น แนวทางปฏิบั ติ อาจจะสื่ อผ่ านพฤติกรรมตัว ละคร เนื้ อหาหรือเหตุการณ์ ต่างๆ โดยให้ ผู้ อ่าน
พิจารณาเรื่องทั้งหมด แล้วสรุปออกมาเป็นแนวคิดสาคัญ เช่น กลอนดอกสร้อยราพึงในป่าช้ามีต่แางนวคิ
ดสาคัญผของ
ๆ โดยให้
ู้อ่าน
เรื่อง คือ ความไม่แน่นอนของชีวิต มนุษย์ไม่อาจหลีกหนีความตายไปได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร
๓. คุณค่าด้านเนื้อหา เนื้อหา หมายถึง ใจความของเรื่อง รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ของวรรณคดี
และวรรณกรรม เนื้อหาจึงประกอบด้วย ฉาก ตัวละคร เหตุการณ์ต่างๆ บทสนทนาของตัวละคร การพิจารณา
คุณ ค่าด้านเนื้อหา จึงต้องพิจ ารณาองค์ป ระกอบเหล่านี้ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ มีคุณ ค่าต่อผู้อ่านอย่างไร ในด้าน
เนื้อหานอกจากเนื้ อเรื่องสนุ กสนานแล้ วยั งต้ องมีความไพเราะของคาประพั นธ์ด้ว ยเนื้อหาที่ดีจะต้องอ่านแล้ ว
ประทับใจในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ที่ทาให้วรรณคดีเรื่องนั้นเป็นอมตะ โดยเฉพาะถ้าอ่านวรรณคดีแต่ล้าวงอิ่มๆอารมณ์
อิ่มใจ
ของวรรณคดี
ก็จะทาให้คุณค่าของเนื้อหาน่าประทับใจยิ่งขึ้น การพิจารณาคุณค่าด้ต่าานเนื
หา จะมุ่งไปพิจารณาองค์
ประกอบของ
ง ๆ้อบทสนทนาของตั
วละคร การพิ
จารณา
เนื้อหาว่ามีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์อย่างไร
๔. คุณ ค่าด้านสังคม คือ ภาพสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ส ะท้อนมาจากวรรณคดีและวรรณกรรมโดย
กวี นิ ย มแทรกไว้ ในเนื้ อ เรื่ อ ง เช่ น ประเพณี ความเชื่ อ ค่ า นิ ยมความเป็ น อยู่ การประกอบอาชี พ วรรณคดี
และวรรณกรรมจึงเป็นเสมือนกระจกสะท้อนสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยซึ่งเป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต
แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี
หทั ย วรรณ ไชยะกุ ล . วรรณกรรมศึ ก ษา. (เชี ย งใหม่ : ภาควิช าภาษาไทยมหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ , ๒๕๔๔)
วิทย์ศิวะศริยานนท์, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์, พิมพ์ครั้งที๖่ , (กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, ๒๕๔๔).

ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน ในทุทุกๆด้
ๆ าด้นาน
อย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
วรรณกรรมที่สามารถนาไปปรับใช้ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคาถาม ดังนี้
- นักเรียนชอบวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องใดมากที่สุด เพราะ
เหตุใด
๒. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- สรุปความเนื้อเรื่องย่อในตอนที่สนใจ
- เป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดีประเภทใด
- ตัวละครในตอนนั้นมีใครบ้างและมีลักษณะอย่างไร
- มีคุณค่าในด้านใดบ้าง
- สามารถนาความรู้อะไรมาปรับใช้ในชีวิตได้และนามาปรับใช้
อย่างไร
๒. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ และ
เตรียมนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ มีความยาวในการนาเสนอไม่
เกิน ๑๐ นาที
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกผู้นาเสนอ ๒ คน ให้ประจาอยู่ที่กลุ่ม
สมาชิกที่เหลือให้กระจายไปฟังเพื่อนกลุ่มอื่นๆอภิปราย พร้อมจด
บันทึกความรู้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มเพื่อมาสรุปให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
ทุกกลุ่มนาเสนอผลงานพร้อมกัน โดยใช้เวลาในการนาเสนอ๓นาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
วรรณคดีที่ศึกษา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

๔๑๒

412
404

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป
๑. ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทาใบงาน เรื่องการวิเคราะห์
คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๑๓

405

406
414
4๑๔

การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
บอกประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์
คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมที่
สามารถนาไปปรับใช้ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

วิธีการ
สังเกตจากแบบฝึก
ทักษะ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบฝึกทักษะ

เกณฑ์
ผลจากการประเมินจาก
แบบฝึกทักษะผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกต
ผลจากการสังเกต
การทางานเป็นกลุ่ม การทางานเป็นกลุ่ม พฤติกรรมการทางาน
กลุ่มผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
ได้ผลจากการสังเกต
คุณผลัลจากการสั
กษณะไม่ตง่ากว่
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ได้
เกตา
๓
คุณลักษณะอันพึง คุระดั
ณลับกษณะไม่
ตํ่ากว่า
ประสงค์
ระดับ ๓

407
415
4๑๕

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

408
416
4๑๖

ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วิเคราะห์คุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจงให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ถูกต้องสมบูรณ์
๑. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมมีหลักการการวิเคราะห์กี่ด้าน อะไรบ้าง
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
..................................................................................................................................... ..................................
๒. การพิจารณาสาระสาคัญ การวางโครงเรื่อง กลวิธีการนาเสนอ เป็นการวิเคราะห์คุณค่าด้านใด
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๓. เหตุใดจึงมีคากล่าวว่า “วรรณคดีชี้นาสังคม” และนักเรียนเห็นด้วยกับคากล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
๔. เพราะเหตุใดกวีจึงมีการบรรยายฉากในวรรณกรรม
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
๕. สิ่งสาคัญในการศึกษาวรรณกรรมนอกจากความสนุกแล้วคือสิ่งใด เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................

409
417
4๑๗

เฉลยใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วิเคราะห์คุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
๑. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมมีหลักการการวิเคราะห์กี่ด้าน อะไรบ้าง
๔ ด้าน
๑.คุณค่าด้านเนื้อหา
๒. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๓.คุณค่าด้านสังคม
๔. คุณค่าด้านข้อคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. การพิจารณาสาระสาคัญ การวางโครงเรื่อง กลวิธีการนาเสนอ เป็นการวิเคราะห์คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านเนื้อหา
๓. เหตุใดจึงมีคากล่าวว่า “วรรณคดีชี้นาสังคม” นักเรียนเห็นด้วยกับคากล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เพราะวรรณคดีสะท้อนสภาพสังคมในขณะนั้นที่เป็นอยู่ หรือสะท้อนพฤติกรรมตองบุคคลในยุคนั้นให้เห็น(เห็นด้วย/
ไม่เห็นด้วย เพราะ...อยู่ในดุลยพินิจของครุผู้สอน...)
๔. เพราะเหตุใดกวีจึงมีการบรรยายฉากในวรรณกรรม
การบรรยายฉากในวรรณกรรมเป็ นสร้างภาพในทัศนของผู้อ่านในเกิดจินตภาพคล้อยตามหรือเข้าถึง ฉากหรือ
เหตุการณ์นั้นๆ
๕. สิ่งสาคัญในการศึกษาวรรณกรรมนอกจากความสนุกแล้วคือ สิ่งใด เพราะเหตุใด
วรรณกรรมสะท้อนความคิดความรู้สึกของกวีทาให้ ทราบแนวคิด ทัศนคติรวมถึงสภาพสังคมทั้งจากการบรรยาย
ต่างๆของกวีหรือสะท้อนออกมาจากตัวละคร พฤติกรรม วรรณกรรมจึงมีคุณค่าในด้านสังคม ด้านวรรณศิลป์ และมี
ข้อคิดที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

ขอบเขตเนื้อหา
การท่องจาบทอาขยาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ท่องจาบทอาขยาน เรื่องเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
ท่องจาบทอาขยาน เรื่องเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมาได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ”

๒. นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นทานองเสนาะ
๓. ครูเสนอแนะท่วงทานองการแบ่งวรรคการอ่านทานองเสนาะ
และการใช้เสียงสูงต่า
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการ
กลุ่ม

“อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
จาเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูติดแถบบทประพันธ์จากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน
วิศวกรรมา บนกระดาน นักเรียนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว โดยแบ่ง
วรรคตอนให้ถูกต้อง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
บทอาขยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ท่องจาบทอาขยานหลักจากเรื่องบทเสภา
สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ท่องจาบทอาขยานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาภาษาไทย

๔๑๘
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๒. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ในการท่องจาบทอาขยานและเกณฑ์การ
ประเมินการท่องจาบทอาขยาน ดังนี้
- ความถูกต้องชัดเจน คล่องแคล่ว
- การออกเสียงอักขระและควบกล้า
-จังหวะลีลาและการเว้นวรรค
-การทอดเสียง ผ่อนเสียง การใช้อัตราเร็วเหมาะสมกับเนื้อหาตลอด
เรื่อง
๓. นักเรียนฟังครูสาธิตการท่องจาบทอาขยาน เรื่องเสภาสามัคคีเสวก
ตอน วิศวกรรมา
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันอ่านออกเสียงทานองเสนาะ
๒. ครูแจ้งกาหนดการสอบท่องจาบทอาขยานหลักให้นักเรียนทราบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ท่องจาบทอาขยานบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี
รายวิชาพื้นภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๑๙

419
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๔๒๐๔๒๐

การวั
การวั
ดผลและประเมิ
ดผลและประเมิ
นผลนผล
สิ่งทีสิ่ตงที้องการวั
่ต้องการวั
ด/ประเมิ
ด/ประเมิ
นน
วิธีกวิาร
ธีการ
เครืเครื
่องมื่อองมืทีอ่ใช้ที่ใช้
เกณฑ์
เกณฑ์
ด้านความรู
ด้านความรู
้ ้
ผลการพฤติ
ผลการพฤติ
กรรมตอบ
กรรมตอบ
จาคจาประพั
าคาประพั
นธ์จนากบทอาขยาน
ธ์จากบทอาขยาน สังเกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กรรมตอบ
กรรมตอบแบบสั
แบบสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรม
กรรม คาถามในชั
คาถามในชั
้นเรี้นยเรีนยผ่นานผ่าน
หลักหลัเรืก่อเรืงเสภาสามั
คคีเคสวก
้นเรี้นยเรีนยน ตอบค
าถามในชั
้นเรี้นยเรีนยน เกณฑ์
ระดัรบะดัพอใช้
ขึ้นไปผ่
าน าน
่องเสภาสามั
คีเสวก คาถามในชั
คาถามในชั
ตอบค
าถามในชั
เกณฑ์
บพอใช้
ขึ้นไปผ่
ตอนวิ
ตอนวิ
ศวกรรมาได้
ศวกรรมาได้
ด้านทั
ด้านทั
กษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
ผลจากการประเมิ
ผลจากการประเมิ
นการ
นการ
ท่องจ
ท่อาบทอาขยาน
งจาบทอาขยาน
เรื่อเรืงเสภา
่องเสภา การท่
การท่
องจอางจา
แบบประเมิ
แบบประเมิ
นน
ท่องจ
ท่อาบทอาขยาน
งจาบทอาขยาน
สามัสามั
คคีเคสวก
คีเสวก
ตอนวิ
ตอนวิ
ศวกรรมาได้
ศวกรรมาได้ บทอาขยาน
บทอาขยาน
การท่
การท่
องจอาบทอาขยาน
งจาบทอาขยาน ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
ร้อยละ
๘๐๘๐
ด้านคุ
ด้านคุ
ณลัณกษณะ
ลักษณะ
รีย้ นรู้
๑. ๑.
ใฝ่เใฝ่
รียเนรู
สังเกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กรรม
กรรม แบบประเมิ
แบบประเมิ
นน
ได้ผได้ลจากการสั
ผลจากการสั
งเกตงเกต
มั่นในการท
างาน
๒. ๒.
มุ่งมัมุ่น่งในการท
างาน
คุณคุลัณกษณะ
คุณคุลัณกษณะไม่
ต่ากว่
ระดั
บบ
ลักษณะ
ลักษณะไม่
ต่ากว่
าระดั
ําากว่
จิตสาธารณะ
พึงประสงค์
๓. ๓.
มีจิตมีสาธารณะ
อันพึอันงประสงค์
๓ ๓ระดับ ๓
๔. ๔.
มีเจตคติ
มีเจตคติ
ที่ดีตท่อีดการอ่
ีต่อการอ่
าน าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรให้
ควรให้
นักเรี
นักยเรีนฝึยกนฝึทักทัษะการอ่
กษะการอ่
านวรรณคดี
านวรรณคดี
ตามใจชอบเรื
ตามใจชอบเรื
่องให้
่องให้
นักเรี
นักยเรีนได้
ยนได้
ฝึกจฝึาในเรื
กจาในเรื
่องที่อ่สงทีนใจ
่สนใจ
8. 8.
บันบัทึนกผลหลั
ทึกผลหลั
งสอน
งสอน
ผลการเรี
ผลการเรี
ยนรูย้ นรู้
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................
................................................
ปัญปัหาและอุ
ญหาและอุ
ปสรรค
ปสรรค
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้
ไข ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชืลงชื
่อ ......................................ผู
่อ ......................................ผู
้สอน้สอน
(.......................................................)
(.......................................................)
วันทีวัน่..........เดื
ที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
อน..........พ.ศ.............
๙. ๙.
ความคิ
ความคิ
ดเห็ดนเห็/ข้นอ/ข้เสนอแนะของผู
อเสนอแนะของผู
้บริห้บารหรื
ริหารหรื
อผู้ทอี่ไผูด้้ทรี่ไับด้มอบหมาย
รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชืลงชื
่อ ......................................ผู
่อ ......................................ผู
้ตรวจ
้ตรวจ
(.......................................................)
(.......................................................)
วันทีวัน่..........เดื
ที่..........เดื
อน..........พ.ศ.............
อน..........พ.ศ.............
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๔๒๑

บทอาขยานหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง คุณค่างานวรรณคดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ท่องจาบทอาขยาน
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ณ ชาตินั้นนรชนไม่สนใจ
แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบ
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์
ใครใครเห็นไม่เป็นที่จาเริญตา
ศิลปกรรมนาใจให้สร่างโศก
จาเริญตาพาใจให้สบาย
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม
เพราะขาดเครื่องระงับดับราคาญ
เพราะการช่างนี้สาคัญอันวิเศษ
จึงยกย่องศิลปกรรม์นั้นทั่วไป

ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
ว่างการรบอริพลอันล้นหลาม
เพื่ออร่ามเรืองระยับประดับประดา
เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า
เขาจะพากันเย้ยให้อับอาย
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญ
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
ศรีวิไลวิลาศดีเป็นศรีเมือง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

414

บรรณานุกรม
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๐) คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทย ระดับ
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

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

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

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

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

นายสุภัทรพงษ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
นางรัชนีกร ผิวสว่าง
นางสาวอนุสรา กมุทชาติ
นางวรันธร ดีชาติ

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

