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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
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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สารจากประธานกรรมการมู
ลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมฯ
คํสารบั
านําญ
คํคำชี
าชี้แจงการรับชมรายการสอนออกอากาศ
คํคำชี
าชี้แ้แจงรายวิ
รหัรสหัสท23101
ชั้น้นมัธมัยมศึ
จงรายวิชชาภาษาไทย
าวิทยาศาสตร์
ว 23101ชั
ธยมศึกษาป
กษาปีทที่ 3ี่ 3ภาคเรี
ภาคเรียนที
ยนที่ 1่ 1
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย รหัส ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์รหัส ว 23101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรี
นรู้/ตัวชี้วัด รหัส ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
โครงสร
างรายวิชยาภาษาไทย
โครงสร้
างรายวิ
หัส บวตาหาความสํ
23101ชั้นมัธายมศึ
หน
วยการเรี
ยนรูชาวิ
ที่ ท๑ยาศาสตร์
เรื่อง จับรใจจั
คัญกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
แผนการจั
ยนรู
๑ เรื่อง การอานออกเสี
หน่ว-ยการเรี
ยนรู้ทดี่ 1การเรี
ชื่อหน่
วยที่แรงและการเคลื
่อนที่ ยงบทรอยแกว
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่องกษาความเร็
การอานออกเสี
ยงบทรอยกรอง
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 1 ทเรืี่ อ๒งการศึ
วในการตกของวั
ตถุ
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่อง การทอวงจํเฉลีาบทอาขยาน
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 2 ทเรืี่ ่อ๓งการหาความเร็
่ย
- แผนการจั
แผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู

ท
่
ี
๔
เรื
อ
่
ง
พระอภั
ย
มณี
ยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๑
ดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการคำนวณหาความเร่ตอนพระอภั
ง
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 4นรูเรืท่อี่ งการศึ
ตถุ ยการเคลื
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
๖ เรืก่อษาความเร็
ง พระอภัวยในการตกของวั
มณีตอนพระอภั
มณีหนี่อนนที
างผี่แบบโพรเจกไทล์
เสื้อสมุทร ๓
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 5 ทเรืี่ ่อ๗งแรงกิ
าและแรงปฏิ
ิริยา
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่องริยพระอภั
ยมณีตกอนพระอภั
ยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๔
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 6 ทเรืี ่อ๘งแรงพยุ
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่อง งการวิจารณความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกตอง
ของเรื่องที่อาน ง
ของเรืด่อการเรี
งที่อ่ายนนรู้ที่ 7 เรื่องการคำนวณแรงพยุ
แผนการจั
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่องยระดั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 8 ทเรืี่ ่อ๙งแรงเสี
ดทานบภาษา ๑
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ระดับภาษา ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนคําขวัญ ๑
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 10ทเรืี่ ๑๒
่องโมเมนต์
ของแรงยนคําขวัญ ๒
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
เรื่อง การเขี
แผนการจั
าโมเมนต์
หนวยการเรี
ยนรูดการเรี
ที่ ๒ ยเรืนรู
่อง้ที่พิ11ถีพเรืิถ่อันงการคำนวณหาค่
สรางสรรคความคิ
ด
หน่ว-ยการเรี
ยนรู้ทดี่ 2การเรี
ชื่อหน่
วยที่งานและพลั
แผนการจั
ยนรู
๑ เรื่อง คํางทีงาน
่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 12ทเรืี่ ๒่องเรืงานและพลั
งงานาคัญและขอมูลสนับสนุนเรื่องที่อาน
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
่อง ใจความสํ
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
่องงคุณคาวรรณกรรม
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 13ทเรืี่ ๓่องเรืกำลั
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
การเขียนยอความ
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 14ทเรืี่ ๔่องเรืพลั่องงงานกล
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การเขียนเคาโครงโครงงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน/มารยาทในการเขียน
หน่ว-ยการเรี
ยนรู้ที่ 3ดการเรี
ชื่อหน่ยวนรู
ย ทพลัี่ ๗งงานไฟฟ้
า
แผนการจั
เรื่อง การแสดงความคิ
ดเห็น
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 16ทเรืี่ ๘่องเรืการต่
อเครื
ไฟฟ้าบาลี
าเข้าใในวงจรไฟฟ้
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
่อง หลั
กสั่องงใช้
เกตคํ
นภาษาไทยา
- แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
หลักสังเกตคํ
าสันสกฤตในภาษาไทย
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ 17ทเรืี่ ๙่องเรืพลั่อง งานไฟฟ้
าในวงจรไฟฟ้
า
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง คําไทยแทและคําที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑2 เรื่อง ขอคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก
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สารบัญ (ต่อ)
สารบัญ(ตอ)
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง พินิจคุณคาวรรณคดี
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การอานจับใจความสําคัญ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การอานเพื่อวิเคราะหวิจารณ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การอานวิจารณและแสดงความคิดเห็นจากการอานบทความ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การวิเคราะห วิจารณ การใชภาษาของสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การวิเคราะห วิจารณ เขียนแสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับ
เรือ่ งที่อาน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง หลักการพูดโนมนาวใจ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ปฏิบัติการพูดโนมนาวใจ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การพูดในโอกาสตางๆ : การโตวาที
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การพูดในโอกาสตางๆ : การโตวาที
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีและวรรณกรรม
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การวิเคราะหคุณคาจากบทเพลงและบทรอยกรอง
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง อานสรุป เนื้อหา ความรูและขอคิดอิศรญาณภาษิต
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การวิเคราะหคุณคาวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง พัฒนาพาที
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ใจความสําคัญนั้นสําคัญไฉน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การพูดอภิปราย
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง ปฏิบัติการพูดอภิปราย
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคไทยใชใหถูก
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การสรางประโยคซับซอน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง เขียนประโยคซับซอน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง พินิจวรรณกรรม
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง นําเสนอคุณคา
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง นําไปปรับใชในชีวิตจริง
หนวยการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง บทกวีที่ชื่นชอบ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การอานจับใจความวรรณกรรมทองถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การวิเคราะหและวิจารณวรรณกรรมทองถิ่น
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การอานตีความบทกวี
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การสรุปความรูขอคิดจากบทประพันธ
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความรู ความคิดเห็น
หรือโตแยงจากบทประพันธ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เรื่อง กฎของโอห์ม
สารบั
(ต่อา)น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 เรื่อง การต่อเครื่องใช้
ไฟฟ้ญาในบ้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 เรื่อง ขนาดความยาวและชนิ
วนำกับความต่างศักย์
สารบัญ(ตดอของลวดตั
)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 เรื่อง ประโยชน์ของฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๖ง พลั
เรื่องงงานไฟฟ้
การแตางและกำลั
โคลงสี่สงุภไฟฟ้
าพา
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 24
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๗ง หน้
เรื่อางที่ตการแต
งโคลงสี่สุภาพ
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 25
ัวต้านทาน
- แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การฝกอานคิดวิเคราะหเขียนเพิ่มเติม
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 26
าได้ดวิเคราะหเขียนเพิ่มเติม
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๙ง ตัเรืว่อต้งานทานแปรค่
การฝกอานคิ
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 27
ง การนำตั
วเก็บประจุ
มาใช้
าน เขียนเพิ่มเติม
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๑๐
เรื่อง การฝ
กอานคิ
ดวิงเคราะห
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 28
ง สนุเรืก่อกังบไดโอด
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๑๑
ประมวลผลรวบยอด : ระบุสิ่งที่ชอบ-ไมชอบ
-แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
นรูทเรืี่ ่อ๑๒
เรื่องสประมวลผลรวบยอด
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 29
ง ทรานซิ
เตอร์ ทำหน้าที่เป็นสวิ:ตนํช์าเสนอผลงาน
บรรณานุกรม
กรม
บรรณานุ
คําสั่งคณะจั
คณะกรรมการจั
าคูมือครูและแผนการจั
ระดักบษาตอนต้
มัธยมศึกนษาตอนตน
ดทำคู่มือครูดแทํละแผนการจั
ดการเรียนรูด้รการเรี
ะดับมัยธนรูยมศึ
ภาคเรี
่ 1 ปยกนการสอนทางไกลผ่
ารศึกษา 2562 านดาวเทียม (DLTV)
เพืย่อนที
การเรี
1.
่งสํากนัษาทางไกลผ่
กงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐานปถัมภ์
มูลนิคํธาิกสัารศึ
านดาวเทียม ในพระบรมราชู
(คณะทํ
งานและแผนการจั
ทั้ง 8 กลุมสาระการเรี
ยนรู
ยนที
่ ๑่ 1
คณะจั
ดคู่มือาครู
ดการเรียนรู
้ กลุ) ่มสาระการเรียนรูรู้วภิทาษาไทย
ยาศาสตร์ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
2. คําสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมฯ
คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูรู้วภิทาษาไทย
ยาศาสตร์ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยนที
่ ๑่ 1
(คณะทํางานของอนุกรรมการดานวิชาการ)
ปเล่มคู่มาือนดาวเที
ครู และแผนการจั
3.คณะตรวจปรู
คําสั่งมูลนิ๊ฟธและจั
ิการศึดกทำรู
ษาทางไกลผ
ยมฯ ดการเรียนรู้
่ ๑่ 1
กลุ่ม(คณะกรรมการตรวจต
สาระการเรียนรูรู้วภิทาษาไทย
ยาศาสตร์
ยและแผนการจั
นที
นฉบัภาคเรี
บคูภาคเรี
มือยครูนที
ดการเรียนรู แตละกลุมสาระการเรียนรู)
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การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ
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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
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การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

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

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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6.3 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จากการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลเทียบกับเกณฑ์
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คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1
รหัสวิชำ ท 23101
เวลำ 60 ชั่วโมง
ศึกษำวิธีกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูด กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ตีควำม และประเมินค่ำ
วรรณคดีและวรรณกรรมโดยศึกษำเกี่ยวกับกำรอ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง กำรอ่ำนจับใจควำม
กำรอ่ำนตำมควำมสนใจ ระบุควำมแตกต่ำงของคำที่มีควำมหมำยโดยตรง และควำมหมำยโดยนัย เขียนกรอบ
แนวคิด ผังควำมคิด บันทึก ย่อควำม รำยงำนจำกเรื่องที่อ่ำน กำรเขียนข้อควำมตำมสถำนกำรณ์และโอกำส
ต่ำง ๆ เขียนย่อควำม เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำและโครงงำน เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิ ดเห็น
เขียนวิเครำะห์วิจำรณ์ แสดงควำมรู้ควำมคิดเห็นหรือโต้แย้ง พูดแสดงควำมคิดเห็นและกำรประเมิน เรื่ อง
จำกกำรฟังกำรดู พูดวิเครำะห์วิจำรณ์จำกเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกำสต่ำง ๆ พูดโน้มน้ำว และศึกษำเกี่ยวกับ
คำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน ระดับภำษำ กำรแต่งบทร้อยกรอง
วิเครำะห์วิถีไทย ประเมินค่ำ ควำมรู้และข้อคิดจำกวรรณคดี วรรณกรรม ท่องจำบทอำขยำนที่กำหนด
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำมควำมสนใจ และสรุปเนื้อหำวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้ องถิ่น
ในระดับที่ยำกยิ่งขึ้น
โดยใช้ ก ระบวนกำรอ่ ำ นเพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมคิ ด น ำไปใช้ ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต
กระบวนกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรฟัง กำรดู และกำรพูด สำมำรถเลือกฟัง
และดู และพู ด แสดงควำมรู้ ค วำมคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณและสร้ ำ งสรรค์ เพื่ อ ให้ เ ข้ ำ ใจธรรมชำติ ภ ำษำ
และหลักภำษำไทย กำรเปลี่ย นแปลงของภำษำ พลังภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ วิเครำะห์วิจำรณ์วรรณคดี
และวรรณกรรมอย่ำงเห็นคุณค่ำนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ และมีนิสัย
รักกำรอ่ำน กำรเขียน มีมำรยำทในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ท 2.1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/10
ท 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ท 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6
ท 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 28 ตัวชี้วัด

๔
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ท23101 รำยวิชำ ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 256๒
รวมเวลำ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
สาระที่ 1 : การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำใน
กำรดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด :
1. อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมำะสมกับเรื่องที่อ่ำน
2. ระบุควำมแตกต่ำงของคำที่มีควำมหมำยโดยตรง และควำมหมำยโดยนัย
3. ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จำกเรื่องที่อ่ำน
4. อ่ำนเรื่องต่ำง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังควำมคิด บันทึก ย่อควำมและรำยงำน
5. วิเครำะห์ วิจำรณ์ และประเมินเรื่องที่อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่ำน
เข้ำใจได้ดีขึ้น
7. วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผลกำรลำดับควำม และควำมเป็นไปได้ของเรื่อง
8. วิเครำะห์เพื่อแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
9. ตีควำมและประเมินคุณค่ำและแนวคิดที่ได้จำกงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อ
นำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
10. มีมำรยำทในกำรอ่ำน
สาระที่ 2 : การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียน เขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวใน
รูปแบบต่ำง ๆ เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด :
2. เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตำมระดับภำษำ
4. เขียนย่อควำม
6. เขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็นและโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล
7. เขียนวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่ำง ๆ
9. เขียนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ และโครงงำน
10.มีมมีารยาทในการอ่
มำรยำทในกำรเขี
๑๐.
าน ยน
สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดควำมรู้สึกใน
โอกำสต่ำง ๆ อย่ำงมีวิจำรณญำณ และสร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด :
1. แสดงควำมคิดเห็นและประเมินเรื่องจำกกำรฟังและกำรดู
4. พูดในโอกำสต่ำง ๆ ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
5. พูดโน้มน้ำวโดยนำเสนอหลักฐำนตำมลำดับเนื้อหำอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือ
6. มีมำรยำท ในกำรฟัง กำรดู และกำรพูด

ซ4

๕
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ
ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำ ภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด :
1. จำแนก และใช้คำภำษำต่ำงประเทศ ที่ใช้ในภำษำไทย
2. วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน
3. วิเครำะห์ระดับภำษำ
6. กำรแต่งบทร้อยกรอง
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 : เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ
และนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด :
1. สรุปเนื้อหำวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยำกยิ่งขึ้น
2. วิเครำะห์วิถีไทย และคุณค่ำ จำกรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน
3. สรุปควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
4. ท่องจำและบอกคุณค่ำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่ำตำม
ควำมสนใจและนำไปใช้อ้ำงอิง

ฌ5

ญ
๖

6

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชำ ท23101 รำยวิชำ ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 256๒
รวมเวลำ 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต
หน่วยที่
1

2

ชื่อหน่วย
มำตรฐำน
กำรเรียนรู้
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
จับใจจับตำหำควำมสำคัญ ท1.1 ม.3/1
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/7
ม.3/9
ม.3/10
ท2.1 ม.3/2
ท3.1 ม.3/6
ท4.1 ม.3/3
ท5.1 ม.3/1
ม.3/3

พิถีพิถันสร้ำงควำมคิด

ท1.1 ม.3.2
ม.3/3
ม.3/5
ม.3/7
ม.3/9
ท2.1 ม.3/4
ม.3/9
ม.3/10
ท3.1 ม.3/1
ท4.1 ม.3/1
ท5.1 ม.3/1
ม.3/3

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
เป็นเป็ทานองเสนาะได้
ถูกไต้ด้อถงเข้
ร้กรอง
อยกรอง
นท�ำนองเสนาะหู
ูกต้าอใจ
งเข้าใจ
ความหมาย จับใจความสาคัญและ
รายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ครบครัน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่าน
อย่างสมเหตุสมผล แสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ประเมินความ
ถูกต้องของข้อมูล และมีมารยาทในการอ่าน
เขียนข้อความด้วยลายมือที่อ่านง่ายใช้
ถ้อยคาถูกต้องตามระดับภาษา การเขียนคา
ขวัญ มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด สรุปเนื้อหา
ประเมินคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม นา
น�ำความรู
้และข้
ดไปประยุ
ช้ในชี
ความรู
้และข้
อคิอดคิไปประยุ
กต์กใช้ต์ในชี
วิตวจริิตงจริง
แล้วท่องจา บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
กาหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ
เข้ำใจควำมแตกต่ำงของคำที่มีควำมหมำย
โดยตรงและโดยนัย จับใจควำมสำคัญและ
รำยละเอียดของสิ่งที่อ่ำน วิเครำะห์ วิจำรณ์
และประเมินเรื่องที่อ่ำนโดยใช้กำร
การเปรี
ยบ่อให้
เพืผ่อู้อให้่ำนเข้
ผู้อ่าำนเข้
เปรี
ยบเทียยบเที
บ เพื
ใจได้าใจได้
ดีขึ้น ดขี ึ้น
วิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผล ลำดับควำม
ควำมเป็นไปได้ ตีควำมและประเมินค่ำ
แนวคิดที่ได้จำกงำนเขียน เพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหำ ย่อบทควำมนิทำนและข่ำว เขียน
เขี
ยนรายงานและโครงงาน
งมีมารยาทใน
รำยงำนและโครงงำน
อย่ำงมีอย่มาำรยำทในกำร
การเขี
ยน แสดงความคิ
นจากการฟั
เขี
ยน แสดงควำมคิ
ดเห็ดนเห็
จำกกำรฟั
งและงและ
กำรดู จำแนกและใช้คำที่มำจำก
ภำษำต่ำงประเทศ สรุปควำมรู้และข้อคิด

เวลำ
(ชั่วโมง)
12

น้ำหนัก
คะแนน
10

1๒

10

ฎ
๗
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

3

พินิจคุณค่ำ

ท1.1 ม.3/3
ม.3/4
ม.3.5
ม.3/7
ม.3/9
ท2.1 ม.3/7
ท3.1 ม.3/1
ม.3/4
ท5.1 ม.3/2
ม.3/3

4

พัฒนำพำที

ท1.1 ม.3/3
ม.3/5
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ท2.1 ม.3/6
ม.3/7
ท3.1 ม.3/4
ท4.1 ม.3/2
ท5.1 ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3

หน่วยที่

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
จำกกำรอ่ำนวรรณคดี วรรณกรรม ไป
ประยุกต์ใช้
- กำรระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุน จำกเรื่องที่อ่ำนแล้ว
เขียนกรอบแนวคิด ผังควำมคิด บันทึก
ย่อควำมและรำยงำน
- กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ประเมินเรื่องที่อ่ำน
โดยใช้กลวิธีกำรเปรียบเทียบ และวิจำรณ์
ควำมสมเหตุสมผลกำรลำดับควำม และ
ควำมเป็นไปได้ของเรื่อง และกำรตีควำม
ประเมินคุณค่ำ ตลอดจนแนวคิดที่ได้จำก
งำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อนำไปใช้
แก้ปัญหำในชีวิต โดยกำรเขียนวิเครำะห์
วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น หรือ
โต้แย้งในเรื่องต่ำง ๆ สำมำรถแสดงควำม
คิดเห็น ประเมินเรื่องจำกกำรฟังและกำรดู
- กำรพูดในโอกำสต่ำง ๆ กำรพูดโน้มน้ำวใจ
ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
จากวรรณ
- กำรวิเครำะห์วิถีไทย และคุณค่ำ จำกรรณ
คดีและวรรณกรรมที่อ่ำน แล้วสรุปควำมรู้
และข้อคิดจำกกำรอ่ำน เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
- กำรระบุใจควำมสำคัญ รำยละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุน และวิเครำะห์ วิจำรณ์
ประเมินเรื่องที่อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำรต่ำงๆ
กำรวิจำรณ์ควำมสมเหตุสมผลกำรลำดับ
ควำม และควำมเป็นไปได้ของเรื่อง
- กำรวิเครำะห์เพื่อแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- กำรตี ค วำมและประเมิ น คุ ณ ค่ ำ บอก
แนวคิดที่ไดด้ทีจ่ไำกงำนเขี
ยนอย่
บอกแนวคิ
ด้จากงานเขี
ยนอย่ำงหลำกหลำย
างหลากหลาย
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
- กำรเขียนอธิบำย ชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น
และโต้แย้งอย่ำงมีเหตุผล กำรเขียน
วิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมรู้ ควำม
คิดเห็น ดหรืเห็อนโต้หรื
แย้งอในเรื
ำงๆ่องต่างๆ
ความคิ
โต้แ่อย้งต่
งในเรื
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เวลำ
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

1๓

10

1๑

10

ฏ
๘
หน่วยที่

5

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

บทกวีที่ชื่นชอบ

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

- กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ ได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ กำรโต้วำที กำรอภิปรำย
- กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน
- กำรสรุปเนื้อหำวรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่น วิเครำะห์วิถีไทย และ
คุณค่ำ จำกรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำน
ในระดับที่ยำกยิ่งขึ้น แล้วสรุปควำมรู้และ
ข้อคิดจำกกำรอ่ำน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
ท1.1 ม.3/3
- กำรระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
ของข้อมูลที่สนับสนุน และวิเครำะห์ วิจำรณ์
ม.3/5
ประเมินเรื่องที่อ่ำนโดยใช้กลวิธีกำร
ม.3/7
การเปรี
ยบเที
บ สามารถวิ
จารณ์
ความ
เปรียบเที
ยบ ยสำมำรถวิ
จำรณ์
ควำม
ม.3/9
ท2.1 ม.3/7
สมเหตุสมผลกำรลำดับควำม และควำม
ท3.1 ม.3/5
เป็นไปได้ของเรื่อง
ท4.1 ม.3/6
- กำรตีควำม ประเมินคุณค่ำ และแนวคิดที่
ท5.1 ม.3/1
ได้จำกงำนเขียนอย่ำงหลำกหลำยเพื่อ
นำไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
ม.3/4
- กำรเขี ย นวิ เ ครำะห์ วิ จ ำรณ์ และแสดง
ควำมรู้ ควำมคิ ด เห็ น หรื อ โต้ แ ย้ ง ในเรื่ อ ง
ต่ำงๆ
- กำรพูดโน้มน้ำวโดยนำเสนอหลักฐำน
ตำมลำดับเนื้อหำอย่ำงมีเหตุผลและ
น่ำเชื่อถือ
- กำรแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภำพ
- กำรสรุปเนื้อหำวรรณคดีวรรณกรรม และ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยำกขึ้นตำม
ควำมสนใจและนำไปใช้อ้ำงอิง
ประเมินผลระหว่างภาคเรียน
ประเมินผลปลายภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ไม่รวมเวลำประเมินผลระหว่ำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน
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เวลำ
(ชั่วโมง)

น้ำหนัก
คะแนน

1๒

10

3
3
60

๙
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประกำร
ชื่อ-สกุลนักเรียน..................................................................................................ชั้น/ห้อง............................ เลขที…่ ………………..
คำชี้แจง : ให้ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
รำยกำรประเมิน
อันพึงประสงค์
๓
๒
๑
๑.๑ มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
๑. รักชำติ ศำสน์
กษัตริย์
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
๑.๓ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๒.๒ ประพฤติ ปฏิบตั ิ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง
๒.๓ ประพฤติ ปฏิบตั ิตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น
๓.๑ เข้าเรียนตรงเวลา
๓. มีวินัย
๓.๒ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
๓.๓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้
๔.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๔. ใฝ่หำควำมรู้
๔.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ
๔.๓ สรุปความรูไ้ ด้อย่างมีเหตุผล
๕.๑ ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง
๕.๒ ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
๕.๓ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๖. มุ่งมั่นในกำร
๖.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทางานที่ได้รบั มอบหมาย
ทำงำน
๖.๒มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๗.๑ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๗. รักควำมเป็นไทย
๗.๒ เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทย
๘.๑ รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น
๘.๒ แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๘. มีจิตสำธำรณะ
๘.๓ เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

๐

ฐ

๑๐
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

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

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๐
๔๐
๒๐
๐

-

๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๔๙ ระดับคุณภาพ ดี
๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้
๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปผลกำรประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

10ฑ

๑๑

ฒ
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชื่อ-สกุลนักเรียน..............................................................................................ชั้น/ห้อง............................ เลขที่……………………
คำชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้ำน
รำยกำรประเมิน
๓
๒
๑
๑. ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร

๒. ควำมสำมำรถใน
กำรคิด

๓. ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ

๔. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต

๕. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี

๑.๑ มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
๑.๓ ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
๑.๔ วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๒.๕ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้
๓.๑ สามารถแก้ปญ
ั หาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
๓.๒ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
๓.๓ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
๔.๑ สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
๔.๓ ให้ความร่วมมือในการทางาน
๔.๔ ร่วมกิจกรรมสม่าเสมอ
๔.๕ หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง
๕.๑ เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
๕.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย

๐

๑๒
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิบางครั้ง
- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ

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

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕๐ ๔๐ ๒๐ ๐ -

๖๖ ระดับคุณภาพ
๔๙ ระดับคุณภาพ
๓๙ ระดับคุณภาพ
๑๙ ระดับคุณภาพ

สรุปผลกำรประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

ณ
12

ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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๑๓
แบบประเมินกำรคิดวิเครำะห์
ชื่อ-สกุลนักเรียน..............................................................................................ชั้น/ห้อง............................ เลขที่......................
คำชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด / ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
สมรรถนะด้ำน
รำยกำรประเมิน
๓
๒
๑

๐

๑. ควำมสำมำรถใน ๑.๑ สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
กำรคัดสรรข้อมูล ๑.๒ สามารถจัดลาดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๑.๓ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม
๒. ควำมสำมำรถใน ๒.๑ สามารถจับประเด็นสาคัญและประเด็นสนับสนุนได้
กำรจับประเด็น
๒.๒ สามารถจับประเด็น ใจความสาคัญของข้อมูลที่ต้องการนามาใช้ประโยชน์ได้
สำคัญ
๒.๓ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
๓.๑ วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
๓. ควำมสำมำรถใน
๓.๒ วิเคราะห์ บอกความสาคัญ ความสัมพันธ์หรือความคิดรวบยอดของข้อมูลได้
กำรวิเครำะห์
๓.๓ วิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ของสิ่งที่เรียนรูไ้ ด้
๔. ควำมสำมำรถใน ๔.๑ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น
๔.๒ มีการทางานครบตามขั้นตอนการปรับปรุงงานและผลงานบรรลุเป้าหมาย
กำรสรุปคุณค่ำ
๔.๓ อธิบายขั้นตอนการทางานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง
๕.๑ สามารถสรุปสาระเชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การเขียน
๕. ควำมสำมำรถใน โครงงาน รายงาน
๕.๒ สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ได้ เช่น การเขียนเรียงความ
กำรสรุปและ
เขียนเรื่องสั้น
อภิปรำย
๕.๓ สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว
โดยการเขียนสื่อสารในรูปต่างๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น
รวม
รวมคะแนน/เฉลี่ย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิบางครั้ง
พฤติกกรรมที
-- พฤติ
รรมที่ไม่่ไไม่ด้ไปด้ฏิปบฏิัติ บัติ

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้
ให้๐๐คะแนน
คะแนน

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๒ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ดีเยีย่ ม
๘ - ๑๑ ระดับคุณภาพ ดี
๔ - ๗ ระดับคุณภาพ พอใช้
๐ - ๓ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

สรุปผลกำรประเมิน
ระดับ  ดีเยี่ยม
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

ด

๑๔
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล
เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์กำรประเมิน
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ความสนใจ
การมีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบ
กระตือรือร้นใน การทากิจกรรม
ต่องาน
การเรียน
เช่น ตอบคาถาม ที่ได้รับมอบหมาย
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คุณธรรมในการ
เรียน เช่น ขยัน
ซื่อสัตย์
๓ ๒ ๑

รวม
๑๒

ระดับคุณภำพ
๙ – ๑๒ คะแนน = ดี
๕ – ๘ คะแนน = พอใช้
๑– ๔ คะแนน = ปรับปรุง

๑๕
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นกำรประเมิน
๓
๒
๑
ขำดควำมสนใจและ
๑.ควำมสนใจ
มีควำมสนใจและ
มีควำมสนใจและ
กระตือรือร้นในกำรเรียน กระตือรือร้นในกำรเรียน กระตือรือร้นในบำงเวลำ ควำมกระตือรือร้น พูดคุย
ตลอดเวลำ
พูดคุยนอกเรื่องบ้ำง ๑–๒ นอกเรื่องมำกกว่ำ ๓ ครั้ง
ขึ้นไป
ครั้งในคำบ
๒. กำรมีส่วนร่วมใน
กำรทำกิจกรรม เช่น
ตอบคำถำม

มีส่วนร่วมในกำรทำ
กิจกรรมสม่ำเสมอตลอด
คำบ ตอบคำถำมทุกครั้งที่
ครูถำม

๓. ควำมรับผิดชอบ
มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่
ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ได้รับมอบหมำยอย่ำงดี
ทำงำนเสร็จและส่งตำม
เวลำทุกครั้ง
๔. คุณธรรมในกำรเรียน
เช่น ควำมขยัน ซื่อสัตย์
มีจิตสำธำรณะ

มี คุ ณ ธรรมในกำรเรี ย น
โดยมี ค วำมขยั น ซื่ อ สั ต ย์
และมีจิ ตสำธำรณะต่ อ ครู
แ ล ะ เ พื่ อ น ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี
โอกำส

มีส่วนร่วมในกำรทำ
ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
กิจกรรมสม่ำเสมอตลอด ท�ทำำกิกิจกรรม
กรรม ไม่ไม่ตตอบค�
อบคำำถำม
ถาม
คำบ ตอบคำถำมที่ครูถำม ที่ครูถำม
๑–๒ ครั้ง
ขำดควำมรับผิดชอบต่อ
งำนที่ได้รับมอบหมำย
ทำงำนไม่เสร็จและส่งไม่
ทันเวลำ มำกกว่ำ ๓ ครั้ง
ขึ้นไป
มี คุ ณ ธรรมในกำรเรี ย น ขำดคุณธรรมในกำรเรียน
โดยมี ค วำมขยั น ซื่ อ สั ต ย์ โดยไม่ขยันเรียน
และมีจิตสำธำรณะต่อครู ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ละไ ม่ มี จิ ต
และเพื่อนบ้ำง ๑–๒ ครั้ง สำธำรณะต่อครูและเพื่อน

มีควำมรับผิดชอบต่องำน
ที่ได้รับมอบหมำยแต่
ทำงำนไม่เสร็จและส่งไม่
ทันเวลำ ๑–๒ ครั้ง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จับใจจับตาหาความสาคัญ
รหัสวิชา ท23101
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา 12 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ม.3/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
ม.3/3 ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน
ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น
ม.3/7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ
นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ม.3/10 มีมารยาทในการอ่าน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.3/2 เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคาได้ถูกต้องตามระดับภาษา
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ม.3/3 วิเคราะห์ระดับภาษา
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.3/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ม.3/3 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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2 .สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเป็นการอ่านออกเสียงมีลักษณะคล้ายการพูด ผู้อ่านต้องฝึกการอ่านออก
เสียงคาควบกล้า ร ล ให้ชัดเจน รู้จักการแบ่งวรรคตอนและฝึกบุคลิกท่าทางให้เหมาะสม
๒. การอ่ านออกเสี ย งร้ อ ยกรองผู้ อ่ านต้ อ งท าความเข้าใจฉัน ทลั ก ษณ์ ข องค าประพั น ธ์ แต่ ล ะประเภท
อ่านออกเสียงคาให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธี การแบ่งวรรคตอน การอ่านรวบคา ใส่ลีลา น้าเสียง สื่ออารมณ์
ความรู้ สึ ก ให้ เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาของค าประพั น ธ์ ที่ อ่ า น การฝึ ก อ่ า นออกเสี ย งร้ อ ยกรองประเภทต่ า ง ๆ
อย่างสม่าเสมอ จะทาให้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของเนื้อความนั้น ๆ และถ่ายทอดออกมาด้วยน้าเสียงที่ไพเราะ
น่าฟังและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่าน
๓. บทอาขยานเป็นบทร้อยกรองที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด คติสอนใจ แสดงแนวทางการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม โดยเลือกสรรถ้อยคาที่ประณีตไพเราะกินใจ เมื่อได้อ่า นหรือได้ฟังจะเกิดความประทับใจ ซึ่ง สอดแทรก
เนื้อหาสาระ ที่ควรค่าแก่การจดจาหรือนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน แสดงถึงเอกลักษณ์และมรดกของชาติ
ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
๔. การอ่ า นเพื่ อ สรุ ป ใจความส าคั ญ ของเรื่ อ งเป็ น การอ่ า นที่ ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะการจั บ ใจความส าคั ญ
ทาให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
๕. การตีความและประเมินคุณค่ารวมทั้งแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย ซึ่งงานเขียนประเภท
ร้อยกรองก็เป็นงานที่ต้องอาศัยหลักการตีความและการประเมินคุณค่าจากเรื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
๖. การอ่านวิเคราะห์ คุณ ค่าวรรณคดี วรรณกรรมเป็นการอ่านเพื่อ พิจารณา คุณ ค่าด้านเนื้อหา คุณ ค่า
ด้านวรรณศิล ป์ และคุณ ค่าด้านสั งคม ที่ส อดแทรกอยู่ในวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องนั้ น ๆ ผู้ อ่านต้องวิเคราะห์
เพื่อนาคุณค่าและข้อคิดไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๗. การถอดคาประพันธ์เป็นการฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ โดยนาสาระสาคัญจากบทร้อยกรอง
มาเขีย นเรีย บเรีย งใหม่เป็ น บทร้ อยแก้ว แต่ยังคงใจความส าคัญ ไว้อย่างครบถ้ว น ผู้ อ่านต้องเข้าใจความหมาย
ของคาศัพท์ และต้องอาศัยประสบการณ์ ซึ่งการถอดคาประพัน ธ์จะทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทร้อยกรอง
เพิ่มขึ้น
๘. การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ ความสมเหตุสมผลลาดับความเป็นไปได้ของเรื่อง
เพื่อตีความ วิจารณ์ตามเนื้อหาสาระและสรุปผลเปรียบเทียบ ข้อดีข้อด้อย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
๙. การศึกษาระดับภาษาจะทาให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ
๑๐. การวิเคราะห์ระดับภาษาจะทาให้เห็นข้อแตกต่าง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
๑๑. คาขวัญ เป็ น งานเขีย นสั้ น ๆ กะทัดรัด ใช้ภ าษาที่ ส ละสลวย มีสั มผั ส คล้ องจอง ท าให้ จดจาได้ง่าย
มีคติเตือนใจให้ข้อคิดเชิญชวนให้ปฏิบัติหรือละเว้น
๑๒. คาขวัญสร้างสรรค์ เป็นถ้อยคาคล้องจองเพื่อเตือนใจ หรือแสดงเอกลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้ภาษาที่
สั้น กะทัดรัดและสละสลวย มีสัมผัสคล้องจอง ทาให้จดจาได้ง่าย
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3. สาระการเรียนรู้
3.1 หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
3.2 หลักการออกเสียงบทร้อยกรอง
3.3 ความหมายและความสาคัญของการท่องจาบทอาขยาน
3.4 การอธิบายที่มาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้
3.5 การสรุปเนื้อหาและอธิบายความหมายของคาศัพท์ในวรรณคดี เล่าเรื่องวรรณคดีแล
3.6 การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
3.7 หลักการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้
3.8 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
3.9 ลักษณะและความสาคัญของระดับภาษา
3.10 การวิเคราะห์ระดับของภาษาได้
3.11 หลักการเขียนคาขวัญ
3.12 การเขียนคาขวัญ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย
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6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน

๔ (ดีมาก)

การอ่านออกเสียง อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นวรรคตอน
เหมาะสม
น้าเสียงน่าฟัง
และเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน
ลีลาการอ่าน
เป็นธรรมชาติ

๓ (ดี)
อ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นวรรคตอน
เหมาะสม
น้าเสียงน่าฟัง
แต่บางช่วง
ต้องปรับปรุง
ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา

๒ (พอใช้)
อ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นวรรคตอน
เหมาะสม
แต่น้าเสียง
ราบเรียบ
ไม่น่าสนใจ

๑ (ปรับปรุง)
อ่านออกเสียง
ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
แต่ยังต้อง
ปรับปรุงเรื่อง
การเว้นวรรคตอน

2. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพด้วยทานองเสนาะ
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน

การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
สามารถทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้าเสียง
แสดงอารมณ์
ได้ไพเราะ

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
มีการทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้าเสียง
แสดงอารมณ์
ในบางจังหวะได้ดี

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
เว้นจังหวะเหมาะสม
พยายามทอดเสียง
เอื้อนเสียง
และใช้น้าเสียง
แสดงอารมณ์
ในบางจังหวะ
แต่ยังทาได้ไม่ดีนัก

อ่านออกเสียง
ได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี
เสียงดังชัดเจน
แต่ยังต้องปรับปรุง
เรื่องการเว้นจังหวะ
และท่วงทานอง
ในการอ่าน
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3. การท่องจาบทอาขยาน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน

การท่องจา
บทอาขยาน

๔

๓

๒

๑

ท่องจาบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดีมาก

ท่องจาบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้ดี

ท่องจาบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคา
ไม่มีติดขัด ตกหล่น
ออกเสียงคาถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ใช้ระดับเสียง
แสดงอารมณ์
ตามบทประพันธ์
ได้พอใช้

ท่องจาบทอาขยาน
ได้ถูกต้องทุกคา
แต่มีติดขัดบ้าง
ออกเสียงคาบางคา
ยังไม่ชัดเจน
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

ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้องเหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์
ด้านความรู้
อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านบทร้อยแก้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้านักเรียนได้รับ
เชิ ญ ให้ อ อกมาอ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว หน้ า ชั้ น เรี ย น
นักเรี ยนมีวิธีการอ่า นอย่างไรให้ ผู้ ฟังเกิดความประทับใจ”
โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
๒. ครู แ จ้ ง จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละวิ ธี ก ารวั ด แ ละ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๑. ครูให้นักเรียนชมวีวีดิที ัศศน์น์การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
นักเรียนสังเกตวิธีการอ่าน จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ตาม
หัวข้อต่อไปนี้ ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน
๑. การออกเสียงอักขรวิธี ร ล คาควบกล้า
๒. การแบ่งวรรคตอนการอ่าน
๓. การใช้น้าเสียง สีหน้าและแววตา
๔. การแต่งกายและบุคลิกท่าทางการอ่าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อ่านข่าว บทความ สารคดี ผ่านเสียงตามสายใน
โรงเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีวิดิทีทัศัศน์น์การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
https://www.youtube.com/watch?v=FUh1u
uq7puw
๒. ใบความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๓. ใบงานที่ ๑ เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๔. ใบงานที่ ๒ เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๑
216

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการสังเกตและการ
การวิ
เคราะห์
จากสิ
่นักยเรีนจดบั
ยนจดบั
กลงในสมุ
วิเคราะห์
จากสิ
่งที่น่งทีักเรี
นทึนกทึลงในสมุ
ด ดครูครู
เขีเยขีนยน
ประเด็นคาตอบของนักเรียนบนกระดานตามหัวข้อที่กาหนด
ให้นักเรียนจดบันทึกเพิ่มเติมประเด็นวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ส่วนที่ขาด
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว
๔. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในห้อง ฝึกการอ่านออกเสียงจาก
ใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
นักเรียนกับคู่สลับกันอ่านจากนั้นให้เพื่อนสังเกตวิธีการอ่าน
และแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องให้กับคู่ของนักเรียน ครูแนะนา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในการอ่าน ครูนัดหมายให้นักเรียน
ทดสอบการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนอกเวลาเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์และการนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้
๒. นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง การอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้วลงในสมุดบันทึกของนักเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. ครูแนะนาแหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านออก
เสียงร้อยแก้ว เช่น ห้องสมุด หนังสือวิชาภาษาไทย เว็บไซต์
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติม
๔. ครูแนะนาให้นักเรียนหาโอกาสอ่านออกเสียงรายการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๒๓
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๒๔
๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. อธิบายหลักการอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้ว
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ทดสอบการอ่านออก
เสียง

แบบประเมินการ
อ่านออกเสี
การอ่
านออกเสียงยง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

แบบสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

ใช้คาถาม

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

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
........................................................................................................................................ ...................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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๒๕
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
จุดประสงค์ อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑. ความหมายของการอ่านออกเสียง
การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามอักษร ถ้อยคา และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ให้ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟัง การอ่านออกเสียงถือเป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิด “ทักษะ” (วาสนา บุญสม,
๒๕๔๑ : ๒๒) ดังต่อไปนี้
๑) เกิดทักษะในการเปล่งเสียงให้ชัดเจน
๒) เกิดทักษะในการใช้อวัยวะที่ออกเสียงได้ถูกต้อง
๓) เกิดทักษะในการออกเสียงควบกล้าได้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔) เกิดทักษะในการวิเคราะห์คาที่อ่านมากขึ้น
๕) เกิดทักษะในการเปล่งเสียงตามรูปตัวอักษรควบกล้าได้อย่างคล่องแคล่ว
๒. หลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ, ๒๕๕๔ : ๓-๔) มีดังนี้
๑. ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจโดยศึกษาสาระสาคัญของเรื่องและข้อความทุกข้อความ
เพื่อแบ่งวรรคตอนในการอ่านได้อย่างเหมาะสม
๒. อ่านออกเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจานวนผู้ฟัง ให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึงกัน ไม่ดังหรือค่อย
จนเกินไป
๓. อ่านให้คล่อง ฟังรื่นหูและออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ชัดถ้อยชัดคา โดยเฉพาะตัว ร ล หรือ
คาควบกล้าต้องออกเสียงให้ชัดเจน
๔. อ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุด เน้นเสียงและถ้อยคาตามน้าหนักความสาคัญของ
ใจความ ใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เช่น ดุ อ้อนวอน จริงจัง โกรธ
๕. อ่านออกเสียงให้เหมาะกับประเภทของเรื่อง รู้จักใส่อารมณ์เหมาะสมตามเนื้อเรื่อง ขณะที่อ่านควร
สบสายตาผู้ฟังในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ
๖. การอ่านในที่ประชุมต้องจับหรือถือบทอ่าน
๓. ข้อควรคานึงในการอ่านบทร้อยแก้ว
๑. ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจสาระสาคัญของเรื่อง อารมณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่าน
๒. อ่านคาภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ชัดวรรค ชัดถ้อย ชัดคา โดยเฉพาะคา ร ล หรือคาควบกล้า
๓. แบ่งวรรคตอนในการอ่าน และอ่านเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
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๒๖
๔. มีสมาธิในการอ่าน ไม่อ่านผิด อ่านตก อ่านเพิ่ม หรืออ่านผิดบรรทัด กวาดสายตาจากซ้ายไปขวา
อ่านไปอีกบรรทัดได้อย่าว่องไวและแม่นยา
๕. อ่านด้วยน้าเสียงที่เป็นธรรมชาติ เหมือนเสียงพูด มีลีลาและอารมณ์ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน เน้นคา
สาคัญและคาที่ต้องการให้เกิดภาพพจน์
๖. อ่านออกเสี ย งดังพอประมาณ ไม่ตะโกน หรื เสี ยงเบาเกิน ไป ถ้าอ่านออกเสี ยงผ่ านไมโครโฟน
ควรยืนให้สง่างาม ปากห่างจากไมโครโฟนพอเหมาะ เพื่อมิให้เสียงหายใจเข้าไมโครโฟน
๗. ในระหว่างที่อ่านควรกวาดสายตาตามตัวอักษร สลับกับการเงยหน้าขึ้นสบตาผู้ฟัง อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรมชาติ
๔. คุณค่าของบทร้อยแก้ว
๑. ผู้ฟังได้อรรถรสจากถ้อยคาภาษาวรรณศิลป์
๒. การอ่านด้วยน้าเสียงไพเราะชัดเจน มีจังหวะวรรคตอน ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน
๓. ได้เพิ่มพูนความรู้จากผู้เขียนเรียบเรียง
๔. สืบทอดวัฒนธรรมภาษาให้ยั่งยืนสืบไป
***********************************************************************
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๒๗
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
วันแห่งความรัก : วันวาเลนไทน์
ถ้าจะถามว่าวันแห่งความรักนั้นมีที่มาอย่างไร ใครๆ ก็คงอยากรู้ ก่อนที่จะรู้เรื่องราวของวันแห่งความ
รัก อยากให้ถามใจตัวเองว่า อยากให้มีวันแห่งความรักมาถึงเราบ้างไหม อยากให้มีคนรักเรา และเราก็อยากรัก
คนอื่นด้วยมีบ้างไหม คนที่จะตอบคาถามนี้ได้ดีก็คงจะต้องเป็นคนที่ มีความรักอยู่ในหัวใจ เพราะวันนี้เป็นวันที่
ส่งความรักถึงกัน เป็นวันพิเศษสาหรับคนที่มีความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เชื่อกันว่า ในวันนี้ “คิวปิด
เทพเจ้าแห่งความรัก” จะแผลงศรมาปักอกบรรดาชายหญิงทั้งหลายให้เกิดความรักต่อกันและกัน
มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ า วันวาเลนไทน์ มีต้นเค้ามาจากเทศกาลลูเปอร์คาเลีย (Lupercalia) ซึ่งเป็น
เทศกาลที่ชาวโรมันโบราณจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ยูโนเทวีแห่งสตรีเพศ การสมรสและการให้กาเนิด ชายชาว
โรมันจะติดชื่อหญิงสาวที่จะเป็นคู่ของตนในระหว่างเทศกาลนี้ไว้ที่แขนเสื้อ หญิงชายจะแลกเปลี่ยนของขวัญกัน
ฝ่ายหญิงมักจะได้ถุงมืออบน้าหอม หรือเครื่องประดับต่างๆ ต่อมาชื่อ “ลูเปอร์คาเลีย” ได้กลายมาเป็นวันที่
ระลึกของ “เซนต์วาเลนไทน์” ผู้ซึ่งเลื่อมใสในคริสต์ศาสนาอย่างแรงกล้า และคอยให้ความช่วยเหลือชาวคริสต์
ที่ถูกตามล่าจากกษัตริย์เคลาเดียสที่ 2 แห่งโรมันผู้เกลียดชังชาวคริสต์มาก จนในที่สุดตนเองต้องถูกประหาร
ชีวิต แท้จริงแล้ว ถ้าจะถามว่าวันวาเลนไทน์คืออะไร ก็คงต้องบอกตามที่มาของวันนี้ว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันที่
ฉลองการร าลึ กถึงนั กบุ ญวาเลนไทน์ ผู้ ซึ่ง ถู กประหารชีวิต เมื่ อหลายร้ อยปี ก่อ นนั้นเอง ความดีของท่ า นได้
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่คนยกย่องทั่วไปเล่ากันมาว่า พิธีเก่าๆ ยังคงได้รับการสืบทอดต่อมาดังที่
กล่าวกันว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 หญิงสาวจะรับประทานไข่ต้ม และปักใบของต้นเบย์ ๕ ใบ ไว้ที่หมอน
การกระท�าดัำงดักล่ง ากล่
า วจะท�
น คู ่ ชี วิ ต ในอนาคต
ก่อนเข้านอนในคืนวันวาเลนไทน์ เชื่อกันว่า การกระท
วจะท
าให้ฝันำ ให้
เห็นฝคูั น่ชีวเห็ิตในอนาคต
(วิภา ญาณ
2522งศะ
: 17)
(วิวังภศะา ณาณวั
๒๕๒๒ : ๑๗)
เทศกาลวาเลนไทน์ในช่วงต่อมา จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการ์ดวาเลนไทน์กันแทนของขวัญ เชื่อกันว่า
ดุ๊กแห่งออร์ลีนส์เป็นบุคคลที่เริ่มทาการ์ดวาเลนไทน์เป็นคนแรก ในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในหอคอยแห่งลอนดอน
ในปี ค.ศ. 1515 เขาได้เขียนโคลงเกี่ยวกับความรักหรือ “วาเลนไทน์” ให้แก่ภรรยาของเขาในฝรั่งเศส และใน
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นคู่รักกัน ก็ทาการ์ดแลกเปลี่ยนกัน การ์ดวาเลนไทน์
ได้เริ่มแพร่หลายมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามกลางเมือง และไม่นานหลังจากนั้น ก็กลายมา
เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของทั่วโลกทีเดียว
ในประเทศไทยปัจจุบัน นอกเหนือจากการมอบการ์ดวาเลนไทน์แล้ว หญิงชายยังนิยมส่งดอกกุหลาบ
แดงให้แก่กัน บางคนให้เฉพาะดอกกุหลาบแดงเป็นสื่อแทนความรักหรือใช้ดอกกุหลาบแดงบอกความในใจ
ของตนให้กับคนที่ตนรักทราบก็มี บางคนให้ ทั้งการ์ดวาเลนไทน์ และดอกกุหลาบ บางคนก็จะมีของที่ระลึ ก
อื่น ๆ ที่สวยงามมอบไปพร้อมๆ กับดอกกุหลาบและการ์ดวาเลนไทน์ก็มี
การใช้สื่อต่างๆ แทนความรักดังกล่าว ไม่เพียงแต่บอกรักกันเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้น ยังขยาย
วงกว้างออกไปสู่กลุ่มเพื่อนต่อเพื่อน และยั งเป็นกลุ่มลูกมอบสื่อความรักแทนความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ด้วย
เช่นกัน ภาพการสื่อความรักจากกลุ่มต่างๆ นับเป็นภาพแห่งความสวยงาม ความอบอุ่น ความรัก และปรารถนา
ดี ต่ อ กั น ขอเพี ย งแต่ อ ย่ า เป็ น ภาพที่ ขั ด ต่ อ วั ฒ นธรรมประเพณี อั น ดี ง ามของชาวไทยก็ น่ า ชื่น ใจแล้ ว สื่ อรัก
ที่ ม อบแก่ กั น สิ่ ง เหล่ า นี้ พ อจะบอกให้ เ ราทราบได้ ว่ า เรื่ อ งราวของวาเลนไทน์ ยั ง คงได้ รั บ การสื บ ทอด
และอยู่ในความทรงจาของมนุษย์ พอๆ กับการที่หญิงชายอยากจะบอกความในใจของตนให้แก่คนที่ตนพึงพอใจ
และความรักที่อยากจะมอบให้ เพราะใครๆ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ากว่าสิ่งใดๆ
ประดับ จันทร์สุขศรี

๒๘
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
อสุรีผีเสื้อแสนสวาท
เห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหาย
เออพ่อคุณทูลหัวผัวข้าตาย
ราพณ์ร้ายลูบต้องประคององค์
เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับ
ยังไม่ดับชนม์ชีพเป็นผุยผง
พ่อทูลหัวกลัวน้องนี้มั่นคง
ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มาร
จาจะแสร้งแปลงร่างเป็นนางมนุษย์
ให้ผาดผุดทรวดทรงส่งสัณฐาน
เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลาน
จะเกี้ยวพานรักใคร่ดังใจจง
แล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหาย
สกนธ์กายดังกินนรนวลหง
เอาธารามาชโลมพระโฉมยง
เข้าแอบองค์นวดฟั้นคั้นประคอง
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
ฝ่ายเงือกน้านอนกลิ้งนิ่งสดับ
กิตติศัพท์สองแจ้งแถลงไข
รู้ภาษามนุษย์แน่ในใจ
จะกราบไว้วอนว่าให้ปราณี
ค่อนเขยื้อนเลื่อนลุกขึ้นทั้งเจ็บ
ยังมึนเหน็บน้อมประณตบทศรี
พระผ่านเกล้าเจ้าฟ้าในธาตรี
ข้าขอชีวิตไว้อย่าให้ตาย
พระราชบุตรฉุดลากลาบากเหลือ
ดังหนังเนื้อนี้จะแยกแตกสลาย
ทั้งลูกเต้าเผ่าพงศ์ก็พลัดพราย
ยังแต่กายเกือบจะดิ้นสิ้นชีวัน
พระองค์เล่าเขาก็พาเอามาไว้
เศร้าพระไทยทุกข์ตรอมเหมือนหม่อมฉัน
ขอพระองค์จงโปรดแก้โทษทัณฑ์
ช่วยผ่อนผันให้ตลอดรอดชีวา
บทกลอนพระอภัยมณี ตอนศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร
ทั้งสามพราหมณ์เข้าประคองแล้วร้องไห้
น้าตาไหลพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษัตรา
อย่าโศกาตรอมนักจงหักใจ
อันกาเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
ซึ่งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ก็ยังไม่รู้เห็นว่าเป็นตาย
ควรจะคิดติดตามแสวงหา
แล่นนาวาไปในวนชลสาย
แม้นพระพี่มิได้ม้วยชีวาวาย
ก็ดีร้ายจะได้พบประสบกัน
ข้าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้วย
ผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสัญ
จงดับทรงโศกาอย่าจาบัลย์
จะเนิ่นวันเสียเปล่าไม่เข้ายา
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๒๙
เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ประเด็นการ
ประเมิน
๔
อักขรวิธี
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องทุกแห่ง

๓
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องแต่ยังมีผิดอยู่
บ้าง
เสียงดังพอสมควร
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

๒
๑
ออกเสียงอักขร
ออกเสียงอักขร
ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า
ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

เสียงเบาขาด
ความชัดเจน
ขาดการสอดแทรก
อารมณ์
ความถูกต้อง การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
ในการอ่าน จังหวะ ลีลาถูกต้อง จังหวะถูกต้อง
ถูกต้องแต่ขาด
ไม่ถูกต้องทั้งจังหวะ
สมบูรณ์
แต่ขาดลีลา
จังหวะและขาดลีลา และขาดลีลา
บุคลิกท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อมั่น
สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กับ
ท่าทางสัมพันธ์กับ ท่าทางไม่สัมพันธ์
เหมาะสม
เนื้อเรื่องบางส่วน
เนื้อเรื่องบางส่วน กับเนื้อเรื่อง
น้าเสียง/
อารมณ์

เสียงดังชัดเจน
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕–๘
๑–๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เสียงเบา
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง
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๓๐

ที่

ชื่อ-นามสกุล

รายการประเมิน/คะแนน
อักขรวิธี น้าเสียง/
ความ
บุคลิก
(๔ คะแนน) อารมณ์
ถูกต้องใน
ท่าทาง
(๔ คะแนน) การอ่าน (๔ คะแนน)
(๔ คะแนน)

รวม

ผ่าน
ไม่ผ่าน

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ลงชื่อ)………………….....................ผู้ประเมิน
(……………………..…………………………)

………./………./……….
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ขั้นนา
๑. ครูถามคาถามเพื่อทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมา
จุดประสงค์
“บทร้อยแก้วและบทร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไร” และ
ด้านความรู้
“การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีหลักการอ่าน
หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
อย่างไร” ครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ให้นักเรียนทราบ
อธิบายหลักอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนชมวีวีดิที ัศน์ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง นักเรียนจดบันทึกลงใน
ด้านคุณลักษณะ
สมุดบันทึก
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแบบธรรมดา
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย
จากใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงแบบธรรมดา ครูแนะนาเรื่อง
การแบ่งวรรคตอน และการอ่านเพื่อเอื้อสัมผัส ครูนา
นักเรียนอ่านออกเสียงแบบทานองเสนาะ นักเรียนสังเกต
วิธีการแบ่งวรรคตอน การอ่านรวบคา การเอื้อนเสียง
จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดีทัศน์การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๒. ใบงานเรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๔ คน ครูมอบหมายให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแบบ
ร้อยแก้วและแบบทานองเสนาะ ให้สมาชิกในทุกคนใน
กลุ่มสลับกันอ่านให้เพื่อนสมาชิกฟังที่ละคน โดยให้เพื่อน
ช่วยแนะนาวิธีการอ่านให้กับเพื่อนและช่วยฝึกให้กับเพื่อน
ที่อ่านไม่คล่อง
๔. ครูนัดหมายให้นักเรียนแต่ละคนมาทดสอบอ่านออก
เสียงบทร้อยกรองแบบร้อยแก้วและแบบทานองเสนาะ
นอกเวลาเรียน ครูอธิบายวิธีการวัดและประเมินผลการ
ทดสอบอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้นักเรียนทราบ
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองให้ถูกต้องและไพเราะ
๒. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงลงใน
สมุดบันทึกความยาวประมาณ ๓ บรรทัดเสร็จแล้วนาส่ง
ครู

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. หลักการอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อย
กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
เรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ทดสอบการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง

บทร้อยกรอง

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
๑ ความหมายของการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคาประพันธ์
ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงทานองตามลักษณะคาประพันธ์แต่ละชนิด การอ่านบทร้อยกรอง
อ่านได้ ๒ แบบ ดังนี้
๑. อ่านออกเสียงธรรมดา เป็นการอ่านออกเสียงพูด ตามปกติเหมือนกับอ่านร้อยแก้วแต่มีจังหวะวรรคตอน
๒. อ่ า นเป็ น ท านองเสนาะ เป็ น การอ่ า นมี ส าเนี ย งสู ง ต่ า หนั ก เบา ยาว สั้ น เป็ น ท านอง
เหมื อ นเสี ย งดนตรี มี ก ารเอื้ อ นเสี ย ง เน้ น สั ม ผั ส ตามจั ง หวะ ลี ล าและท่ ว งท านองตามลั ก ษณะบั ง คั บ
ของบทประพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสม
๒. หลักในการอ่านออกเสียงร้อยกรอง
๑. ศึกษาลักษณะบังคับของคาประพันธ์ เช่น การแบ่งจังหวะจานวนคาสัมผัสเสียง วรรณยุกต์เสียงหนักเบา
๒. อ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคาประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย
๓. อ่านตามบังคับสัมผัส เช่น กัด-ตะ-เว-ที เพื่อให้สัมผัสกับ สัตย์
๔. อ่านออกเสียง ร ล คาควบกล้าให้ชัดเจน
๕. อ่านออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึง ไม่ดังหรือเบาจนเกินไป
๖. คาที่รับสัมผัสกันต้องอ่านเน้นเสียงให้ชัดเจน ถ้าเป็นสัมผัสนอกต้องทอดเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดา
๗. มีศิลปะในการใช้เสียง เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง และทอดจังหวะให้ช้าจนจบบท
๓. ข้อควรคานึงในการอ่านบทร้อยกรอง
การอ่านบทร้อยกรอง หรือทานองเสนาะ ให้ไพเราะและประทับใจผู้ฟังมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ก่อนอ่านทานองเสนาะควรรักษาสุขภาพให้ดี มีความพร้อมทั้งกายและใจ จะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น
๒. ตั้งสติให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว ตื่นเต้น ตกใจ หรือประหม่า ควรมีสมาธิก่อนอ่านและขณะกาลังอ่าน
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
๓. ก่อนอ่านควรตรวจดูบทอ่านอย่างคร่าวๆ และรวดเร็วเพื่อพิจารณาคายาก หรือการผันวรรณยุกต์
๔. พิจารณาบทที่จะอ่าน เพื่อตัดสินใจ เลือกใส่อารมณ์ในบทอ่านให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อความ
๕. หมั่นศึกษาและฝึ กฝนการอ่านทานองเสนาะจากผู้รู้เกี่ยวกับกลวิธีต่าง ๆ อยู่เสมอจึงจะทาให้
สามารถอ่านทานองเสนาะได้อย่างไพเราะ
๔. คุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๑. ผู้ฟังเห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่าน
๒. ผู้ฟังได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง
๓. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๔. จดจาบทร้อยกรองได้รวดเร็วแม่นยา
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๕. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน
ใบงานเรื
ยงบทร้อายกรอง
หน่วยที่ ๑เป็แผนการจั
ดการเรียนรู้ที่ ๒
๖. ช่ว่อยสืง บการอ่
ทอดวัานออกเสี
ฒนธรรมในการอ่
นทานองเสนาะไว้
นมรดกของชาติ
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
อหังการ์ของดอกไม้

สตรีมีสองมือ
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน
สตรีมีสองตีน
ยืดหยัดอยู่ร่วมกัน
สตรีมีดวงตา
มองโลกอย่างกว้างไกล
สตรีมีดวงใจ
สร้างสมพลังมวล
สตรีมีชีวิต
คุณค่า “เสรีชน”
ดอกไม้มีหนามแหลม
บานไว้เพื่อสะสม

มั่นยึดถือในแก่นสาร
มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ
ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
มิหมายมั่นกินแรงใคร
เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่
มิใช่คอยชม้อยชวน
เป็นดวงไฟไม่ผันผวน
ด้วยเธอล้วนก็คือคน
ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล
มิใช่ปรนกามารมณ์
มิใช่แย้มคอยคนชม
ความอุดมแห่งแผ่นดิน
( จิระนันท์ พิตรปรีชา )

กระดูกสันหลัง
ข้าแต่สูเจ้าชาวนา
ข้าขอบูชา
ว่าสูเลิศมนุษย์สุดแสวง
รูปร่างกายาดาแดง
เจ้าเป็นหัวแรง
กระดูกสันหลังรัฐเรา
เลี้ยงเทศเลี้ยงไทยไม่เบา
ด้วยข้าวปลาเอา
แลกเปลี่ยนสินค้าควรเมือง
ครั้งกิจพาณิชย์รุ่งเรือง
เจ้าไม่ฝืดเคือง
วัดวาอารามจาเริญ
กินบ้างเล่นบ้างอย่างเพลิน
ทาบุญเหลือเกิน
กับวัดกับพระดะไป
ยามยากยังพอทนได้
ทองสะสมไว้
ขายหมดจานองไร่นา
โอ้สูผู้พร่องศึกษา
อดทนนักหนา
โทษใดไป่โทษโทษกรรม
สูไม่มากปากมากคา
สูเป็นคนทา
ทาได้เท่าไรทาไป
ขาดแคลนแสนเข็ญเป็นไฉน
สูเจ้าอยู่ได้
ด้วยดวงหน้ายิ้มพริ้มพราย
อิ่มประโยชน์โปรดคนทั้งหลาย เอือมกายใจสบาย
ฤๅพ่อเพื่อนยากแห่งสยาม
เป็นไฉนอย่างไรก็ตาม		
เจ้ายอดพยายาม
เป็นผู้คู่ควรบูชา
(โครงกลอนครูเทพ เล่ม ๒ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
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กระดูกสันหลัง
ข้าแต่สูเจ้าชาวนา			
ว่าสูเลิศมนุษย์สุดแสวง			
รูปร่างก�ำย�ำด�ำแดง			
กระดูสันหลังรัฐเรา
เลี้ยงเทศเลี้ยงไทยไม่เบา			
แลกเปลี่ยนสินค้าควรเมือง
ครั้งกิจพาณิชย์รุ่งเรือง			
วัดวาอารามจ�ำเริญ
กินบ้างเล่นบ้างอย่างเพลิน			
กับวัดกัับพระดะไป
ยามยากยังพอทนได้			
ขายหมดจ�ำนองไร่นา				
โอ้สูผู้พร่องศึกษา				
โทษใดไปโทษโทษกรรม
สูไม่มากปากมากค้า			
ท�ำได้เท่าไรท�ำไป
ขาดแคลนแสนเข็ญเป็นไฉน		
ด้วยดวงหน้ายิ้มพริ้มพราย
อิ่มประโยชน์โปรดคนทั้งหลาย		
ฤาพ่อเพื่อนยากแห่งสยาม
เป็นไฉนอย่างไรก็ตาม			
เป็นผู้คู่ควรบูชา

ข้าขอบูชา
เจ้าเป็นหัวแรง
ด้วยข้าวปลาเอา
เจ้าไม่ฝืดเคือง
ท�ำบุญเหลือเกิน
ทองสะสมไว้
อดทนนักหนา
สูเป็นคนท�ำ
สูเจ้าอยู่ได้
เอือมกายใจสบาย
เจ้ายอดพยายาม
(โครงกลอนครูเทพ เล่ม ๒ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)
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เป็นไฉนอย่างไรก็ตาม
เป็นผู้คู่ควรบูชา

เจ้ายอดพยายาม
(โคลงกลอนครูเทพ เล่ม ๒ : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)
เพลงชาติไทย

ธงชาติไทย ไกวกวัด สะบัดพลิ้ว
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้
ชนรุ่นเยาว์ ยืนเรียบระเบียบแถว
ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พานัก
แผ่นดินไทย ไทยต้องครองทั้งปวง
เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ
บ้างหากินบนน้าตาประชาไทย
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง

โลกนี้มิได้อยู่ด้วย
ทรายและสิ่งอื่นมี
ปวงธาตุต่ากลางดี
ภาคจักรพาลมิร้าง
ภพนี้มิใช่หล้า
กาก็เจ้าของครอง
เมาสมมุติจองหอง
น้ามิตรแล้งโลกม้วย

โลก

แลริ้วๆสลับงามเป็นสามสี
แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ
ดวงตาแน่วนิ่งตรง ธงไสว
ฟังคราใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง
เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
ชีพไม่ร่วงใครอย่าล้ามาย่ายี
พลีชีพเพื่อชาติที่รักสมศักดิ์ศรี
แม้นไพรีได้ฟังยังถอนใจ
คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง
แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา
มณี เดียวนา
ส่วนสร้าง
ดุลยภาพ
เพราะน้าแรงไหน
หงส์ทอง เดียวเอย
ชีพด้วย
หินชาติ
หมดสิ้นสุขศานต์ ฯ
( อังคาร กัลยาณพงศ์ )
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37
แบบสังเกตกระบวนการการทางานกลุ่ม
เรื่อง............................................................................................................................. ...
ชื่อผู้ถูกสังเกต……………………………………………………….....................................................
กลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการพฤติกรรมที่สังเกต

ระดับความสนใจในการปฏิบัติ
น้อย ปานกลาง
มาก
๑
๒
๓

การกาหนดหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็น การวางแผนการทางาน
การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม
การตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
ความร่วมมือในการปรับปรุงผลงานของกลุ่ม
รวม
รวมคะแนน

(ลงชื่อ)……………………………………………............................หัวหน้ากลุ่ม………………………..
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38
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
เลขที่

ชื่อ- นามสกุล

รายการสังเกต
สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
๑

๒

๓

๔

รวม
คะแนน
๔

ลงชื่อ…………………....................…………..ผู้ประเมิน
(......................................................)
ครูผู้สอน

สรุปผล
ผ่าน

ไม่ผ่าน
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39
เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ระดับคะแนน

ประเด็นการ
ประเมิน
๔
อักขรวิธี
ออกเสียงอัอักขร
ขระ
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องทุกแห่ง

๓
ออกเสียงอัอักขระ
ขร
ตัวสะกด ควบกล้า
ถูกต้องแต่ยังมีผิดอยู่
บ้าง
น้าเสียง/
เสียงดังชัดเจนไพเราะ เสียงดังพอสมควรมี
อารมณ์
สอดแทรกอารมณ์
ความไพเราะ
เหมาะสมกับเรื่อง
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง
ความถูกต้อง การเว้นวรรคตอน
การเว้นวรรคตอน
ในการอ่าน จังหวะ ลีลาถูกต้อง จังหวะถูกต้อง
สมบูรณ์
แต่ขาดลีลา
บุคลิกท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง มีความเชื่อมั่นท่าทาง
สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กับ
เหมาะสม
เนื้อเรื่องบางส่วน
ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕–๘
๑–๔

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๒
๑
ออกเสียงอัอักขระ
ขร
ออกเสียงอัอักขระ
ขร
ตัวสะกด ควบกล้า ตัวสะกด ควบกล้า
ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

เสียงเบา
สอดแทรกอารมณ์
เหมาะสมกับเรื่อง

เสียงเบาขาด
ความชัดเจน
ขาดการสอดแทรก
อารมณ์
การเว้นวรรคตอน การเว้นวรรคตอน
ถูกต้องแต่ขาด
ไม่ถูกต้องทั้งจังหวะ
จังหวะและขาดลีลา และขาดลีลา
ขาดความเชื่อมั่น ขาดความเชื่อมั่น
ท่าทางสัมพันธ์กับ ท่าทางไม่สัมพันธ์
เนื้อเรื่องบางส่วน กับเนื้อเรื่อง
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40

ที่

ชื่อ-นามสกุล

แบบประเมินการอานออกเสียงบทรอยกรอง
รายการประเมิน/คะแนน
อักขรวิธี น้าเสียง/
ความ
บุคลิก
(๔คะแนน) อารมณ์
ถูกต้องใน
ท่าทาง
(๔ คะแนน) การอ่าน (๔ คะแนน)
(๔ คะแนน)

รวม

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ลงชื่อ)………………….....................ผู้ประเมิน
(……………………..…………………………)

………./………./……….

ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ท่องจาบทอาขยาน เรื่องพระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของอาขยานได้
2. บอกวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยานได้
3. อธิบายประโยชน์ของการท่องจาบทอาขยาน

ขอบเขตเนื้อหา
การท่องจาบทอาขยาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร
ฝูงม้าน้าทาท่าเหมือนม้าเผ่น
ตะเพียนทองท่องน้านาตะเพียน

เพลินประพาสพิศดูหมูม่ ัจฉา
ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
บ้างผุดพ่นฟองน้าบ้างดาจร
ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน
ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน
ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงบทอาขยานที่นักเรียนชื่นชอบและ
อยู่ในความทรงจาว่าเพราะเหตุใดเราจึงชื่นชอบและจดจาบทอาขยาน
นั้น ๆ ได้ จากนั้นครูจึงกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
๒. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลให้
นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
2. ครูสุ่มถามนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของอาขยาน
- วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
- ประโยชน์และคุณค่าองการท่องจาบทอาขยาน
3. ครูติดบทประพันธ์จากเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนาง
นางผี
เสื้อทสมุ
ทร บนกระดานดั
ผีเสื้อสมุ
ร บนกระดาน
ดังนี้ งนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทอาขยาน เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระ
พระอภั
ยมณี
นางผีเสืเ้สือ้อสมุ
สมุททรร จากหนั งสื อเรี ย น
อภัยมณี
ห นีหนนีางผี
ภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
2. ใบความรู้เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
๓. ใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ท่องจาบทอาขยาน เรื่อง พระอภัยมณี ตอน
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา
จะแลขวาควันคลุม้ กลุ้มโพยม
ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี”

ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- ความหมายของอาขยาน
- วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
- ประโยชน์ของการท่องจาบทอาขยาน

4. นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นทานองธรรมดา 1 รอบ
5. นักเรียนอ่านบทประพันธ์เป็นทานองเสนาะ 1 รอบ
6. ครูเสนอแนะท่วงทานองการแบ่งวรรคตอนการอ่านทานองเสนาะ
การอ่านรวบคา การอ่านเอื้อสัมผัส และการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความ
ไพเราะ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เลือกประธาน
และเลขานุการกลุ่ม
๗. นักเรียนฝึกท่องจาบทอาขยาน เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร
๘. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง การคัดลายมือ
๙. ขณะที่นักเรียน ทากิจกรรมกลุ่ม ครูสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มและบันทึกลงแบบประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๑๐. ครูแจ้งกาหนดการสอบท่องจาบทอาขยานหลักให้นักเรียนทราบ

เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ
ฟังสาเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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43
๗. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกความหมายของอาขยาน
ได้
๒. บอกวัตถุประสงค์ของการ
ท่องอาขยานได้
การท่
องอาขยานได้
๓. อธิบายประโยชน์ของการ
ท่องจอาบทอาขยานได้
การท่
งอาขยานได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. ถามคาถาม

๑. แบบประเมินการ
ตอบคาถาม
การตอบค�
ำถาม
๒. แบบประเมินการ
ตอบคาถาม
การตอบค�
ำถาม

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

๓. แบบประเมินการ
ตอบคาถาม
การตอบค�
ำถาม

๓. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

๒. ถามคาถาม
๓. ถามคาถาม

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ท่องจาบทอาขยาน
การประเมิน
แบบประเมิน
การท่องจาบทอาขยาน
เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัย
มณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
สังเกตคุณลักษณะอัน แบบสังเกตคุณลักษณะ
๒. ใฝ่เรียนรู้
พึงประสงค์
อันพึงประสงค์
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ สอน
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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ใบความรู้เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓

การท่องจาบทอาขยาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕4 ให้นิยามคาว่า “อาขยาน” ไว้ว่า บทท่องจา
การบอกเล่า การบอก การสวด เรื่อง นิทาน “อาขยาน” อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อา - ขะ - หยาน
หรือ อา - ขะ -ยาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายก าหนดให้ มี ก ารท่ อ งอาขยานอย่ า งจริ ง จั ง ในสถาน ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและให้ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง
๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคาประพันธ์
๓. เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน
๔. เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสานึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ “รากร่วมทางวัฒนธรรม”
ประโยชน์ของการท่องจาอาขยาน
การท่องจาบทอาขยานเปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกที่นาไปสู่การคิด เมื่อมีข้อมูลตัวอย่างที่ดีซึ่งเป็น
คลังความรู้ที่เราเก็บไว้กับตัว ต้องการใช้เมื่อใดเราก็สามารถนาออกมาใช้ได้ทันที นอกจากนั้นการท่อ งจา
บทอาขยานยังเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การเลือกจาบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทั้งในเชิงภาษาและเนื้อหาที่เราได้พบ
ในชีวิตประจาวันอีกด้วย
การท่องจาบทอาขยานมีประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
1. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน
2. ฝึกการคิดวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน
3. เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ
4. ช่วยให้มีคติประจาตัว สอนใจให้ได้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจา
5. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้มีความประณีตมากขึ้น
6. เป็นตัวอย่างการแต่งคาประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจา
7. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
8. สามารถนาไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้
ปรับปรุงมาจาก www.thaigoodview.com
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ใบงานเรื่อง การคัดลายมือ หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดบทอาขยานที่กาหนดให้ต่อไปนี้
“พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร
ฝูงม้าน้าทาท่าเหมือนม้าเผ่น
ตะเพียนทองท่องน้านาตะเพียน
เห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชอุ่ม
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสายตา
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ
ฟังสาเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม

เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา
ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
บ้างผุดพ่นฟองน้าบ้างดาจร
ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน
ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน
ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา
โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา
จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม
ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี”

...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................
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จุดประสงค์
ด้านความรู้
๑. หลักการสรุปเนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน
๒. อธิบายความหมายของคาศัพท์จากวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
๓. หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
ร้อยกรอง
กรอง
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. สรุปบทนาเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร
๒. บอกความหมายของคาศัพท์จากวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
๓. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากบทนาเรื่องและอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรองจากวรรณคดีเรื่องพระอภัย
มณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
๑. การสรุปเนื้อหาจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระ
พระอภั
นีนเางผี
เสื้อทสมุ
อภั
ยมณียหมณี
นีนหางผี
สื้อสมุ
ร ทร

อธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
๒. ครู อ ธิ บ ายจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาบทนาเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยครูกาหนดให้นักเรียนศึกษา ความ
เป็ น มานประวั
ติ ผตู้ แิผตู่้แงต่งลั กลักษณะค
จากนั้นให้
้ น ให้
ความเป็
มา ประวั
ษณะค�าประพั
ำประพันนธ์ธ์จากนั
นักเรียนตั้งคาถามจากเนื้อหาที่อ่านคนละ ๒ คาถาม พร้อม
ทั้งหาคาตอบ

มีคนรักรสถ้
อยจิอตยอร่อยจิต
มีคอนรัยอร่
กรสถ้
แม้นพูดชัแม้
่วตันวพูตายท
ดชั่วาลายมิ
ตัวตายท�ตรำลายมิตร
จะชอบผิจะชอบผิ
ดในมนุษดย์ในมนุ
เพราะพู
จา” ดจา”
ษย์ดเพราะพู
ครูให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์บนกระดานดา ครูถามนักเรียนว่า
คาประพันธ์ข้างต้นนักเรียนเคยได้ยินได้ฟงั หรือไม่และนักเรียน
ทราบหรือไม่ว่าเป็นผลงานของใคร มาจากวรรณคดีเรื่องใด
(ผลงานของสุนทรภู่ จากวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง) ครู

ภาระงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. ครูเขียนคาประพันธ์บนกระดานดา
๒. ใบงานเรื่อง การถอดคาประพันธ์
“ถึงบางพูดพูดดีเ“ถึ
ป็นงบางพู
ศรีศักดดิพู์ ดดีเป็นศรีศักดิ์
๓. เกมถามไปตอบมา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๒. นั ก เรี ย นเล่ น เกม “ถามไปตอบมา” ครู แ บ่ ง นั ก เรี ย น
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามที่นั่งของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียน
สลับกันถามคาถามและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านโดยให้
สมาชิกช่วยกันตอบคาถาม กลุ่มใดตอบได้ทุกคาถามกลุ่มนั้น
คือผู้ชนะ
๓. นักเรียนฝึกอ่านทานองเสนาะเรื่องพระอภัยมณี ตอน ตอน
พระอภั
พระอภัยยมณี
มณีหหนีนีนนางผี
างผีเสืเสื้อ้อสมุสมุททรร
๔. ครู อ ธิ บ ายหลั ก การถอดค าประพั น ธ์ นัก เรี ย นจั บ คู่ กั บ
เพื่อนทาใบงานที่ ๑ เรื่องการ ถอดคาประพันธ์ เสร็จแล้วให้
นักเรียนร่วมกันเฉลย ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเรื่องพระอภัยมณีตอนพระ
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
๒. นักเรียนจดบันทึกคาวามรู้ที่ได้จากการเรียนและการทา
กิจกรรมลงในสมุด
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. หลักการสรุปเนื้อหาจาก
เรื่องที่อ่าน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

๑. ถามคาถาม

๑. คาถาม

๑. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อนยละ
๘๐๘๐
การประเมิ
ร้อยละ

๒. ถามคาถาม

๒. คาถาม

๒. ผ่านเกณฑ์การ
การประเมิ
ร้อยละ
ประเมินร้อนยละ
๘๐๘๐

๓. อธิบายหลักการอ่านออก ๓. ถามคาถาม
เสียงบทร้
อยแก้อยแก้
วและบทร้
ออกเสี
ยงบทร้
วและ อย
บทร้
กรองอยกรอง
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ร้อยละ
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๑. ผ่านเกณฑ์การ
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นร้อนยละ
๘๐ ๘๐
การประเมิ
ร้อยละ

๒. คาถาม

๒. ผ่านเกณฑ์การ
การประเมิ
ร้อยละ
ประเมิ
นร้อนยละ
๘๐ ๘๐

๒. อธิบายความหมายของ
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พระอภัยมณี ตอน พระอภัย
มณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

ด้านทักษะและกระบวนการ
พระอภัยมณี ๑. ถามคาถาม
๑. สรุปบทนาเรื่องพระอภั
ตอน
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ผ่านเกณฑ์
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(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............

49
35

50

ใบงานเรื่อง การถอดคาประพันธ์ หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๑
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนถอดคาประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
พระโฉมยงองค์อภัยมณีนาถ
เพลินประพาสพิศดูหมู่มัจฉา
เหล่าฉลามล้วนฉลามตามกันมา
ค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายในสายชล
ฉนากอยู่คู่ฉนากไม่จากคู่
ขึ้นฟ่องฟูพ่นฟองละอองฝน
ฝูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวน
บ้างผุดพ่นฟองน้าบ้างดาจร
กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง
ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน
มังกรเกี่ยวเลี้ยวลอดกอดมังกร
ประชุมซ่อนแฝงชลขึ้นวนเวียน
ฝูงม้าน้าทาท่าเหมือนม้าเผ่น
ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดฉวัดเฉวียน
ตะเพียนทองท่องน้านาตะเพียน
ดาษเดียรดูเพลินจนเกินมา
เห็นละเมาะเกาะเขาเขี
ชอุ่ม่ม
โขดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขา
เขียวชอุ
จะเหลียวซ้ายสายสมุทรสุดสาตา
จะแลขวาควันคลุ้มกลุ้มโพยม
สายตา
จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ
แฝเมฆ
ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม
ฟังสาเนียงเสียงคลื่นดังครื้นโครม
ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี
ถอดคาประพันธ์
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

50
36

51

เฉลยใบงานเรื่อง การถอดคาประพันธ์ หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๑
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
เฉลยถอดคาประพันธ์
พระอภั ย มณี ร ะหว่ า งเดิ น ทางกลางมหาสมุ ท รก็ เ พลิ ด เพลิ น กั บ การชมฝู ง สั ต ว์ ต่ า ง ๆ แหวกว่ า ย
อย่างสนุกสนาน มองไปทางซ้ายเห็น มหาสมุทรที่ไม่มีวันสิ้นสุ ด จะมองทางขวาก็เห็นกลุ่มควันเต็มไปหมด
มองเห็นพระอาทิตย์ที่มีเมฆบดบัง ฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาดก็ทาให้จิตใจว้าเหว่
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การสรุปเนื้อหาวรรณคดี
ขั้นนา
๑. หนังสือวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีฉบับสมบูรณ์
๑. ครูนาหนังสือเรื่องพระอภัยมณีฉบับสมบูรณ์มาให้
๒. คาประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณี
นักเรียนได้ดู ครูนานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องพระ
๓. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์
อภั
ยมณียเมณี
พื่อทบทวนความรู
้ของนั
กเรีกยเรีน ยน
๔. ใบงาน เรื่อง คาศัพท์จากวรรณคดี
ด้านความรู้
พระอภั
เพื่อทบทวนความรู
้ของนั
๒. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการวัดและ
หลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดี
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. เขียนสรุปเนื้อหาเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัย
เขียนสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ๑. นักเรียนอ่านบทกลอนที่ครูแสดงบทกระดานดา
พระอภั
างผีทรเสื้อสมุทร
ถึงม้วยสิ้นดินฟ้ามหาสมุทร
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
มณีหนีนยมณี
างผีหเสืนี้อนสมุ
ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
แม้เกิดในใต้หล้าสุธาธาร
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
แม่เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เชยผกาโกสุมประทุมทอง
เจ้าเป็นถ้าอาไพขอให้พี่
เป็นราชสีห์สิงสู่เป็นคู่สอง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป
๒. ครูแนะนาหลักการถอดคาประพันธ์และการสรุป
เนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน (ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร) นักเรียนร่วมกันถอดคาประพันธ์ที่ครูแสดงบน
กระดาน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๔ – ๕ คน จากนั้นให้แต่ละ
กลุ่มตั้งชื่อกลุ่มโดยใช้ชื่อตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี
ครูแจกกระดาษเทาขาวให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น
พร้อมปากกาเคมีกลุ่มละ ๓ สี ครูมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มร่วมกันสรุปเนื้อหาเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัย
มณีหนีนยางผี
ทรเสืในส่
ด้รับวมอบหมาย
กลุ่มละ
พระอภั
มณีเหสืนี้อนสมุางผี
้อสมุวทนทีร ่ไในส่
นที่ได้รับมอบหมาย
ประมาณ
๑๐ บท จากนั
ให้เขีจากนั
ยนสรุ้ นปให้
ลงในกระดาษที
่
กลุ
่ ม ละประมาณ
๑๐ ้นบท
เ ขี ย นสรุ ป ลงใน
ครูแจก ่ครูแจก
กระดาษที
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน โดยเรียง
ตามลาดับเนื้อหาของเรื่อง ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และช่วยแก้ไขในส่วนที่ขาด นักเรียนนากระดาษไปติด
บริเวณหน้าห้องและหลังห้องเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๕. นักเรียนทาใบงานเรื่อง คาศัพท์จากวรรณคดี นักเรียน
ร่วมกันเฉลย
๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนวาดภาพเหตุการณ์ในเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
พร้อมทั้งเขียนสรุปเรื่องย่อ ครูกาหนดวันส่งงานพร้อมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการและวิธีการสรุป
เนื้อหาของวรรณคดีและการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด
๒. นักเรียนเขียนความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการลงมือ
ปฏิบัติในชั่วโมงนี้ลงในสมุด ความยาวประมาณ ๓
บรรทัด
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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55
๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. หลักการสรุปเนื้อหา
วรรณคดี
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัย
พระอภั
างผีทเรสื้อสมุด
มณีหนีนยมณี
างผีหเสืนี้อนสมุ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ถามคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ถามคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ...........
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ใบงานเรื่อง คาศัพท์จากวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๒
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คาชี้แจง จับคู่คาและความหมายด้วยการนาตัวอักษรหน้าความหมายมาเติมลงในช่องว่าง
................๑. กุมภา
ก. ภูเขาใหญ่
................๒. พระภูมี
ข. อยู่ร่วมกันโดยผูกพันใกล้ชิด
................๓. เจียระบาด
ค. ความอ่อนโยนน่ารัก, มารยาทดี
................๔. ขุนไศล
ง. การพลัดพราก
................๕. อัชฌาสัย
จ. เรื่องราวตามที่ได้ยิน
................๖. เกรียงไกร
ฉ. เทวดา
................๗. วิโยค
ช. เต็มแน่นไปหมด
................๘. สบสมาน
ซ. จระเข้
................๙. ผลา
ฌ. เก่งกล้ายิ่ง
................๑๐. อารักษ์
ญ. ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
................๑๑. กิตติศัพท์
ฎ. ผ้าคาดเอว
................๑๒. พะเนิน
ฏ. เคลื่อนไปอย่างสง่า
................๑๓. ขนัด
ฐ. ป่าที่มีต้นไม้เตี้ย ๆ ปกคลุม
................๑๔. ซ่อง
ฑ. ปลาทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
................๑๕. ตะโกรง
ฒ. ความผูกพันรักใคร่
................๑๖. ละเมาะ
ณ. ผลไม้
................๑๗. ลีลาศ
ด. หญิงผู้เป็นที่รัก
................๑๘. ฉนาก
ต. ลมพายุ
................๑๙. กิจกรรม
ถ. น่าเกลียด
................๒๐. สลาตัน
ท. เล่ห์เหลี่ยมวิธีลวง
................๒๑. ประดิพัทธ์
ธ. ติเตียน
................๒๒. เพทุบาย
น. คาพูดที่ไพเราะ
................๒๓. พิษฐาน
บ. ทะเยอทะยาน
................๒๔. ปรารมภ์
ป. ถ้า
................๒๕. ตรีชา
ผ. สถานที่รวมผู้คนซึ่งมุ่งแต่จะทาความชั่ว
................๒๖. กาก
ฝ. ความเกื้อหนุน, ช่วยอนุเคราะห์
................๒๗. พจนารถ
พ. การทาหน้าที่ที่ควรทา
................๒๘. อนุกูล
ฟ.ตั้งจิตมั่น มุ่งในสิ่งที่ดีงาม
................๒๙. สมร
ภ. ห่วงใย
................๓๐. หุบห้อง
ม. ค้อนขนาดใหญ่สาหรับหิน เรียกอีกอย่างว่า
“ค้อนปอนด์”

เฉลย
1.ซ ๒.ญ ๓.ฎ ๔.ก ๕.ค ๖.ฌ ๗.ง ๘.ภ ๙.ณ ๑๐.ฉ ๑๑.จ ๑๒.ม ๑๓.ช ๑๔.ผ ๑๕.บ ๑๖.ฐ ๑๗.ฏ ๑๘.ฑ ๑๙.พ
๒๐.ต ๒๑.ฒ ๒๒.ท ๒๓.ฟ ๒๔.ข ๒๕.ธ ๒๖.ถ ๒๗.น ๒๘.ฝ ๒๙.ด ๓๐.ป

56
42

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จับใจจับตาหาความสาคัญ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ขั้นนา
ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
1. ครู ถ ามนั ก เรี ย นว่ า นั ก เรี ย นรู้ จั ก วรรณคดี ไ ทยเรื่ อ งใดบ้ า ง
(รามเกียรติ์ อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี) ครูถามนักเรียนต่อ ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์
ว่า เพราะอะไรจึงเรียกเรื่องเหล่านี้ว่าวรรณคดี วรรณคดีมีลักษณะ
ด้านความรู้
พิเศษอย่างไร ครูเปิดโอกาสให้ นักเรียนร่ว มกันแสดงความคิดเห็ น
หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ครูอธิบายความหมายของวรรณคดีเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
ด้านทักษะ/กระบวนการ
2. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการวัดผลประเมินผลให้
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าวรรณคดีเรื่อง พระ นักเรียนทราบ
พระอภั
ยมณีหหนีนีนนางผี
างผีเสืเสื้ออ้ สมุ
สมุททรร ขั้นสอน
อภัยมณียมณี
ตอนตอนพระอภั
พระอภัยมณี
1. ครูอธิบายหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ด้านคุณลักษณะ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ
1. ใฝ่เรียนรู้
๑ แผ่น ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
2. มุ่งมั่นในการทางาน
เรื่ อ งพระอภั ย มณี ตอน พระอภั ย มณี ห นี น างผี เ สื้ อ สมุ ท ร ในด้ า น
3. รักความเป็นไทย
ต่ า ง ๆ ตามหั ว ข้ อ ดั ง นี้ คุ ณ ด้ า นเนื้ อ หา คุ ณ ค่ า ด้ า นวรรณศิ ล ป์
และด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรม จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม เขี ย นสรุ ป
ในด้านต่าง ๆ ลงในกระดาษที่ครูแจก
3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
หน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด นักเรียนทาใบงาน เรื่อง
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันเฉลย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จับใจจับตาหาความสาคัญ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. ครูใช้คาถามนาการอภิปรายกับนักเรียนว่า “จากการวิเคราะห์
คุณค่าของเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่วรรณคดีสโมสรยกย่องให้พระอภัยมณีเป็น
สุดยอดของนิทานคากลอน”
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และ
การน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ นั ก เรี ย นจดบั น ทึ ก ความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีลงในสมุด
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๗. การวัดผลแ
สิ่งที่ต้องก
ด้านความรู้
หลักการวิเครา

ด้านทักษะ/กร
วิเคราะห์คุณค
อภัยมณี ตอน
ผีเสื้อสมุทรได้อ
สอดคล้องกับเ
ด้านคุณลักษณ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในกา

๘. บันทึกผลหล
ผลการเรีย
.........................
ปัญหาและ
.......................
ข้อเสนอแน
.........................

๙. ความคิดเห็น
.........................

59
๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ถามคาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

ด้านทักษะ/กระบวนการ
ถามคาถาม
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง พระ
อภั
ยมณีย มณี
ตอนตอนพระอภั
พระอภัยมณียหมณี
นีนาง
พรอภั
ห นี
ผีนางผี
เสื้อสมุเ สืท้ อรได้
างถูกอต้ย่อางงถู ก ต้ อ ง
สมุอทย่รได้
สอดคล้
สอดคล้อองกั
งกับบเนื
เนื้อ้อเรืหา่อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
สังเกตคุณลักษณะ
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร $
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คุณค่าด้านเนื้อหา
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...........................

คุณค่าด้านวรรณศิลป์
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...........................

คุณค่าด้านสังคม
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
...........................

การวิเคราะห์คุณค่าเรื่อง พระอภัยมณี
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

ข้อคิดจากเรื่อง

การนาไปประยุกต์ใช้

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

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

61

ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๓
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรแล้วตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เพราะเหตุใดนางผีเสื้อสมุทรจึงจับพระอภัยมณีไปขังไว้ในถ้า
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๒. เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงคิดหนีนางผีเสื้อสมุทร
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๓. พระอภัยมณีได้รับการช่วยเหลือจากใคร โดยวิธีใด
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๔. สินสมุทรตัดสินใจอย่างไร เมื่อพระอภัยมณีให้กลับไปอยู่กับมารดา
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
๕. นางผีเสื้อสมุทรทาอย่างไรกับเงือกผัวเมียที่พาพระอภัยมณีหนีออกจากถ้า
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
**************************

(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๔
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องพระอภัยมณี
ขั้นนา
๑. กระดาษเทาขาว
ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
1. ครูเล่านิทาน เรื่อง หงส์กับห่าน
๒. ปากกาเมจิก
“ครั้งหนึ่งได้มีเศรษฐีคนหนึ่งซื้อห่านหนึ่งตัวและ
จุดประสงค์
หงส์หนึ่งตัวมาจากตลาด เขาเลี้ยงดูตัวหนึ่งไว้เพื่อเป็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
อาหาร และเลี้ยงอีกตัวไว้ฟังเสียงร้องเพลงของมัน เมื่อถึง หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี
หลักการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน เวลาฆ่าห่าน พ่อครัวเข้าไปจับมันในตอนกลางคืน ความ หนีนางผีเสื้อสมุทร
มืดทาให้ดเท�ขาแยกไม่
ออกว่อาตัอกว่
วไหนเป็
นตัวไหน
าง
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ความมื
ำให้เขาแยกไม่
าตัวไหนเป็
นตัวเขาจึ
ไหนงคว้
เขาจึ
หงส์าหงส์
แทนห่
าน หงส์
ที่กาลั
กฆ่ากตายระเบิ
ดเสีดยงร้
ง อง
คว้
แทนห่
าน หงส์
ที่กง�ำจะถู
ลังจะถู
ฆ่าตายระเบิ
เสียองร้
เพลงทันที พ่อครัวจาเสียงของมันได้มันจึงรอดชีวิตด้วย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เสียงเพลงของมัน”
๑. สรุปความรู้และข้อคิดได้อย่างเหมาะสม
ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แสดงความ
สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน
คิดเห็นว่าเรื่องนี้มีข้อคิดสอนใจอย่างไร
๒. อธิบายการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
2. ครูกล่าวนาเข้าสู่บทเรียนว่า วรรณคดีก็เหมือนกับ
เหมาะสม
นิทาน ซึ่งนอกจากให้ความบันเทิงความสนุกสนานแล้ว
๓. กระบวนการการทางานกลุ่ม
ยังสอดแทรกข้อคิดสะท้อนและค่านิยมของคนในสมัยนั้น
ผ่านเรื่องราวและตัวละครได้เช่นเดียวกับนิทาน
คุณลักษณะ
๓. ครูอธิบ ายจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการวัดและ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
ประเมินผลกิจกรรมให้นักเรียนทราบ
3. รักความเป็นไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสอน
1. นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น สนทนาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ เรื่ อ ง
ของเรื่องพระอภัย มณี ตอน พระอภัยมณีห นีนางผีเสื้ อ
สมุทร
๒. นั กเรีย นศึกษาใบความรู้เรื่อ ง การวิเคราะห์ คุณค่ า
วรรณคดี
๓. ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ๆ ละ ๓ – ๔ คน ครู แ จก
กระดาษเทาขาวให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ แผ่น พร้อม พร้อม
ปากกา ก ๓ สี จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ปากการเมจิ
คุณค่าที่สะท้อนวิถีไทยจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระ
พระอภั
นางผี
้อสมุ
นแต่ลละกลุ่มออกมา
อภัยมณียมณี
หนีหนนีางผี
เสื้อเสืสมุ
ทรทรนันักกเรีเรียยนแต่
ออกมา
นาเสนอผลงานหน้าชั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด
๔. ครูมอบหมายให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียน
เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
มาจั ด ท าเป็ น หนั ง สื อ เล่ ม เล็ ก ครู ก าหนดรู ป แบบและ
ส่วนประกอบของหนังสือเล่มเล็กพร้อมทั้งนัดหมายการ
ส่งงานง งาน
ครูอธิครู
บายเกณฑ์
วิธีการวัวิดธี กและประเมิ
นผลหนังนสืผล
อ
การส่
อ ธิ บ ายเกณฑ์
ารวั ด และประเมิ
เล่มงเล็
ยนทราบ
หนั
สือกเล่ให้มนเล็ักกเรีให้
นักเรียนทราบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และ
คุณค่าที่สะท้อนวิถีไทยตลอดจนให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิต
๒. นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การ
สรุปความรู
้และข้
อคิดอจากวรรณคดี
ดด
การสรุ
ปความรู
้และข้
คิดจากวรรณคดีลงในสมุ
ลงในสมุ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๗. การวัดผลและ
สิ่งที่ต้องก
ด้านความรู้
การสรุปความรู้แ
พระอภัยมณี ตอ
นางผีเสื้อสมุทร

ด้านทักษะ/กระ
๑. สรุปความรู้แล
ที่อ่านเพื่อนาไปป
๒. อธิบายการนา
ได้อย่างเหมาะสม
๓. กระบวนการก

ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการท
๓. รักความเป็นไ
๘. บันทึกผลหลัง
ผลการเรียนร
............................
ปัญหาและอ
...........................
ข้อเสนอแนะ
............................

๙. ความคิดเห็น/
............................
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร

วิธีการ
ประเมิ
น นการ
ประเมิ
การน�
ำเสนอผลงาน
นาเสนอผลงาน

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. สรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ๑. ถามคาถาม
ที่อ่านเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
๒. อธิบายการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ๒. ถามคาถาม
ได้อย่างเหมาะสม
๓. กระบวนการการทางานกลุ่ม
๓. สังเกตการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมิ
แบบประเมินนการสรุ
การสรุปป
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู
ความรู้แ้และข้
ละข้ออคิคิดดจาก
จาก
ร้อยละ ๘๐
เรื่องทีเรื่อ่าอนงที่อ่าน

๑. คาถาม
๒. คาถาม

๓. แบบประเมิน
กระบวนการการ
ทางานกลุ
่ม ่ม
การท�
ำงานกลุ
แบบประเมิน
สัสังงเกตลั
เกตคุกณษณะ
ลักษณะ คุณลักแบบประเมิ
ษณะอันพึนง
อันอัพึนงประสงค์
พึงประสงค์ ประสงค์
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

๑. ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๘๐
๒. ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ ๘๐
๓. ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

ด้านคุณลักษณะ
ระดับคุณภาพ ๒
1. ใฝ่เรียนรู้
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
2. มุ่งมั่นในการทางาน
ผ่านเกณฑ์
๓. รักความเป็นไทย
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...............................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.........
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความ ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยวิวิธภาษา
ถูความถู
กต้องของเรื
่องที่อ่อ่างที
น ่อ่าน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทความโฆษณาทางโทรทัศน์
เรื่อง คาขวัญโน้มจิต
กต้องของเรื
และทางวิทยุ จากนั้นครูเขียนบทโฆษณาชวนเชื่อบทกระดาน “ครีม ๒. ใบความรู้เรื่อง การวิเคราะห์วิจารณ์
จุดประสงค์
ออร่าหน้าใส ใช้แล้วขาวขึ้นใน ๗ วัน” หรือ “ผลิตภัณฑ์เสริม
วรรณคดีและวรรณกรรมตามความ
ด้านความรู้
สมเหตุสมผล
อาหารวันดีเพียงวันละ ๑ เม็ด หุ่นเพรียวจนคุณต้องแปลงใจ”
1. วิเคราะห์รายละเอียดเรื่องตามความ
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไป
ความสมเหตุ
สมผลและการล�
ำดับความ
สมเหตุ
สมผลและการล
าดับความ
ได้ของข้อความโฆษณาในข้างต้น ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับ ภาระงาน/ชิ้นงาน
๒. วิจารณ์ความเป็นไปได้ของเรื่อง
สารหรือเรื่องราว ผู้รับสารจาเป็นต้องวิเคราะห์ว่าสารที่ได้รับมี
ความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดและมีความเป็นไปได้หรือไม่
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลให้
๑. พูดวิจารณ์เรื่องตามความสมเหตุสมผล
นักเรียนทราบ
๒. ประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
ขั้นสอน
๓. กระบวนการการทางานกลุ่ม
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงโฆษณาชวนเชื่อที่นักเรียนเคยพบ
เห็นในชีวิตประจาวัน ครูให้นักเรียนร่วมกันวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผลและความเป็นไปได้
ด้านคุณลักษณะ
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๓ – ๔ คน ศึกษาใบงานเรื่อง
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มีความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์วิจารณ์ความสมเหตุสมผล ครูอธิบายเพิ่มเติม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเรื่อง คาขวัญโน้มจิต แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ถึงความสมเหตุสมผลและลาดับความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอตามหลักการ
วิเคราะห์วิจารณ์ความสมเหตุสมผลจากเรื่องที่อ่านหน้าชั้น
๕. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายจากสิ่งที่แต่ละกลุ่มออกมา
นาเสนอครูเน้นย้าเรื่องการมีวิจารณญาณในการอ่านและการ
การประเมิ
นความถู
ต้องของเรื
ประเมิ
นความถู
กต้อกงของเรื
่องที่อ่องที่าน่อ่าน
๖. นักเรียนทาใบงานเรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและ
ประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
ขั้นสรุป
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตามความสมเหตุสมผล การลาดับความ
เป็นไปได้และความถูกต้องของข้อมูล
๒. นักเรียนจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
วิจารณ์ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่อ่านและการนาประ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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68
๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
1. หลักการวิจารณ์เรื่องตาม
ถามคาถาม
ความสมเหตุสมผล
๒. แนวทางการประเมินความ
ถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. พูดวิจารณ์เรื่องตามความ
๑. พูดวิจารณ์
สมเหตุสมผล
๒. ประเมินความถูกต้องของเรื่อง ๒. ถามคาถาม
ที่อ่าน
๓. กระบวนการการทางานกลุ่ม ๓. การทางานกลุ่ม
ด้านคุณลักษณะ
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มีความรับผิดชอบ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย
ละ ๘๐

๑. แบบประเมิน
การพูดวิจารณ์
๒. คาถาม

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
๒. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

๓. แบบประเมินการ
ทากิจกรรมกลุ่ม

๓. ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

สังเกตคุณลักษณะอัน แบบประเมิ
น น
แบบประเมิ
พึงประสงค์
คุณลักลัษณะอั
กษณะอันนพึพึง ง
พึงประสงค์
คุณ
ประสงค์
ประสงค์

คุณภาพ
ระดับระดั
คุณบภาพ
๒ ๒
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(...................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ..........
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69
ใบความรู้เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น
๑. ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม
การวิ เ คราะห์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมิ น ค่ า ซึ่ ง จะเกิ ด ประโยชน์
ต่อผู้วิเคราะห์ในการนาไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่ านมีคุณค่าด้านใดบ้าง
และแต่ละด้านสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
๒. แนวในการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้
ครอบคลุมงานเขียนทุกประเภท แต่ละประเภทผู้วิเคราะห์ต้องนาแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับ
งานเขียนแต่ละชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งประพนธ์ เรืองณรงค์และคณะ (๒๕๔๕ : ๑๒๘) ได้ให้
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ในการวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้
๒.๑ ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ
๒.๒ ลักษณะคาประพันธ์
๒.๓ เรื่องย่อ
๒.๔ เนื้อเรื่อง ให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อต่อไปนี้ตามลาดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ตาม
ความจาเป็น เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยคา สานวนในเรื่อง
ท่วงทานองการแต่ง วิธีคิด สร้างสรรค์ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน
๒.๕ แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมาก
๒.๖ คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติแบ่งออกเป็น ๕ ด้านใหญ่ ๆ และกว้าง ๆ เพื่อความครอบคลุม
ในทุกประเด็น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องไปแยกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับลักษณะของหนังสือที่จะวิเคราะห์นั้น ๆ
ตามความเหมาะสม
๓. การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิ เ คราะห์ หมายถึ ง การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบทุ ก ส่ ว น โดยวิ ธี แ ยกแยะรายละเอี ย ดต่ าง ๆ
ตั้งแต่ถ้อยคาสานวน การใช้คา ใช้ประโยค ตลอดจนเนื้อเรื่องและแนวคิด ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในข้อเขียนนั้น
เมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบได้ แล้วจึงวิจารณ์ต่อไป
การวิจารณ์ หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้นให้เห็นว่าน่าคิด น่าสนใจ
น่าติดตาม มีชั้นเชิง ยอกย้อนหรือตรงไปตรงมา องค์ประกอบใดมีคุณค่า น่าชมเชย องค์ประกอบใดน่าท้วงติง
หรือบกพร่องอย่างไร การวิจารณ์สิ่งใดจึงต้องใช้ความรู้ มีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ และมีความรอบคอบด้วย
การวิจารณ์งานประพันธ์ หมายถึง การพิจารณากลวิธีต่าง ๆ ทุกอย่างที่ปรากฏในงานเขียน ซึ่งผู้เขียน
แสดงออกมา อย่ า งมี ชั้ น เชิ ง โดยผู้ วิ จ ารณ์ จ ะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลที่ จะชมเชยหรือ ชี้ ข้ อ บกพร่ อ งใด ๆ ลงไป
วิธีวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใดจาเป็นต้องเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ให้ เ ข้ า ใจชั ด เจนเสี ย ก่ อ นแล้ ว จึ ง วิ จ ารณ์ แสดงความเห็ น ออกมาอย่ า งมี เ หตุ ผ ล ให้ น่ า คิ ด น่ า ฟั ง
และเป็ น ค าวิ จ ารณ์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ประเด็ น ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละวิ จ ารณ์ คุ ณ ค่ า ของงานวรรณคดี
และวรรณกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพันธ์เท่าที่พบเห็นทั่ว ๆ ไป นักวิจารณ์นิยมพิจารณากว้าง ๆ
๔ ประเด็น
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๑) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึก
และจินตนาการ ตามรส ความหมายของถ้อยคาและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่าน
๒) คุ ณ ค่ า ด้ า นเนื้ อ หาสาระ แนวความคิ ด และกลวิ ธี น าเสนอทั้ ง ๒ ประเด็ น นี้ จ ะอธิ บ าย และ
ยกตัวอย่างประกอบพอ เข้เข้าาใจใจ โดยจะกล่าวควบกันไปทั้งการวิเคราะห์และการวิจารณ์
๓) คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ดี
สามารถจรรโลงสังคม ได้อีกด้วย
๔) การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันผู้อ่านสามารถนาแนวคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ไปประยุกต์ใช้หรือ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
๓.๑ การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญซึ่งช่วยส่งเสริม ให้
วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ คาว่า “วรรณศิลป์” หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคา
สานวน ลีลา ประโยค และความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม หรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี
วรรณกรรมที่ใช้ วรรณศิลป์ชั้นสูงนั้นจะทาให้คนอ่านได้รับผลในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น เกิดความสดชื่น
เบิกบาน ขบขัน เพลิดเพลิน ขบคิด เศร้าโศก ปลุกใจ หรืออารมณ์อะไร ก็ตามที่ผู้เขียนต้องการ สร้างให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้อ่าน นั่นคือ วรรณศิลป์ในงานเขียน ทาให้ผู้อ่าน เกิดความรู้สึกในจิตใจและเกิดจินตนาการสร้าง ภาพคิด
ในสมองได้ดี
๓.๒ การวิจารณ์คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิด และกลวิธีนาเสนอ งานประพันธ์ที่มีคุณค่า
น่าสนใจนั้นนอกจากจะมีวิธีใช้ถ้อยคาภาษาและแสดงชั้นเชิง การแต่งอย่างดีแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ถึงเนื้อหา
สาระและแนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อคนอ่านอีกด้วย เนื้อหาสาระที่ดีนั้นอาจเป็นในแง่การให้ความรู้ให้ความ
คิดเห็ น คติคาสอน ข้อเตือนใจ ชี้ช่องให้ มอง เห็ น ความจริ ง ความดีชี้ทางแก้ ปัญหา แนะสิ่ งที่ควรปฏิ บั ติ
หรือสิ่งที่ควรละเว้น กลวิธีการเขียนอาจชี้แนะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้แล้วแต่กลวิธีของผู้เขียน ว่าจะทาได้
แนบเนียนน่าสนใจเพียงใด ข้อที่น่าสังเกตคือ งานเขียนที่ดีนั้นไม่จาเป็นต้องสอนศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรง
ผู้เขียนอาจใช้กลวิธี ต่าง ๆ เพื่อให้คนอ่านเกิดความคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นก่อนการวิจารณ์ ผู้อ่านจึงต้ อง
พยายามทาความเข้าใจ จับความหมายและสรุปแนวความคิดทั้งหลายของผู้เขียนให้ได้เสียก่อน หลักสาคัญมีอยู่
อย่างหนึ่งว่า งานประพันธ์ที่ดีควรมีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างสรรค์ มิใช่มุ่งทาลาย
๓.๓ การพิจารณาคุณค่าด้านสังคม การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมจากวรรณกรรม ผู้อ่านต้องค้นหา
สาระก่อนว่าผู้เขียน ต้องการเสนอ “สาระ” อะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดีหรือด้ านเสียของสังคมและผู้อ่านต้อง
พิ จ ารณาว่ า พึ ง ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรหรื อ ได้ แ นวคิ ด อะไรบ้ า งจากการอ่ า นวรรณกรรมนั้ น วรรณกรรมทุ ก เรื่ อ ง
จะสะท้อนภาพชีวิตและสังคม ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่องน้าพุ จะสะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นที่ไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จนเสียชีวิตในที่สุด
๓.๔ การนาไปประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน งานประพัน ธ์ย่อมประกอบด้วยถ้อยคา เนื้อหาสาระ
และกลวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนางานประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ในแง่จดจาถ้อยคา
สานวนไปใช้เพื่อความสนุกสนาน ความไพเราะ ส่วนเนื้อหาสาระอาจนาไปใช้ในแง่ได้คติข้อเตือนใจ ได้ความคิด
เห็นที่มีประโยชน์ ต่อชีวิต ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การนาคุณค่าของงานประพันธ์ไปใช้ได้มากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้อ่าน ที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกจดจา คิดและนาไปใช้ตาม
กาลังความคิดของตน ตัวอย่างแนวการวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง การอ่านอย่างวิเคราะห์จะ
สามารถแยกข้อดี ข้อเสียและประเมินค่าของวรรณกรรมได้
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ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คุณติดคุก
คุณทาผิด
คุณถูกขัง
คุณวิงวอน
คุกหนังสือ
คุกหนังสือ
คุกหนังสือ
คุกหนังสือ

ครั้งนี้
คิดรัก
ตั้งแต่เช้า
ไม่ยอมให้
คือโซ่ทอง
คือความงาม
คือดนตรี
คือความฝัน

ชั่วชีวิต
ตัวอักษร
จนเข้านอน
ใครประกัน
ที่คล้องล่าม
แห่งความฝัน
กล่อมชีวัน
กักกันคุณ
แคน สังคีต
คาถามเพื่อการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้และความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
๑. บทร้อยกรองเรื่องนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. บทร้อยกรองนี้มีเนื้อหาโดยสรุปว่าอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๓. แคน สังคีตผู้เขียนบทร้อยกรองนี้ประกอบอาชีพอะไร
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ว่าผู้เขียนเหมือนคนติดคุก เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๕. ผู้อ่านได้ข้อคิดอะไรจากบทร้อยกรองนี้
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
(เฉลยตามดุลยพินิจของครู)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง ระดับภาษา ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
ใบความรู้ เรื่อง ระดับภาษา
การใช้ระดับภาษา
๑. นั ก เรี ย นสั ง เกตและร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น
ข้อความต่อไปนี้ว่าใช้ภาษาระดับใด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
จุดประสงค์
ด้านความรู้
๑)๑ บอยพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเมืองชล
ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับ
๒)๒ ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็จะแก้ไข
ปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้คนในชาติได้
๓ การเลื อ กสรรและเรี ย บเรี ย งถ้ อ ยค าเป็ น
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ลักษณะสาคัญของการแต่งวรรณคดี
อธิบายใช้ระดับภาษาได้ถูกต้อง
ครูให้ข้อเสนอแนะ และอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
๒. ครู อ ธิ บ ายจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวั ด และ
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
1. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสอน
2. มีความรับผิดชอบ
1. ครูอธิบายหลักการใช้ระดับภาษาและหลักการสังเกต
๒. นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ ๓ คน ระดมความคิ ด
ร่ว มกันท าใบงาน เรื่อง การใช้ร ะดับ ภาษา จากนั้น ให้
นักเรียนร่วมกันเฉลย
๓. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการใช้
ระดับภาษา ข้อควรคานึงและการนาไปประยุกต์ใช้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ระดับ
ภาษาและการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนสรุปความรู้ที่ไ ด้จากการเรีย น
เรื่อง การใช้ระดับภาษาลงในสมุด

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง ระดับภาษา ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหลักการใช้ระดับ
ภาษาได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อธิบายการใช้ระดับภาษาได้
ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ถามค�ถามค
ำถามาถาม

ค�ำถามคาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ถามค�ถามค
ำถามาถาม

ค�ำถามคาถาม

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ษณะอัน
สังเกตคุณลักษณะ
งประสงค์
อันพึงพึประสงค์

แบบประเมิ
นน
แบบประเมิ
คุคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงง
ประสงค์
ประสงค์

ระดัระดั
บคุบณคุภาพ
๒๒
ณภาพ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............
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ใบความรู้เรื่อง ระดับภาษา หน่วยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ระดับภาษา ๑
รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
ระดั บของภาษา หมายถึง ความลดหลั่ น ของถ้อยคาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคาที่ใช้โ ดยพิจารณา
ตาม โอกาส หรือ กาลเทศะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร และตามเนื้อหาที่สื่อสารการศึกษา
เรื่ องระดับ ของภาษาเป็ น สิ่งส าคัญเพราะทาให้ บุคคลแต่ละกลุ่ มเข้าใจภาษาของกันและกัน ไม่เกิดปัญหา
ด้านการสื่ อสาร เกิด ความสั มพัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่างบุคคล รวมทั้งยังทาให้ ผู้ ศึกษาได้เข้าใจถึงลั ก ษณะเฉพาะ
และวิวัฒนาการของภาษาไทยอีกด้วย
การศึกษาเรื่องระดับภาษาอาจพิจารณาได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิจารณาตามฐานะของ
บุคคล ตามเนื้อหา และตามกาลเทศะที่สื่อสาร
ระดับภาษาสามารถจาแนกตามประเภทของการใช้ได้ ดังนี้
๑. ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ มีความประณีต งดงาม อาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คาระดับสูง ภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาส
สาคัญ ๆ เช่น งาน ราชพิธี วรรณกรรมชั้นสูง เป็นต้น
๒. ภาษาระดับทางการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ เป็นภาษาที่
สมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เน้นความชัดเจน ตรงประเด็นเป็นสาคัญ ใช้ในโอกาส
สาคัญ ที่เป็นทางการ เช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิด
งานสาคัญ ๆ เป็นต้น
๓. ภาษาระดับกึ่งทางการ เป็นภาษาที่ยังคงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัดแบบภาษาทางการ
บางครั้งอาจใช้ภาษาระดับสนทนามาปนอยู่ด้วย มันใช้ในการติดต่อธุรกิจการงาน หรือใช้สื่อสารกับบุคคล
ที่ไม่คุ้นเคย หรือ มีคุณวุฒิ และ วัยวุฒิสูงกว่า หรือการบรรยาย การประชุมต่างๆ รวมทั้งใช้ในงานเขียนที่ไม่
เป็นทางการเพื่อให้งานเขียนนั้นดูไม่เครียดจนเกินไป เช่น สารคดี บทวิจารณ์ เกี่ยวกับบันเทิงคดีต่าง ๆ
๔. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ ภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผน มักใช้ในการสื่อสารทั่วไป
ในชีวิตประจาวัน หรือ โอกาสทั่วๆ ไปที่ไม่เป็นทางการ แบ่งเป็น
๕. ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก เป็นภาษาพูดที่ใช้สนทนากับบุคคลที่สนิทคุ้นเคยมักใช้
สถานที่ส่วนตัวหรือในโอกาสที่ต้องการความสนุกสนานครื้นเครง การทะเลาะวิวาท ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูด
ที่ไม่เคร่งครัด อาจมีคาตัด คาสแลง คาต่า คาหยาบปะปน โดยทั่วไปไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน ยกเว้นงานเขียน
ประเภท เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย ภาษาข่าวหนังสือพิมพ์ การเขียนบทละคร ฯลฯ
การใช้ ภ าษาผิ ด ระดั บ ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด อุ ป สรรคในการสื่ อ สาร ผู้ รั บ สารอาจเห็ น ว่ า ผู้ ส่ ง สาร
ไม่รู้จักกาลเทศะขาดความจริงใจ เสแสร้ง การแบ่งภาษาออกเป็นระดับต่าง ๆ นั้นมิได้แบ่งกันอย่างเด็ดขาด
ภาษาระดับหนึ่งอาจเหลื่อมล้ากับภาษาอีกระดับหนึ่ง หรือใช้ปะปนกันได้ การพิจารณาระดับภาษาระดับภาษา
อาจต้องพิจารณาจากข้อความโดยรวมในการสื่อสารนั้น
ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ
(๑) “...ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช จงคุ้มครองประเทศชาติ
และประชาชาวไทยให้ ผ่ า นพ้ น สรรพอุ ปั ท วพิ บั ติ ทั้ ง ปวง อริ ร าชศั ต รู ภ ายนอกอย่ า ล่ ว งเข้ า ท าอั น ตราย
ได้ ศัตรูหมู่พศัาลภายในให้
ตรูหมู่พาลภายในให้
อดวายพ่
ภัยตัว บัขนความมั
ดาลความสุ
ังเกิดบัทัน่วดาลความ
ภูมิมณฑล
วอดวายพ่าวยแพ้
ภัยตัว าบัยแพ้
นดาลความสุ
่นคงให้บขังความมั
เกิดทั่วทุนกคงให้
ภูมิมบณฑล
ร่บัมนเย็ดาล
นแก่อเนกนิ
กรชนครบคามเขตขอบขั
ณฑสีมา...”
ความร่
มเย็นแก่อเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขั
ณฑสีมา...”
(ภาวาส บุนนาค, “ราชาภิสดุดี.” ในวรรณลักษณวิจารณ์เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙.)
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(๒) “... บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพื่อ อ่าน
และเพื่ อ แสดงรู ป แบบที่ นิ ย มกั น มาแต่ เ ดิ ม คื อ บทละครร าต่ อ มามี ก ารปรั บ ปรุ ง ละครร าให้ ทั น สมั ย ขึ้ น
ตามความนิยมแบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการรับรูปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทาให้การละครไทย
พัฒนาขึ้นโดยมีกระบวนการแสดงที่แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่มาเป็นละครร้อง ละครพูดและละครสังคม”
(กันยรัตน์ สมิตะพันทุ, การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในบทความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย หน้า ๑๕๘)
(๓) “... ฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ระดับมัธยม ผู้ที่ขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบ
กายทั้งสิ้นยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทาให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติวติว
และติว กีฬาฉันไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลาทา และยิ่งห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทาไมเพราะเวลา
ทั้ ง หมดจะต้ อ งใช้ ท่ อ งต าราอย่ า งเดี ย วแล้ ว ก็ มั ก จะประสบความส าเร็ จ ตามที่ คิ ด เสี ย ด้ ว ย คื อ สอบเข้ า
มหาวิทยาลัยได้...”
(เปล่งศรี อิงคนินันท์ ต้องขอให้อาจารย์ช่วย ก้าวไกล ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๗)
(๔) “...จากกรณีที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เกจิดังแห่ง วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ได้อาพาธลงอย่างกะทันหัน มีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตราทาพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
และเคาะหั ว ให้ กับ บรรดาศิษยานุ ศิ ษย์ จ นไม่ มีเวลาพั กผ่ อนเกิด อาการหน้า มืดจนกระทั่ งลู ก ศิษย์ต้ อ งหาม
ส่งโรงบาลมหาราช นายแพทย์เจ้าของไข้ได้ตรวจร่างกายแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็นไข้หวัด”
(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙)
(๕) “.... มึ ง จะไปไหนไอ้ มั่ น กู สั่ ง ให้ ป ล่ อ ยมั น ไว้ อ ย่ า งนั้ น ไม่ ต้ อ งสนใจกู อ ยากนั่ ง ดู มั น มองมั น ตายช้ า ๆ
เลือดไหลออกจนหมดตัวและหยุดหายใจในที่สุดถึงจะสมกับความแค้นของกู…”
(วราภา, นางละคร, สกุลไทย ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๑๖๒ หน้า ๑๐๗)
(๖) “... บิ๊ กจา เตรี ย มเดิน เครื่ องวางงานกีฬายาวจะเสนอเป็ น คณะกรรมาธิการวุฒิ ส ภาการกีฬาดั น งบ
หนุ น ซี เ กมส์ เอเชี ย นเกมส์ หร้ อ ยกั บ ความเป็ น เจ้ า เหรี ย ญทองส่ ว นสมาคมตะกร้ อ รั บ ว่ า แตกเป็ น เสี่ ย ง
ให้พิสูจน์กันในตะกร้อคิงส์คัพหนที่ ๑๒ ใครผลงานดีได้พิจารณามาทาทีมชาติ”
(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙)
***********************************************************
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขัน้ นา
การใช้ระดับภาษา
๑. นั ก เรี ย นสั ง เกตและร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น
ข้อความต่อไปนี้ว่าใช้ภาษาระดับใด
จุดประสงค์
๑) บอยพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเมืองชล
ด้านความรู้
๒) ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็จะแก้ไข
ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับ
ปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้คนในชาติได้
๓) การเลื อ กสรรและเรี ย บเรี ย งถ้ อ ยค าเป็ น
ด้านทักษะและกระบวนการ
ลักษณะสาคัญของการแต่งวรรณคดี
ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้อง
ครูให้ข้อเสนอแนะ และอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
๒. ครู อ ธิ บ ายจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวั ด และ
ด้านคุณลักษณะ
ประเมินผลให้นักเรียนทราบ
1. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสอน
2. มีความรับผิดชอบ
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ระดับภาษา
๒. นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ ๓ คน ระดมความคิ ด
ร่ว มกันท าใบงาน เรื่อง การใช้ร ะดับ ภาษา จากนั้น ให้
นักเรียนร่วมกันเฉลย
๓. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการใช้
ระดับภาษา ข้อควรคานึงและการนาไปประยุกต์ใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ระดับภาษา ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบงานที่ ๑ เรื่อง ระดับภาษา
ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้ระดับภาษา

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ระดับ
ภาษาและการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนสรุปความรู้ที่ไ ด้จากการเรีย น
เรื่อง การใช้ระดับภาษาลงในสมุด

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ระดับภาษา ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ระดับ
ภาษาและการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนสรุปความรู้ที่ไ ด้จากการเรีย น
เรื่อง การใช้ระดับภาษาลงในสมุด

ขั้นสรุป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง ระดับภาษา ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายหลักการใชระดับ
ภาษาได
ดานทักษะและกระบวนการ
ใชระดับภาษาไดถูกตอง
ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ถามค�ถามคํ
ำถามาถาม

คําถาม
ค�ำถาม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

ถามค�ถามคํ
ำถามาถาม

ค�ำถาม
คําถาม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะอัน
สังเกตคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
พึงประสงค

แบบประเมิ
แบบประเมินน
ษณะอันนพึพึง ง
คุคุณณลัลักกษณะอั
ประสงค์
ประสงค

ระดั
ระดับคุบณ
คุณภาพ
ภาพ๒๒
ผ่านเกณฑ์
ผานเกณฑ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ................................................
ปญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............
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ใบงานเรื่อง การใชระดับ หนวยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่อง ระดับของภาษา ๒ รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จากคํากลาวรายงาน ของประธานโครงการ จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียไดมี
ความสําคัญในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเปนการผลักดันใหวงการศึกษาที่เกี่ยวกับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียในยุค
ปจจุบันซึ่งสวนใหญเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารและการผลิตสื่อมัลติมีเดียมีการเติบโตของวงการศึกษาและภาค
ธุรกิจเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในวันนี้ขึ้น
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ 1 ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เรียน คุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ ๖/๓
เนื่องจากกระผมปวยเปนลําไสอักเสบ จึงไมสามารถมาเรียนได จึงขอลาปวยเปนเวลา ๕ วัน
คือ ตั้งแตวันจันทรที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อกระผมหายแลว จะมาเรียนตามปกติ
ดวยความเคารพอยางสูง
ด.ช. ชัยพิดิช นามสมมุติ
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ ๒ ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จากขาวหนังสือพิมพ/บทความในหนังสือพิมพ
ใครที่ไดดูละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส คงจะชื่อชอบเหมือนแฟนละครหลายๆคน ทั้งโปป และ เบลลา
แสดงไดดีจนคนดูสนุกสนานเพลิดเพลิน อินกับละครขนาดลุกขึ้นมาพูดภาษาอยุธยา หาหนังสือประวัติศาสตร
อาน เที่ยวโบราณสถานที่เกี่ยวของ ชวนกันสวมชุดไทยยอนยุค กันจนรานเชาชุดร่ํารวยกันทั่วหนา
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ ๓ ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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บทสนทนาในครอบครัว / เพื่อนสนิท
“แมจาวันนี้มีอะไรกินบาง” เสียงตะโกนนํามากอนเดินเขาครัว แมยิ้มอยางเอ็นดูรอจนลูกสาวเดินมาถึง
“เปนสาวแลวพูดจาใหเรียบรอยหนอยซิคะ”
“แหม ! อยูในบานเราเองขอหนูสบายๆเถอะคะ”
“ไมทําใหเคยชินเดี๋ยวก็ไปพูดอยางนี้นอกบานหรอก”
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ ๔ ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
บทสนทนาในที่สาธารณะ
“ขางบนจะมีจุดชมวิวมองลงมาดูไฟในเมืองหรือถาฟาเปดก็ดูดาวบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ บางคืน
อากาศขางบนหนาวจนติดลบ เจาหนาที่เปดกระติกเทโกโกรอนใหดื่ม ที่สําคัญกอนขึ้นไปควรสวมชุดกันหนาว
ใหหนาๆ หรือชุดเลนสกีขึ้นไปดีที่สุดครับ เพราะไมเทอะทะ ทนความหนาว มีถุงมือและรองเทาใหพรอม”
(บทความออนไลน.กอนเมฆเลาเรื่อง “อยากเลนหิมะไมตองสกี มีอะไรบาง”)
(http://www.dailynews.co.th/article/635641)
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ ๕ ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

“ศั ก ยภาพความร ว มมื อ ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมระหว า งไทยกั บ เบลเยี่ ย ม
เป น ประเด็ น ที่ ไ ด รั บ การหยิ บ ยกขึ้ น หารื อ ในทุ ก โอกาสเนื่ อ งจากเบลเยี่ ย มมี จุ ด แข็ ง คื อ ความเป น เลิ ศ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
และมี รู ป แบบความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย และเอกชนที่ ส ง เสริ ม การต อ ยอดผลการวิ จั ย
ในเชิงพาณิชย ระดับแนวหนาโดยเฉพาะดานชีวเภสัชกรรม”
วิเคราะหระดับภาษาเรื่องที่ ๖ ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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82
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ เรื
เรื่อ่องง การวิ
การวิเเคราะห
คราะหรระดั
ะดับบของภาษา
ของภาษา หน
หนววยที
ยที่่ 11 แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูทที่ี่ 10
10
เรื
อ
่
ง
การใช
ภ
าษาให
เ
หมาะสม
รายวิ
ช
า
ภาษาไทย
รหั
ส
ท23101
ภาคเรี
ย
นที
่
1
ชั
น
้
มั
ธ
ยมศึ
ก
เรื่อง การใชภาษาใหเหมาะสม รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาป
ษาปทที่ี่ 33
คํคําาชีชี้แ้แจง
จง ให
ใหนนักักเรี
เรียยนเขี
นเขียยนบั
นบันนทึทึกกถึถึงงครู
ครู ขอเลื
ขอเลื่อ่อนเวลาสอบท
นเวลาสอบทอองบทอาขยานโดยสมมติ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จับใจจับตาหาความสาคัญ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
1. ความหมายของการเขียนคาขวัญ
ใบความรู้ เรื่อง การเขียนคาขวัญ
1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ
2. ลักษณะสาคัญของการเขียนคาขวัญ
ประจาปี ๒๕๖๑ ใช้คาขวัญว่าอะไร“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
3. ขั้นตอนการเขียนคาขวัญ
เทคโนโลยี” ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของคาขวัญ
จุดประสงค์
เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
ด้านความรู้
๒. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการให้
ให้
อธิบายหลักการเขียนคาขวัญได้
นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียนคาขวัญ ครูอธิบายหลักการ
วิเคราะห์ลักษณะของคาขวัญได้
เขียนคาขวัญเพิ่มเติม
2. นักเรียนร่วมกันกาหนดหัวข้อการแต่งคาขวัญ นักเรียนจับคู่กับ
เพื่อน ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันเขียนคาขวัญตามหัวข้อ
ด้านคุณลักษณะ
ที่นักเรียนร่วมกันกาหนด
1. ใฝ่เรียนรู้
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ส่งตัวแทนมาเขียนคาขวัญบนกระดานดาจน
2. มีความรับผิดชอบ
ครบทุกคู่
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. นักเรียนร่วมกันพิจารณาคาขวัญบนกระดานดา โดยสังเกต
วิธีการใช้ภาษา ความไพเราะและความเหมาะสม และคัดเลือกคา
ขวัญที่ดีที่สุด ครูชมเชยเจ้าของคาขวัญที่ได้รับคัดเลือก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง การเขียนคาขวัญ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จับใจจับตาหาความสาคัญ
เรื่อง การเขียนคาขวัญ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๕. นักเรียนทาใบงานเรื่องการเขียนคาขวัญ เสร็จแล้วให้นักเรียน
ร่วมกันเฉลย
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและลักษณะสาคัญของการเขียนคา
ขวัญ นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุด
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
หลักการเขียนคําขวัญได

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ถามคําถาม

คําถาม

ดานทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะหลักษณะของคําขวัญได

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

ถามคําถาม

คําถาม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

ระดัระดั
บคุณบคุภาพ
๒๒
ณภาพ
ผ่านเกณฑ์
ผานเกณฑ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ................................................
ปญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
................................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............
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ใบความรูเรื่อง การเขียนคําขวัญ หนวยที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑
เรื่อง การเขียนคําขวัญ ๑ รายวิชา พื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓
คําขวัญ หมายถึงถอยคําที่ดีเปนสิ ริมงคล บํารุงจิตใจ ใหขอคิดในการปฏิบัติ และสงเสริมกิจ การ
ไปในทางที่ดี
คําขวัญทั่ว ไป เป น คําขวัญที่ห น วยงาน สถาบัน หรือองคการตาง ๆ คิดขึ้นใชเพื่อเป นคติเตือนใจ
ให ข อ คิ ด เชิ ญ ชวนให ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเวน มั ก เป น ข อ ความกะทั ด รั ด มี สั ม ผั ส คล อ งจอง ทํ า ให จ ดจํ า ได งาย
เชน คําขวัญวันเด็ก คําขวัญประจําจังหวัด คําขวัญประจําสถาบัน คําขวัญประจําหนวยงาน
คําขวัญวันเด็ก เชน เด็กไทยคือหัวใจของชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
คําขวัญประจําจังหวัด เชน กรุงเทพฯ ดุจเทพสราง เมืองศูนยกลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย
คําขวัญประจําหนวยงาน เชน การสื่อสารแหงประเทศไทย เครือขายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก
คําขวัญประจําสถาบัน เชน คําขวัญของโรงเรียนสตรีวัดระฆังใชวา “เรียนเดน เลนดี มีวินัย ใจกุศล”
ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
เมื่อพฤษภาคม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. เวลา
๒๕๕๖๗.๐๐-๗.๓๐
เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐
๑๘
พ.ศ. ๒๕๕๖
น. น.
การเขียนคําขวัญ
การเขี ย นคํ า ขวั ญ เป น งานเขี ย นที่ ต อ งใช ค วามสามารถในแง ข องการใช ถ อ ยคํ า ที่ ก ระชั บ รั ด กุ ม
และมีความหมายเดน แปลก และตองคลองจองเพื่อจดจําไดงายการเขียนคําขวัญเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง
ผูเขียนตองแสดงความคิดเห็นที่เดนชัดในเรื่องนั้นขึ้นมา เลือกคําที่มีน้ํา หนัก มีความหมายกระชับ นํามาผูก
เปนประโยคสั้น ๆ และใหมีคําสัมผัสจะทําใหคําขวัญมีความนาสนใจ ตรงจุดมุงหมายความหมาย
หลักการใชภาษาในการเขียนคําขวัญ
การเขียนคําขวัญใหนาสนใจ ควรคํานึงในประเด็นตอไปนี้
1. ใชถอยคําสั้น กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง ใชคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป แตไมควรเกิน 16 คํา แบงเปนวรรคได
ตั้งแต 1 - 4 วรรค เชน
- ทุกขที่ไหน กาชาดไปที่นั่น
- หองสมุด ดุจขุมคลัง แหงปญญา
- เด็กฉลาด ชาติเจริญ
2. เขียนใหตรงจุดมุงหมาย แสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเดนชัดหรือมีใจความสําคัญเพียงอยางเดียว
เพื่อใหจํางาย เชน
-

แสดงพลังประชาธิปไตย ดวยการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
หลายชีวิต รอโลหิตจากทาน
ขับรถถูกกฎ ชวยลดอุบัติเหตุ
ทิ้งขยะไมเลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง
น้ํามีคุณคามหาศาล อยาลางผลาญโดยไมจําเปน
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3. จัดแบงจังหวะคําสม่ําเสมอ เชน
- ยอมลําบากเมื่อหนุม ดีกวากลุมเมื่อแก
- ประเทศเปนบาน ทหารเปนรั้ว
- ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียม
- กตัญูระลึกอยูในจิต สุจริตระลึกอยูในใจ
4. เลนคําทั้งเสียง และสัมผัสและการซ้ําคํา ชวยใหจํางาย เชน
- เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
- ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียม
- ขับเร็วชิดขวา ขับชาชิดซาย
- สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข
5. เปนคําตักเตือนใหปฏิบัติในทางที่ดี เชน
- เลือกคนดีเขาสภา เพื่อพัฒนาทองถิ่น
- เลือกตั้งเปนหนาที่ เลือกคนดีมาปกครอง
- ทําดีใหคนเกรง ดีกวาเปนนักเลงใหคนกลัว
ลักษณะของคําขวัญที่ดี
๑. เขียนตามวัตถุประสงค
๒. ใชถอยคําถูกตองตามหลักภาษาไทย
๓. คําขวัญนิยมใชคําสัมผัสคลองจอง
๔. ใชสํานวนโวหารเปรียบเทียบ นอกจากไพเราะสละสลวยแลว คําขวัญตองเปรียบเทียบไดเหมาะสมตองคม
ในดานความคิด
๕. คํ า ขวั ญ ต อ งมี ข นาดไม ย าวไม สั้ น เกิ น ไป มี ค วามกระชั บ กะทั ด รั ด ชั ด เจน เป น ไปตามเกณฑ ก ติ ก า
ที่กําหนดดวย
๖. แนวความคิดเชิงสรางสรรค ควรเขียนในเชิงบวก การเขียนคําขวัญอยาใหรูสึกไมดี หรือนากลัว
******************

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การเขียนคาขวัญ
ขัน้ นา
ตัวอย่างคาขวัญ
๑. ครูแสดงคาขวัญบนกระดานดา “ทรัพยากรนามีวัน
หมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” นักเรียนร่วมกันพิจารณา
จุดประสงค์
คาขวัญ ลักษณะเด่น ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
จัดป้ายนิเทศคาขวัญ
๒. ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและ
อธิบายหลักการเขียนคาขวัญได้
ประเมินผล
ขั้นสอน
1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการเขียนคาขวัญ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ครูอธิบายเพิ่มเติม
เขียนคาขวัญสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กาหนดได้
๒. นักเรียนเขียนคาขวัญรณรงค์ สร้างความตระหนัก
ด้านคุณลักษณะ
และเชิญชวนตามหัวข้อต่อไปนี คนละ ๒ คาขวัญ
1. ใฝ่เรียนรู้
- การอนุรักษ์ป่าไม้
2. มีความรับผิดชอบ
- การใช้นาอย่างรู้คุณค่า
3. มุ่งมั่นในการทางาน
- การมีนาใจในการใช้ถนนหรือปฏิบัติตาม
กฎจราจร
- การรณรงค์ใช้ถุงผ้า
นักเรียนร่วมกันเลือกคาขวัญที่ดีที่สุดนาไปจัดป้ายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง การเขียนคาขวัญ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการการเขียนคาขวัญและ
ยกตัวอย่างการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ นักเรียนจด
บันทึกความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง การเขียนคาขวัญลง
ในสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง การเขียนคาขวัญ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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๙๐
๗. การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
อธิบายหลักการเขียนคําขวัญ
ได
ดานทักษะ/กระบวนการ
เขียนคําขวัญสรางสรรค
ตามหัวขอที่กําหนดได
ดานคุณลักษณะ
๑. ใฝเรียนรู
๒. มุงมั่นในการทํางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช

เกณฑ

ถามค�ถามคํ
ำถามาถาม

ค�ำถามคําถาม

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

ประเมินการเขียนคํา
ค�ำขวัญ ขวัญ

แบบประเมินการ
การเขี
เขียยนคํนค�าำขวัขวัญญ

ผานเกณฑการประเมิน
รอยละ ๘๐

แบบประเมิ
น น
แบบประเมิ
สังเกตคุณลักษณะอัน คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค
พึงประสงค์
ประสงค์
ประสงค

ระดัระดั
บคุบณคุภาพ
ณภาพ๒ ๒
ผ่านเกณฑ์
ผานเกณฑ

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู
............................................................................................................................. ................................................
ปญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูสอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ...............
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ม.๓/๒ ระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
ม.๓/๓ ระบุความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ม.๓/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ดีขึ้น
ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ม.๓/๔ เขียนย่อความ
ม.๓/๙ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
ม.๓/๑๐ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.๓/๑ แสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ม.๓/๑ จาแนก และใช้คาภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ม.๓/๓ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
๑. การใช้คาในภาษาไทยมีทั้งคาที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ซึ่งคาเดียวกันที่อยู่ใน
บริบทที่แตกกันอาจมีความหมายต่างกัน ดังนั้นการศึกษาคาในภาษาไทยที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถระบุความแตกต่างของคาที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยได้
การอ่านทุกประเภทจะช่ว ยให้ นักเรี ย นมีความรู้ความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านได้ดีเมื่อนักเรียนสามารถจับ
ใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และบอกได้ว่าส่วนใดเป็นข้อความสนับสนุนใจความสาคัญ ดังนั้นทักษะในการอ่านจับ
ใจความสาคัญจึงจาเป็นที่นักเรียนต้องฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ และนาไปใช้ในการในชีวิตประจาวันได้
๒. การอ่านเรื่องต่างๆ นอกจากจับใจความสาคัญได้ เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านแล้ว การพัฒนาการอ่าน
ให้ถึงขั้น การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมิน เรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเที ยบเพื่อให้ผู้ อ่าน เข้าใจได้ดี
ขึ้น สามารถวิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง สามารถตีความและประเมิน
คุณค่า และบอกแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อ นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะ
การอ่านขั้นสูงและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
๓. การย่อความจากสิ่งที่อ่าน มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการอ่านที่ช่วยให้สรุปเรื่อง จับประเด็น
สาคัญของเรื่ อง แล้ ว นามาเขีย นเล่ าเรื่ องราวโดยสรุ ป ได้ ดังนั้ น การเขียนย่ อความ เป็ นการเขียนจากการอ่าน
จับ ใจความส าคัญของเรื่ อง แล้ วน าใจความส าคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้ เป็นส านวนภาษาของผู้ ย่อเอง
โดยเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนอย่างส่าเสมอ
๔. การเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญ การเขียนในแต่ละรูปแบบจะมีความ
แตกต่างกัน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เป็นวิธีการหนึ่งที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รายงานผลการศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องต่างๆ หลากหลายวิชา แล้วนาไปเขียนบันทึกเป็นรูปแบบรายงานอย่างมีหลักการ ใช้อ้างอิงผลการศึกษา
ค้นคว้าได้ มีความน่าเชื่อถือ
๕. มารยาทในการเขียน มีความสาคัญต่อผู้เขียนที่ต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ ในการเขียนได้อย่างมีมารยาท
ที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้มารยาทในการเขียนเพื่อนาไปใช้ในการเขียนทุกประเภท
๖. การแสดงความคิดเห็น ทั้งแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนและการพูดมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ต้อง
เรี ย นรู้ วิธี ก ารที่ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ให้ การสื่ อ สารถู ก ต้ อง ประสบความส าเร็ จ ทั้ ง ยั งเป็ น ทั กษะที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
๗. ปัจจุบันทักษะการฟังและการดูเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนารูปแบบ
ของสื่อโซเชียลต่าง ๆ ดังนั้นการประเมินเรื่องจากการฟัง การดูจึงมีความสาคัญที่ผู้เรียนต้องศึกษาไว้เพื่อนาไปใช้
ประเมินเรื่องจากการฟังและการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. คาที่ใช้ในภาษาไทยมีทั้งคาไทยแท้ และคาไทยที่นามาจากภาษาอื่นจะด้วยช่องทางใดก็ตาม ส่งผลให้
ไทยมีจานวนคาที่นามาใช้เพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาอื่นจึงมีความจาเป็นเพื่อให้รู้ ที่มาของ
การคานั้นๆ และสามารถจาแนก และใช้คาภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง
๙. การศึกษาวรรณกรรม และวรรณคดีมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักสังคมผ่าน
การสื่อสารทางวรรณกรรม และวรรณคดี ดังนั้นการเรียนรู้วรรณกรรม และวรรณคดี และสามารถสรุปเนื้อหา
สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยาก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จึงมีความ
จาเป็นยิ่ง
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๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (k)
๑. คาที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย
๒. การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม
๓. การเขียนย่อความ
๔. การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน
๖. การแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๗. หลักสังเกตคาไทยแท้และคาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๘. การสรุปเนื้อหา สรุปความรู้ และข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรม
ทักษะ/กระบวนการ(p)
ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง ดู และพูด ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสืบค้น ทักษะการนาเสนอ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทักษะการประเมินค่า
เจตคติ (A)
รักความเป็นไทย รักการอ่าน รักการเขียน
ตระหนักถึงคุณค่าภาษาไทย
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ชื่อสัตย์ สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๖.๒ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ ๒ พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรง และโดยนัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การใช้คาในภาษาไทยมีทั้งคาที่มีความหมาย ขั้นนา
โดยตรงและความหมายโดยนัย คาเดียวกันที่อยู่ ๑.ครูยกตัวอย่างประโยคที่มีคาความหมายโดยตรงและโดยนัย ดังนี้
ในบริบทที่แตกต่างกันอาจมีความหมายต่างกัน
“เขาเดินเตะหิน / ข้อสอบฉบับนี้หินมาก” และสุ่มถามให้นักเรียนอธิบาย
การศึกษาคาที่มีความหมายโดยตรงโดยนัย จะ ความหมายเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ความหมายโดยตรงโดยนัย
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคาและใช้ ขั้นสอน
คาได้ถูกต้องเหมาะสม
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “คาที่มีความหมายโดยตรงและความหมาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
โดยนัย
ด้านความรู้
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าคาทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ควร
เข้าใจความหมายของคาที่มีความหมายโดยตรง นาไปใช้ในโอกาสใด
และโดยนัย
๓. นักเรียนทาใบงาน เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
๔. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานพร้อมกับอภิปรายความสาคัญของการนาคาที่มี
แปลความตี ค วาม และใช้ ค าได้ ถู ก ต้ อ งตรง ความหมายโดยตรงและโดยนัยไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร
ความหมาย
ขั้นสรุป
ด้านคุณลักษณะ
๑. นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบ เรื่ อ งค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงและโดยนั ย
- ใฝ่เรียนรู้
ครูประเมิน
- รักความเป็นไทย
๒. ให้รวบรวมข้อความที่ใช้คาที่มีความหมายโดยนัย คนละ ๕ ข้อความ แล้ว
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑ อภิปรายการใช้คาความหมาย
โดยตรงโดยนัย
๒. ฝึกให้ความหมายคาที่มี
ความหมายโดยนัย
๓. มอบหมายรวบรวมข้อความที่มี
ความหมายโดยนัย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง คาที่มี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย
๒. ใบงาน เรื่อง คาที่มีความหมาย
โดยตรงและโดยนัย
๓. แบบทดสอบ เรื่อง คาที่มี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

ด้านความรู้
เข้าใจความหมายของคาที่มีความหมาย ตรวจแบบทดสอบ
โดยตรงและโดยนัย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แปลความตีค วาม และใช้ คาได้ถูก ต้อ ง สังเกตพฤติกรรม
ตรงความหมาย
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
- รักความเป็นไทย

แบบทดสอบ

เกณฑ์
ผ่านร้อยละ ๘๐

แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านร้อยละ ๘๐
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
ใบความรูดการเรี
้ เรื่อง ยคนรู
าที้ท่มี่ ีค๑วามหมายโดยตรงและโดยนั
ย
หน่วยที่ ๒ แผนการจั
เรื่องคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนั
ย
หน่
วยทีชาพื
่ ๒ ้นแผนการจั
ดการเรีรหัยสนรูท๒๓๑๐๑
้ที่ ๑ เรื่องคภาคเรี
าที่มีคยวามหมายโดยตรงและโดยนั
รายวิ
ฐานภาษาไทย
นที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การใช้คาและกลุ่มคา
การใช้คาและกลุ
่มคา ่ผู้พูดหรือผู้เขียนเจตนาสื่อไปยังผู้ฟังหรือผู้อ่าน คาทุกคาจึงมีความหมาย ซึ่งอาจจะมีความหมาย
คาเป็นสารที
คาเป็นาทีสารที
่ผู้พูดหรือผู้เขียนเจตนาสื
ไปยัยงบผู้ฟหรืังหรื
่าน คาทุ
โดยตรง และค
่มีความหมายโดยนั
ย(เชิงเปรีย่อบเที
อ อนัผูย้อประหวั
ด) กคาจึงมีความหมาย ซึ่งอาจจะมีความหมาย
โดยตรง และค
าที่ม่มีคีความหมายโดยตรง
วามหมายโดยนัย(เชิหมายถึ
งเปรียบเที
อ นัยประหวัด) วอักษร ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยตรง
๑. คาที
ง คยาทีบ่มหรื
ีความหมายตามตั
หมายถึง คาที่มีความหมายตามตัวอักษร ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยตรง
เช่น กิ๑.
น คาที่มีความหมายโดยตรง
เคี้ยวและกลืนลงกระเพาะ
เช่น ดาว
กิน
ลงกระเพาะ
สิเคี่ง้ยทีวและกลื
่เห็นเป็นนดวงมี
แสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลากลางคืน
ดาว
สิสั่งตทีว์่เห็ลี้ยนงลู
เป็กนด้ดวงมี
หมู
วยนมแสงระยิ
เท้ามีกบีบระยั
คู่ ตับวในท้
อ้วนองฟ้าเวลากลางคืน
หมู
ยนมมีคเท้วามแข็
ามีกีบงคูแกร่
่ ตัวงอ้มีวนค่ามากใช้ทาเครื่องประดับ
เพชร
วัสัตถุว์ธเลีาตุ้ยงลู
คาร์กด้บวอน
เพชร
วับ้ตาถุนทีธาตุ
าร์บอนก มีความแข็งแกร่ง มีค่ามากใช้ทาเครื่องประดับ
บ้านเล็ก
่มีขคนาดเล็
ก
นที่มีขนาดเล็กขาวให้ผู้รับ
ยืบ้่นานเล็
ซองขาว
ส่บ้งาซองจดหมายสี
ยื่น๒.ซองขาว
งซองจดหมายสีขาวให้
ผู้รับ ง ค าที่ มี ค วามหมายไม่ ต รงตามความหมาย ตามตั ว อั ก ษร
ค าที่ มี คส่วามหมายโดยนั
ย หมายถึ
๒. ค าทีก่ มอย่
ี ค วามหมายโดยนั
หมายถึงไปยั
ง คงาที
ี ค ่อวามหมายไม่
ว อั ก ษร
แต่มีความหมายอี
างหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสารมีย เจตนาส่
ผู้รับ่ มเพื
ตีความเชิงเปรีตยรงตามความหมาย
บเทียบเองตัวอย่างคาทีตามตั
่มีความหมาย
แต่
มีคยวามหมายอี
โดยนั
เช่น กอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสารมีเจตนาส่งไปยังผู้รับเพื่อตีความเชิงเปรียบเทียบเองตัวอย่างคาที่มีความหมาย
โดยนัย เช่กิน
ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชั่น
กิน
ฉ้ความเด่
อราษฎร์
ังหลวงหรือคอรัปชั่น
ดาว
น บความสวยงาม
ดาว
ความเด่
หมู
ง่าย น ความสวยงาม
หมู
เพชร
สิง่า่งยที่มีค่ามาก
สิ่งที่มีค่าอมาก
บ้เพชร
านเล็ก ภรรยาน้
ย
บ้ยื่นานเล็
ก ไล่
ภรรยาน้
อย
ซองขาว
ออกจากงาน
ยื่นซองขาว
ออกจากงาน
การเลือกใช้
คาให้ถูกต้อไล่งตามความหมายและถู
กต้องตามบริบทในการพูดและการเขียนเป็นเรื่องสาคัญ เพื่อจะให้การ
การเลื
อกใช้คาให้
ต้องตามความหมายและถู
กต้องตามบริบทในการพูดและการเขียนเป็นเรื่องสาคัญ เพื่อจะให้การ
พูดและการเขี
ยนนัถ้นูกบรรลุ
สู่จุดมุ่งหมาย
ดและการเขี
้นบรรลุ
มุ่งหมาย
พูการพู
ดและการเขี
ยนนัย้นนนั
บรรลุ
สู่จุดสมุู่จงุดหมาย
ตัวอย่างประโยคการใช้คาความหมายโดยตรง/โดยนัย
ตัวอย่๑.างประโยคการใช้
าความหมายโดยตรง/โดยนั
ย
พวกเราควรกินคอาหารเช้
า
๑.
นอาหารเช้
๒. พวกเราควรกิ
ฉันรู้มาว่าพวกนี
้กินกันทั้งานั้น เจ้านายจึงเลยเพ็งเล็งพวกนี้อยู่
๒.
พวกนี้กินกัอนเกิทั้งนนั้น เจ้านายจึงเลยเพ็งเล็งพวกนี้อยู่
๓. ฉัฟ้นาคืรู้มนาว่
นีด้ าาวสวยเหลื
๓. เมื
ฟ้า่อคืคืนนนีเธอเป็
ด้ าวสวยเหลื
อเกิน
๔.
นดาวของงานเลยนะ
๔.
่อคืนเธอเป็
นดาวของงานเลยนะ
๕. เมื
แหวนวงนี
้เพชรน้
างามจริงๆ
๕. โรงเรี
แหวนวงนี
้เพชรน้
างามจริงๆ
๖.
ยนเรามี
เพชรหลายคนโดยเฉพาะจากนั
กเรียนห้องนี้
โรงเรียนเรามี
กเรียนห้องนี้
ตัวอย่๖.างประโยคที
่ ๑, เ๓,พชรหลายคนโดยเฉพาะจากนั
๕ เป็นการใช้คาที่เป็นความหมายโดยตรง
ตัวอย่างประโยคที่ ๑,
ความหมายโดยตรง
๒, ๓,
๔, ๕๖ เป็นการใช้คาที่เป็นความหมายโดยนั
ย
ตัวอย่างประโยคที่ ๒, ๔, ๖ เป็นการใช้คาที่เป็นความหมายโดยนัย
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ใบงาน เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงเติมความหมายโดยนัยของคาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
สุนัขจิ้งจอก

คา

นกพิราบ
ถังแตก
นกฮูก
จับกบ
เต่า
เสือซ่อนเล็บ
หนอนหนังสือ
หมูสนาม
แพะ
ลิง
ผีเสื้อราตรี
พวกสีม่วง
ไม้ป่าเดียวกัน
หม้อ
น้าใต้ศอก
ตกมัน
กินเด็ก
หัวเสธ
เรือจ้าง
ตีนแมว

ความหมายโดยนัย
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เฉลยใบงาน เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สุนัขจิ้งจอก

คา

เจ้าเล่ห์

ความหมายโดยนัย

นกพิราบ

สันติภาพ

ถังแตก

ไม่มีเงิน

นกฮูก

คนที่ทากิจกรรมตอนกลางคืน

จับกบ

หกล้ม

เต่า

ช้า

เสือซ่อนเล็บ

คนเก่งแต่ไม่แสดงออก, ผู้มีเล่ห์กล, ผู้เก็บความรู้สึก

หนอนหนังสือ

คนชอบอ่านหนังสือ

หมูสนาม

แพ้ง่าย, ไม่มีฝีมือ

แพะ

ผู้ที่ต้องรับผิดแทนผู้อื่น

ลิง

ซุกซน

ผีเสื้อราตรี

หญิงที่มีอาชีพในสถานบันเทิง ผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืน

พวกสีม่วง

พวกชอบเพศเดียวกัน

ไม้ป่าเดียวกัน

พวกชอบเพศเดียวกัน

หม้อ

เจ้าชู้

น้าใต้ศอก

จายอมเป็นรองเขา

ตกมัน

โมโห (ใช้ล้อคนอ้วนเวลาโมโห)

กินเด็ก

มีคู่รักอายุน้อยกว่า

หัวเสธ

ความคิดฉลาด สติปัญญาดี วางแผนเก่ง

เรือจ้าง

ครู

ตีนแมว

ขโมย
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แบบทดสอบ เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงใช้คาที่กาหนดให้แต่งประโยคให้มีความหมายโดยนัย ( ๑๐ คะแนน )
๑. งูเห่า
............................................................................................................................. ......................................
๒. หงส์
...................................................................................................................................................................
๓. ไม้ประดับ
............................................................................................................................. ......................................
๔. เสือ
............................................................................................................................. ......................................
๕. กา
...................................................................................................................................................................
๖. ดวงใจ
............................................................................................................................. ......................................
๗. เกลือ
...................................................................................................................................................................
๘. ไฟเขียว
...................................................................................................................................................................
๙. ตอ
............................................................................................................................. ......................................
๑๐. ผ้าขาว
...................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. งูเห่า
ถ้าฉันรู้ว่าเธอจะเป็นงูเห่าฉันจะไม่ช่วยเหลือเธอเลย
๒. หงส์
เธอสูงส่งเป็นหงส์ ไม่คู่ควรกับฉัน
๓.
ไม้ปประดั
ระดับบ
๓. ไม้
ในงานนี้ฉันเป็นแค่ประดับไม่ใช่คนสาคัญอะไร

๔. เสือ
คุณพ่อบ้านนี้เป็นเสือนะเพื่อน แกหวงลูกสาวมาก
๕. กา
กาอย่างเธออย่าไปแข่งกับลูกสาวท่านเจ้าสัวเลย
๖. ดวงใจ
ลูกๆเป็นดวงใจของแม่
๗. เกลือ
คุณนายของเราคือเกลือดีๆนี่เอง เธอไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆ
๘. ไฟเขียว
กิจกรรมนี้ท่านผู้อานวยการไฟเขียวแล้ว
๙. ตอ
ฉันว่างานนี้เราคงเจอตอแล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นคงไม่ช้าเช่นนี้
๑๐. ผ้าขาว
เด็กๆ ก็เป็นผ้าขาวที่แล้วแต่พ่อแม่จะแต่งแต้มให้เป็นเช่นไร

หมายเหตุ ให้ครูพิจารณาการใช้ถ้อยคาความหมายโดยนัยของนักเรียนให้ถูกต้องตามบริบทที่ใช้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่องพิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่องใจความสาคัญและข้อมูลสนับสนุนเรื่องที่อ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การอ่ า นจะช่ว ยให้ นั ก เรีย นมี ค วามรู้ ขั้นนา
ความเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ดี ถ้านักเรียน ๑. ครูสนทนาซักถามเรื่องความสาคัญของการอ่านจับใจความสาคัญ
สามารถจับใจความสาคัญ และบอกได้ว่า ๒. ครูสร้างความตระหนักให้นักเรียนเข้าใจถึงการอ่านจับใจความสาคัญ
ส่ ว นใดเป็ น ข้อ ความสนั บสนุ น ใจความ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ส าคั ญ ดั ง นั้ น ทั ก ษะในการอ่ า นจั บ ขั้นสอน
ใจความส าคัญจึงจาเป็นที่นักเรียนต้อง ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ
ฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ และนาไปใช้ใน ๒. นักเรียนทาใบงานที่ ๑ เรื่องแข่งขันกันตอบ (ตอบคาถามปากเปล่า
การในชีวิตประจาวันได้
โดยแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อแข่งขันกันตอบใจความสาคัญ กลุ่มใด
เร็วกว่าและถูกต้อง ได้ข้อละ ๑ คะแนน กลุ่มใดได้คะแนนสูงกว่าคือผู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ชนะ)
อธิ บ ายความหมายการจั บ ใจความ ๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๒ เรื่อง “ท่านมองตัวเองอย่างไร” จับใจความ
ส าคั ญ และข้ อมูล สนั บ สนุ นจากเรื่ องที่ สาคัญโดยเขียนตอบ
อ่านได้
ขั้นสรุป
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. ให้นักเรียนสรุปความรู้หลักอ่านจับใจความและกลวิธีการอ่านลงสมุด
อ่ า นเรื่ อ งต่ า งๆ แล้ ว สามารถจั บ ๒. นักเรียนทาแบบทดสอบการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
๓. ให้ฝึกจับใจความสาคัญด้วยตนเองเพิ่มเติม โดยอ่านบทความ เรื่อง
ใจความสาคัญ
ด้านคุณลักษณะ
เช้ า ฮาเย็ น เฮ ในหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานภาษาไทยวิ วิ ธ ภาษา
ใฝ่เรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมเขียนใจความสาคัญที่ได้จากการอ่านเป็น
การบ้าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แข่งขันจับใจความสาคัญจากบท
อ่านขนาดสั
้น ้น
อ่านขนาดสั
๒. ฝึกวิเคราะห์จับใจความสาคัญจาก
บทอ่าบทอ่
นขนาดยาว
านขนาดยาว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ
สาคัญ
๒. ใบงาน แบบฝึก เรื่อง การอ่านจับ
ใจความสาคัญ
๓. แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับ
ใจความสาคัญ
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
ด้านความรู้
การจับใจความสาคัญ และข้อมูล
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านเรื่องต่างๆ แล้วสามารถจับ
ใจความสาคัญ
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ทาแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านร้อยละ ๘๐

ตรวจสอบใบงาน

ใบงานที่ ๑-๒

ผ่านร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การอ่านจับใจความสาคัญ
การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เก็บสาระสาคัญ ความรู้ ข้อมูลที่น่าสนใจ
และแนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียนของเรื่องที่อ่าน
ใจความสาคัญ
ใจความสาคัญ หมายถึงใจความที่เป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในย่อหน้านั้น จะเป็น
ใจความหรือประโยคเดี่ยวๆ ได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียง
ประโยคเดียว อย่างมากไม่เกิน ๒ ประโยคเป็นใจความสาคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า
การพิจารณาใจความสาคัญ
ใจความสาคัญจะปรากฏอยู่ในตาแหน่งของข้อความดังต่อไปนี้
๑. อยู่ในตาแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ในตาแหน่งถัดไป
ตัวอย่าง
การพัฒนาชนบทมีความจาเป็นและสาคัญยิ่งสาหรับประเทศไทย เพราะสภาพชนบทของเรายังต้องการ
พัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทากิน การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ปัญหาการขาดการศึกษาและ
สาธารณสุขที่ เหมาะสมซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับ ความยากจนและมักจะเป็นวงจรที่มี
ปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอ...
ใจความสาคัญ คือ การพัฒนาชนบทมีความจาเป็นและสาคัญยิ่งสาหรับประเทศไทย
๒. อยู่ในตาแหน่งท้ายของย่อหน้า โดยกล่าวถึง รายละเอียดต่างๆ อย่างคลุมๆ ไว้ก่อนในตอนต้น
ตัวอย่าง
กากพืช เศษของพืช หญ้า ใบไม้ หรือ ต้นพืช เมื่อไม่ใช้อย่าทิ้ง ให้นามาหมักรวมกับปุ๋ยคอก โดยกองรวมกันไว้ให้มี
ความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ต่อจากนั้นประมาณ ๑ เดือน วัสดุต่างๆ เหล่านี้จะผุ
พังกลายเป็นอินทรียวัตถุ การทาปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆ ก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธี
ใจความสาคัญ คือ การทาปุ๋ยหมักวิธีง่าย ๆ
๓. อยู่ในตาแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง
ตัวอย่าง
รถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จาเป็นสาหรับธุรกิจ เพราะนักธุรกิจไม่ต้องการใช้เวลามากในการเดินทาง
การใช้เวลาน้อยหรือการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกาไรเครื่องนุ่งห่ม อาจกล่าวได้ว่า
รถยนต์ คือ ปัจจัยที่ ๕ ของนักธุรกิจ
ใจความสาคัญ คือ รถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จาเป็นสาหรับธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่ารถยนต์ คือปัจจัย
ที่ ๕ ของนักธุรกิจ

103
89

104
๔. อยู่ในตาแหน่งกลางย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นกับตอนท้าย
ตัวอย่าง
ในปัจจุบันเรามักจะพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมอยู่เสมอ ซึ่งมีหลาย
ประเภทหลายผลิตภัณฑ์ มีความจาเป็นและไม่จาเป็นต่อร่างกาย เครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิด
หนึ่งที่มีความจาเป็นต่อร่างกาย เพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่าง ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน แร่ธาตุอาหารดังกล่าวนี้จะไปช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย มี
ส่วนทาให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและ มีพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ใจความสาคัญ คือ เครื่องดื่มนมเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจาเป็นต่อร่างกาย
วิธีค้นหาใจความ
ใจความอาจไม่ปรากฏให้เห็นชัด เจน นักเรียนซึ่งเป็นผู้อ่านต้องอาศัยการสังเกตจึงจะสามารถจับใจความ
เรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง การสังเกตดังกล่าวต้องอาศัยหลักการคิดขั้นเข้าใจ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาใจความ
ของเรื่องได้ ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (๒๕๔๗) ได้กล่าวถึงวิธีค้นหาใจความไว้ดังนี้
๑) อ่านชื่อเรื่ องทุกถ้อยคา ทาความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง โดยทั่ว ไปชื่อเรื่องจะให้
แนวทางเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง แต่อาจมีบางเรื่องที่ชื่อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลย ชื่อเรื่องที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ควร
ใช้พจนานุกรมเปิดหาความหมายให้เข้าใจก่อนอ่านเนื้อเรื่อง
๒) อ่านละเอียดทีละย่อหน้า เมื่ออ่านจบแต่ละย่อหน้าให้หาประโยคสาคัญของย่อหน้า ซึ่งอาจปรากฏอยู่
ในตอนต้น ตอนกลางหรือตอนท้ายของย่อหน้าตอนใดตอนหนึ่ง อาจเป็นประโยคสามัญ ประโยครวมหรือประโยค
ซ้อน อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ประโยคที่เหลือของเราน่าจะเป็นประโยคพลความ
๓) จดบันทึกประโยคสาคัญของแต่ละย่อหน้าลงสมุด ส่วนที่เป็นพลความไม่ต้องบันทึก
๔) อ่านละเอียดประโยคส าคัญที่บัน ทึกไว้โดยเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมดเพื่อความแน่ใจว่า
ประโยคต่างๆ ที่บันทึกไว้ เป็นประโยคสาคัญของแต่ละย่อหน้าอย่างแท้จริง
๕) นาประโยคสาคัญทั้งหมดที่บันทึกไว้มาเขียนเรียงลาดับให้เป็นใจความ โดยปรับภาษาให้สละสลวย
และให้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
๖) อ่านละเอียดใจความที่ปรับภาษาเพื่อความถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องของการ
สะกดคา การเว้นวรรคและหลักภาษา
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง แข่งขันกันตอบ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วแข่งขันกันตอบปากเปล่า ว่าประโยคใดเป็นประโยคใจความสาคัญ
ข้อที ๑ อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกโบราณเคยเข้าใจว่า โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีดวงดาวต่างๆ รวมทั้ง
ด้วยดวงอาทิตย์โคจรรอบๆ ส่วนสวรรค์อยู่นอกอวกาศ โลกอยู่ด้านล่าง น้าอยู่บนโลก ลมอยู่เหนือน้า และไฟอยู่
เหนือลมอีกทีหนึ่ง
ข้อ ๒ รุไรเป็นชายหนุ่มที่รักธรรมชาติ ในตอนเช้าตรู่ของทุกวัน เขาจะเข้าป่าเพื่อไปชมธรรมชาติ ฟังเสียงนกร้อง
เสียงน้าไหลจากน้าตก เสียงลมพัดทาให้ใบไม้ไหว เขาจะนั่งชมธรรมชาติอยู่เช่นนี้ตลอดวัน โดยมิได้ทางานใดๆ เลย
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ : รายงานการวิจัย
ข้อ ๓ ฮูนากับบาลานเป็นพี่น้องฝาแฝด อาศัยอยู่ในป่า มีร่างกายแข็งแรงสามารถใช้หอกและธนูเป็นอาวุธ บิดาของ
เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็ก หญิงหม้ายมารดาของเด็กชายฝาแฝดได้เลี้ยงดูฮูนากับบาลานด้วยความยากลาบาก
ครอบครัวของเขามีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยพืชผักผลไม้จากในป่า ฮูนากั บบาลานมีจิตใจไม่เคยทาร้ายสัตว์ ด้วยเหตุนี้
จึงมีสัตว์ต่างๆ เป็นเพื่อนเล่นจานวนมาก
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ : รายงานการวิจัย
ข้อ ๔ แม่มีน้าใจกว้างขวาง จนภายหลังถึงกับต้องแหวกว่ายสายน้าตาของตัวเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รักญาติพี่น้อง
ญาติคนใดเกิดขัดสนจนยากแม้จะเกิดจากความสมัครใจ ดาเนินตนในทางที่ผิดที่เห็นชัดๆ จนถึงกับคุณตา คุณยาย
จะไว้ในประเภทผู้เป็นภัยสาหรับตระกูล วางอุเบกขาไม่ยอมยุ่งเกี่ยว พวกนี้มักจะหลบเลี่ยงคุณตาคุณยาย เข้ามา
พบปะแม่แล้วก็ไม่ผิดหวัง
แพร เยื่อไม้ : แม่
ข้อ ๕ แม่จากไปเมื่อฉันเป็นเณรได้สองพรรษา ฉันคิดว่าความตายกรุณาแม่ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานให้แม่
แต่ฉัน ก็ต้องร้องไห้ ฉันร้ องไห้ อย่ างมากมายพยายามระงับดับปลงอย่างไรก็ไม่ไหว พลอยให้ญาติหญิงคนหนึ่ง
สะอื้นไห้ และเผลอตัวเข้ามาโอบประคอง ฉันร้องไห้ด้วยคิดว่า ต่อแต่นี้ฉันจะต้องอยู่เพียงลาพัง หรือไม่ก็ถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่กับคนแปลกหน้าไปชั่วชีวิต
แพร เยื่อไม้ : แม่
ข้อ ๖ ตอนกลางคืนหน้าร้อนที่ต้นลาพูมีหิ่งห้อยบินวนอยู่เต็มทุกต้น หิ่งห้อยนี้เป็นแมลงเล็กๆ ที่มีแสงในตัวเอง เวลา
มันบินแลดู วิบแว็บ วิบแว็บ สวยมาก บริเวณอื่นมืดหมด ยกเว้นต้นลาพูที่มีหิ่งห้อยส่องแสงสว่างอยู่ระยิบระยับเรา
กับงานวัดเฉลิม สวยน่าดูมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืนข้างแรมที่มีเดือนมืด ต้นลาพูจะสว่างดีมาก
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ : เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก
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106
ข้อ ๗ พ่อแม่คือผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้ ทีนี้เรามาวัดนี้เรามาฉลองกันเสียทีให้รู้ว่าของดีของถูก แท้ที่จริงนั้นมัน
อยู่ที่ไหน คือใคร พ่อแม่เรานั้นแหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เรา เป็นพระของเราเป็นเทวดาของเรา เป็นพระพรหม
ของเรา เป็นครูคนแรกของเรา เป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้บูชาสักการะทุกค่าเช้าเข้านอน
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) บุพการี กตัญญูกตเวที
ข้อ ๘ ขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน คนไทยเชื่อกันว่าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง ประเพณีการทา
ขวัญข้าวจึงสืบทอดกันมาในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เช่นพิธีทาขวัญนาค พิธีทาขวัญ
เรือน พิธีเรียกขวัญคู่บ่าวสาว เพลงกล่อมเด็กเรียกขวัญ
ข้อ ๙ ที่โรงเรียนฝรั่งแม่ชอบเรียนภาษาไทยมาก เพราะได้เรียนหนังสือดรุณศึกษา ที่ยกสุภาษิตหรือคาพังเพยมา
สอนตอนท้ายบททุกบท และมีทายอะไรเอ่ยด้วย ที่แม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือ ภาษาอังกฤษ ครูให้นักเรียนท่องศัพท์
เป็นการบ้านทุกวัน วันละ ๑๐-๑๕ คา เพราะตอนเช้าก็ให้นักเรียนไปยืนท่องศัพท์ให้ฟั งที่โต๊ะครู ใครท่องผิดก็ต้อง
แบมือให้ครูตีเผี๊ยะๆ ๓ ที แต่แม่ไม่เคยโดนตี
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ข้อ ๑๐ ความเสียสละเป็นการเสียอย่างเดียวที่มีคุณค่าและไม่เสียหาย แต่เป็นการเสียที่มีคุณประโยชน์ความดีอยู่ใน
ตัว และมีผ ลดีเมื่อปฏิบัติเป็น เหตุให้ บุคคลมีน้าใจช่วยเหลื อกันและกัน เป็นเหตุให้ บุคคลพูดจากันด้ว ยไมตรีใฝ่
ประโยชน์แก่กันและกัน และเป็นเหตุให้บุคคลไม่ถือยศถืออย่า ง ด้วยความมานะถือตัวจัดสามารถลดความเห็นแก่
ตัวลงได้ความเสียสละจึงมีคุณค่าต่อสังคมมาก
พระราชวิสุทธิโมลี
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ใบงานที่ ๒ เรื่อง ท่านมองตัวเองอย่างไร หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง จงอ่านเรื่อง “ท่านมองตัวเองอย่างไร” แล้วตอบคาถามในกรอบข้างล่าง
ท่านมองตัวเองอย่างไร
สาวชาวไต้หวันผู้หนึ่ง เป็นโรคสมองพิการแต่กาเนิด (cerebral palsy) ไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปรกติ
และพูดจาไม่ได้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐฯ แล้วแสดงทัศนคติของ
เธอในที่ต่างๆ เพื่อให้กาลังใจและช่วยเหลือผู้อื่น
ครั้งหนึ่ง เธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียน (เธอพูดไม่ได้ต้องใช้วิธีเขียน) หลังบรรยายเสร็จ มีนักเรียน
คนหนึ่งตั้งคาถามว่า
“ท่านอยู่ในสภาพนี้โดยกาเนิด แล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจหรือท่านมองตัวเองอย่างไร” คาถามอันละเอียดอ่อนนี้ สร้าง
ความตะลึงแก่ที่ประชุมไม่น้อย ต่างเกรงว่าคาถามนี้จะทิ่มแทงจิตใจของเธอ ปรากฏว่าเธอหันหน้าไปยังแผ่กระดาน
เขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะท้านว่า “ฉันมองดูตัวเองอย่างไร” เธอหันหน้ายิ้มให้ผู้ร่วมประชุม แล้วเขียน
๑. ฉันน่ารักมาก
๒. ขาฉันเรียวยาวสวยดี
๓. คุณพ่อคุณแม่รักฉันจัง
๔. พระเจ้าประทานรักแก่ฉัน
๕. ฉันวาดภาพได้ ฉันแต่งหนังสือได้ ๖. ฉันมีแมวที่น่ารัก
และ….ขณะนั้น ที่ประชุมเงียบกริบ ไม่มีเสียงพูดจาใดๆ เธอหันกลับมามองดูทุกคน แล้วเขียนคาสรุปบนแผ่น
กระดานว่า “ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด” หลังจากนั้นไม่กี่วินาที เสียงปรบมือดังสนั่นในที่ประชุม
พร้อมทั้งน้าตาที่สะเทือนใจจากหลายๆ คน ณ วันนั้น ทัศนคติเชิงสุขนิยม และบทพิสูจน์ของเธอเพิ่มกาลังใจแก่
ผู้คนมากมาย ผู้เป็นโรคสมองพิการผู้นี้คือ น.ส. หวางเหม่ยเหลียน ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก UCLA ผู้เคยจัด
นิทรรศการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวัน “ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาด” ฉันชอบทัศนคติต่อ
ชีวิตแบบนี้ ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วย ความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่คุณมี
ทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆ
ใจความสาคัญที่ได้จากบทอ่าน คือ.............................................................................................................................
นักเรียนสามารถนาใจความสาคัญที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร ระบุ มา ๒ ข้อ
๑................................................................................................................................................................................
๒................................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง แข่งขันกันตอบ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อ ๑ อริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกเคยเข้าใจว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
ข้อ ๒ รุไรเป็นชายหนุ่มที่รักธรรมชาติ
ข้อ ๓ มารดาของฮูนาและฮาลานเลี้ยงดูทั้งสองด้วยความยากลาบาก
ข้อ ๔ แม่มีน้าใจกว้างขวาง จนภายหลังต้องเสียใจ เสียน้าตา
ข้อ ๕ แม่จากเณรไปตั้งแต่เณรได้สองพรรษา
ข้อ ๖ หิ่งห้อยเป็นแมลงตัวเล็กๆ ที่มีแสงสว่างในตัวเอง
ข้อ ๗ พ่อแม่คือผู้ที่เราต้องเคารพกราบไหว้
ข้อ ๘ ขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน
ข้อ ๙ ที่โรงเรียนฝรั่ง แม่ชอบเรียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ข้อ ๑๐ ความเสียสละมีคุณค่าต่อสังคมมาก

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ท่านมองตัวเองอย่างไร หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ใจความสาคัญที่ได้จากบทอ่าน คือ จงมองแต่สิ่งที่มีอย่ามองสิ่งขาด / ความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมาก
แค่ไหน แต่อยู่ที่คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆ
นักเรียนสามารถนาใจความสาคัญที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไร ระบุ มา ๒ ข้อ
๑. เป็นข้อคิดเตือนใจไม่ให้เราเลียนแบบใคร หรืออยากมีอยากเป็นอย่างคนอื่น พอใจในสิ่งที่ตนมี ตนเป็น
๒. มีมุมมองชีวิตเป็นบวก ใช้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอย่างเห็นคุณค่า มีชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เรียกร้อง โวยวาย
(อยู่ในดุลยพินิจของครู ให้คาตอบสัมพันธ์กับใจความที่ได้จากการอ่าน)
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แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการอ่านจับใจความสาคัญ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จงอ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ ๑-๑๐
การเล่นจาโต
การเล่นจาโต คือ การเล่นหมากรุก ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชิยงที่ปกครองเมืองบันนังชาเร็ง ปัจจุบันนี้
เป็นชื่อตาบลหนึ่งอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา
พระเจ้าชิยงเป็นพระราชาที่มีหน้าตาคล้ายหนุมาน คือมีเขี้ยวและมีหางเรื่องราวของพระองค์ มีดังนี้
พระราชาองค์หนึ่งครองเมืองบังนังชาเร็ง พระองค์มีธิดาโฉมงามองค์หนึ่ง เมื่อถึงวัยที่จะมีคู่ พระองค์จึง
ประกาศว่า ผู้ที่ขึ้นต้นชาเร็งได้สูงสุดจะได้ครองเมืองบันนังชาเร็งและได้แต่งานกับนาง ต้นชาเร็งมีลักษณะคล้ายกับ
ต้นตาลแต่สูงมาก
ชายหนุ่มจานวนมากต่างอาสาขึ้นต้นชาเร็งแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปถึงยอดได้ จนกระทั้งถึงชายคนสุดท้ายที่
อาสา เขามีหน้าตาหน้าเกลียดมีเขี้ยวและมีหาง พระราชาอนุญาตเพราะคิดว่าคงไม่สามารถจะขึ้นไปถึงยอดของต้น
ชาเร็งได้ แต่ปรากฏว่
รากฏว่าาชายคนนี
ชายคนนี้ข้ขึ้นึ้นไปถึ
ไปถึงงพระองค์
พระองค์จจึงจึงจ�าต้ำต้อองยกธิ
งยกธิดดาแลเมื
าแลเมือองบังบันนนันังชาเร็
งชาเร็งให้
งให้ครอบครอง
ครอบครองคือคือพระเจ้
พระเจ้าชิา
ยงนั
ชิยงนั้น้นเอง
เอง
พระเจ้าชิยงสร้างที่ประทับไว้สูงมากเพราะไม่ต้องการให้ผู้ใดเห็นหน้า สิ่ งที่พระองค์ โปรดปรานคือการกิน
ตับและเนื้อมนุษย์ ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ทหารต้องนามาถวายวันละ 1 คน จนกระทั้งราษฎรในเมืองเหลือ
น้อยลงทุกวัน
มนตรีเป็นนามของอามาตย์ที่ฉลาดที่สุดของเมืองนั้น เขาคิดหาทางที่จะทาให้พระเจ้าชิยงหยุดกินเนื้อ
มนุษย์ ได้วางแผนให้มีการแข่งขันการเล่นจาโตต่อหน้าพระเจ้าชิยง ซึ่งฝ่ายตรงข้ามมาจากเมืองอื่น การเล่นจาโต
ระหว่างอามาตย์มนตรีกับฝ่ายตรงข้ามดาเนินไปอย่างเคร่งเครียด จนกระทั้งปรากฏว่า อามาตย์เหลือ “ขุน” เพียง
ตัวเดียว “ขุน” ในความหมายนี้ แปลว่า “พระราชา” ในที่สุดอามาตย์มนตรีจนมุมไม่สามารถเดินต่อไปได้และพ่าย
แพ้ต่อฝ่ายตรงข้าม พระเจ้าชิยงจึงได้คิดว่า “ถ้าเรากินราษฎรหมดแล้ว จะสู้รบกับข้าศึกอย่างไร” ตั้งแต่นั้นมาพระ
เจ้าชิยงก็รักราษฎรและปกครองให้อยู่อย่างมีความสุข พระองค์ได้ให้รางวัลแก่อามาตย์มนตรีและฝ่ายตรงข้ามที่ทา
ให้พระองค์คิดได้ กีฬาจาโตจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ : รายงานการวิจัยฯ
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คาสั่ง เขียนกากบาท (X) ทับบนตัวอักษรที่ตรงกับข้อถูกที่สุดในกระดาษคาตอบ
๑. จาโตคือการเล่นกีฬาประเภทใด (รู้-จา)
ก. หมากเก็บ
ข. หมากแยก
ค. หมากฮอส
ง. หมากรุก
๒. ข้อใดตรงกับข้อสรุปของเรื่องนี้ (เข้าใจ)
ก. ความพ่ายแพ้การเล่นจาโตของอามาตย์มนตรีเป็นเหตุให้พระเจ้าชิยงเลิกกินมนุษย์
ข. พระเจ้าชิยงกินเนื้อและตับของมนุษย์ เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
ค. จาโตเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในชั้นสูงมากกว่าจะเล่นกันในหมู่ชนทั่วไป
ง. พระเจ้าชิยงโปรดปรานการเล่นจาโตเท่ากับการกินมนุษย์
๓. พระเจ้าชิยงมีลักษะพิเศษที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างไร (เข้าใจ)
ก. มีเขี้ยวและหาง
ข. มีหน้าตาน่าเกลียด
ค. มีเขี้ยว หาง และหน้าตาน่าเกลียด ง. มีอวัยวะขา แขน พิกลพิการ
๔. อะไรที่นักเรียนได้จากเรื่องนี้และคิดว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวันได้ (นาไปใช้)
ก. การรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่อร่อย
ข. การรู้จักให้ความเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น
ค. การรู้จักเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับความสามารถของตน
ง. การบริหารร่างกายให้แข็งแรง
๕. การเสนอเรื่องนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องใดมากที่สุด (เข้าใจ)
ก. ประวัติของพระเจ้าชิยง
ข. ที่มาของการเล่นจาโต
ค. วิธีเล่นจาโต
ง. ประเภทของจาโต
๖. ในการเล่นจาโต ตัว “ขุน” มีความสาคัญเกี่ยวข้องกับผู้ใด (เข้าใจ)
ก. ขุนพลที่นาหน้ากองทัพในการออกศึก
ข. อามาตย์ที่มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด
ค. พระราชาที่ปกครองบ้านเมือง
ง. ผู้กล้าหาญที่ช่วยเหลือผูท้ าความดี
๗. พระเจ้าชิยงมีลักษณะที่ดีในข้อใด (วิเคราะห์)
ก. มีน้าใจนักกีฬา
ข. มีร่างกายแข็งแรง
ค. บริจาคสิ่งของ
ง. ชอบอยู่ในที่สูง
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๘. อะไรที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชิยงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (วิเคราะห์)
ก. เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงที่สุดในการแข่งขันกีฬา
ข. ต่อสู้กับข้าศึกจานวนมากจนได้รับชัยชนะ
ค. การคัดเลือกอามาตย์ที่ฉลาดที่สุดในเมือง
ง. การเข้าใจความหมายของตัวขุนที่อามาตย์มนตรีเหลืออยู่เพียงตัวเดียว
๙. วรรณคดีไทยเรื่องใดที่ใช้การแพ้ชนะของกีฬามาตัดสินชะตากรรมของบ้านเมืองคล้ายกับเรื่องการเล่นจาโต
(สังเคราะห์)
ก. รามเกียรติ์
ข. สังข์ทอง
ค. ขุนช้าง ขุนแผน
ง. พระอภัยมณี
๑๐. เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นจริงตลอดไป (ประเมินค่า)
ก. การเล่นจาโตมีอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
ข. บันนังซาเร็งเป็นเมืองสาคัญของไทยในปัจจุบัน
ค. ตับเด็กยังเป็นอาหารที่วิเศษสาหรับคนบางกลุ่ม
ง. ชาเร็งหรือต้นตาลมีเฉพาะภาคใต้เท่านั้น

เฉลย
๑. ง

๒. ก

๓. ค

๔. ข

๕. ข

๖. ค

๗. ก

๘. ง

๙. ข

๑๐. ก
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การอ่า นเรื่ อ งต่ า งๆ นอกจากจับ ใจความส าคั ญ ได้ เข้ า ใจ
เนื้อเรื่องที่อ่านแล้ว การพัฒนาการอ่านให้ถึงขั้นการวิเคราะห์
วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจได้ดีขึ้น สามารถวิจารณ์ความสมเหตุสมผล
การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง สามารถตีความ
และประเมินคุณค่า และบอกแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อ นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต จะช่วยให้นักเรียนมี
ทั ก ษะการอ่ า นขั้ น สู ง และน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านได้
อย่างสมเหตุสมผล ตีความและประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมวรรณคดีได้ตามหลักการ
ด้านคุณลักษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง คุณค่าวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน ให้นักเรียนระบุชื่อ
วรรณคดีและวรรณกรรมที่เคยอ่านหรือที่รู้จัก
๒. ร่วมกันอภิปรายว่าการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมมี
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างไร
ขั้นสอน
๑. ครูหยิบยกชื่อวรรณคดีวรรณกรรมที่ได้จากการพูดคุยกับ
นักเรียน และให้นักเรียนจาแนกว่า เรื่องใดเป็นวรรณคดี เรื่อง
ใดเป็นวรรณกรรม ( พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์
ชาวฮาเย็นเฮ มหัศจรรย์แห่งมะละกอ ฯลฯ ) ตอบปากเปล่า)
๒. ครูตรวจสอบความถูก ต้องของคาตอบ พร้อมให้นักเรียน
อธิ บ ายความแตกต่ า งของวรรณคดี ว รรณกรรม (แนะน าให้
ศึ ก ษาใบความรู้ เ รื่ อ งหลั ก การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ว รรณกรรม
วรรณคดี
๓. ครูสุ่มถามถึงสาระที่ได้จากใบความรู้ ดังนี้
- วิเคราะห์วิจารณ์ หมายความว่าอย่างไร
- หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมวรรณคดีมีอะไรบ้าง
- คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมคือคุณค่าด้านใดบ้าง
- คุณค่าทางวรรณศิลป์ หมายความว่าอย่างไร
- นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องใดจึงจะวิเคราะห์วิจารณ์คุณค่า
ทางวรรณศิลป์ได้
- การเข้าใจความรู้สึกตัวละครเป็นประโยชน์อย่างไร
ภาระงาน
วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง สองพี่น้อง
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง โคลงกลอน
สอนใจ
๒. แบบทดสอบ เรื่องการวิจารณ์และ
ประเมินค่าวรรณคดี
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง คุณค่าวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
๔. ให้นักเรียนทาใบงานที๑่ เรื่อง “สองพี่น้อง” และใบงานที่
๒ เรื่ อ ง “โคลงกลอนสอนใจ” เพื่ อ ฝึ ก วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์
วรรณกรรม
๕. มอบหมายให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี โดย
ให้เลือกวรรณคดีจากหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่
บทละครพูดเห็นแก่ลูก อิศรญาณภาษิต พระอภัยมณีตอนหนี
นางผีเสื้อสมุทร พระบรมราโชวาท และบทพากย์เอราวัณ หรือ
เรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนชื่นชอบโดยให้อ่านบทวิเคราะห์ต้นเรื่อง
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ของนักเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูสรุปร่วมกันถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์และ
ประเมิ น คุ ณ ค่ า จากการอ่ า นวรรณคดี แ ละวรรณกรรม การ
ำไปใช้
วิตประจ�
วันเให้
กิดประโยชน์
นการน�
าไปใช้
ในชีใวนชี
ิตประจ
าวันำให้
กิดเประโยชน์
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่องการวิเคราะห์ วิจารณ์และ
การประเมินคุณค่าวรรณคดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตรวจแบบทดสอบ
และประเมินเรื่องที่อ่านได้อย่าง
สมเหตุสมผล และตีความและ
ประเมินคุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เ ค ร าวะิจารณ์
ห์ วิ จวรรณกรรม
า ร ณ์ ว ร ร ณ ก ร ร ม ตรวจใบงาน
วิเวิคราะห์
วรรณคดีได้ตามหลักการ
ด้านคุณลักษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สังเกตพฤติกรรม
รักความเป็นไทย

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบทดสอบ

ผ่านร้อยละ ๘๐

ใบงาน

ผ่านร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่อง หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่องคุณค่าวรรณคดี รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ความหมายของวรรณคดีวรรณกรรม
วรรณกรรมหมายถึง งานหนังสือ ทุกชนิด ทุกรูปแบบ เช่น ข่าว บทความ บทกวี บทเพลง นวนิยาย
เรื่องสั้น สารคดี ปาฐกถา เทศนา คาปราศรัย สุนทรพจน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ส่วนวรรณคดีใช้ในความหมายเจาะจงว่า
เป็นงานประพันธ์ในสมัยก่อน ทีม่ ีคุณค่า มีผู้ยกย่อง
ความหมายของวิเคราะห์วิจารณ์
วิเคราะห์ หมายถึง จาแนกแยกแยะออกเป็นส่วนๆ ส่วนวิจารณ์ หมายถึง ติชม, ให้ให้คค�ำาตั
ตัดดสิสินนว่ว่าามีมีขข้อ้อดีดี
ข้อเสีย มีคุณค่ามีความงาม มีความไพเราะอย่างไรบ้าง โดยใช้หลักวิชามาสนับสนุนการวิจารณ์
หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดี
๑.วิเคราะห์รูปแบบ คือพิจารณาว่า วรรณกรรมวรรณคดีนั้นๆ เป็น ร้อยแก้ว (ข่าว บทความ สารคดี เรื่องสั้น บท
บทละคร)หรืหรื
อยกรอง(โคลง
(โคลงฉันฉันท์ท์กาพย์
กาพย์ กลอน
ละคร)
อร้ออร้ยกรอง
กลอน ร่าร่ย)าย )
๒. วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง ได้แก่
- โครงเรื่อง คือ เค้าโครงเรื่องที่แสดงปมปัญหาของเรื่อง เช่น รามเกียรติ์ มีโครงเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะกับฝ่ายยักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอธรรม หรือขุนช้างขุนแผน มีโครง
เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวของสามัญชนที่มีปมปัญหา ๑ หญิง ๒ ชายในรุ่นพ่อรุ่นแม่ และ ๑ ชาย ๒ หญิงในรุ่น
ลูก เป็นต้น
- ตัวละคร คือผู้มีบทบาทในเรื่อง อาจเป็น สัตว์ มนุษย์ อมนุษย์ เทวดา นางฟ้า โดยวิเคราะห์ถึงลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพ ความสมจริงความเป็นเหตุเป็นผลของบทบาทพฤติกรรม
- ฉาก คือ สถานที่ เวลา บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมตัวละครที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆ
- การใช้ภาษา ความสวยงามไพเราะของการใช้ภาษา งานวรรณคดีที่นักเรียนศึกษา นักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่อง
การเล่นเสียง เล่นคา การใช้โวหารภาพพจน์ การใช้ภาษาจินตภาพ มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ความงามของภาษา
๓. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ ได้แก่
- คุณค่าทางอารมณ์ คือ จาแนกแยกแยะอารมณ์ของตัวละคร และหรืออารมณ์ของตัวผู้อ่านเอง
- คุณค่าทางวรรณศิลป์ คือ เห็นความงามของการใช้ภาษา สามารถระบุแสดงให้เห็นได้ว่ามีการใช้ภาษาที่งดงาม
อย่างไร
- คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม คือ อธิบายได้ว่า วรรณคดีวรรณกรรมนั้นๆ สะท้อนความเป็นไปของสังคม ทั้งด้าน
ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม การแต่งกาย อาหารการกิน ฯลฯ นั่นคือแสดงวิถีชีวิตของสังคมในท้องเรื่องอย่างไร
- คุณค่าทางสติปัญญา คือ ได้แง่คิด คติธรรม คาสอน อย่างไร จากเรื่องที่อ่าน
เมื่อวิเคราะห์ตามหลักการดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมนาไปสู่การพิจารณาตัดสินหรือวิจารณ์ว่า วรรณคดีวรรณกรรมที่
อ่านนั้นๆ มีข้อติชมอย่างไรได้บ้าง มีคุณค่าอย่างไร มีหลักการใดมาสนับสนุนการวิเคราะห์นั้น คุณค่าที่ได้นั้นเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างไร เป็นต้น
หมายเหตุ ข้อความรู้ที่นักเรียนพึงทบทวน คือ เรื่องของการเล่นเสียง เล่นคา การใช้โวหารภาพพจน์
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ใบงานที่ ๑ เรื่องสองพี่น้อง
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องคุณค่าวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จงอ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามตามที่กาหนด
นิทานเรื่อง “สองพี่น้อง”
ครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคน ทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักกันมาก จนกระทั่งพ่อแม่แก่เฒ่าและ
สิ้นอายุไขไป สองพี่น้องจึงแยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวของตนเอง แต่ก็ยังปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน และไปมา
หาสู่อย่างรักใคร่อยู่เสมอ
สองพี่น้ องยังคงยึดอาชีพชาวนาปลู กข้าวเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพ่อแม่ และใช้ชีวิตครอบครัว อย่างสันโดษ
พอเพียง แม้จะไม่ได้มีเงินทองร่ารวยอะไร แต่ก็มีความสุขตามอัตภาพ มิได้ลาบากยากแค้นอะไรนัก
อยู่มาปีหนึ่ง ชาวนาคนพี่ทานาได้ข้าวมากกว่าทุกๆ ปี จึง มีใจคิดถึงเผื่อแผ่ไปถึงน้องชาย เขากล่าวกับภรรยา
ของตนในเย็นวันหนึ่งว่า
“เธอจะว่าอย่างไร หากฉันจะเอาข้าวที่เราเก็บเกี่ยวได้ในปีนี้ไปแบ่งให้น้องชายของฉันบ้าง”
“ทาไมหรือจ๊ะ นาของน้องชายเธอได้ข้าวไม่ดีนักหรือ” ภรรยาของชาวนาผู้พี่เอ่ยถาม
“เปล่าหรอกจ๊ะ นาของน้องชายฉันก็ได้ข้าวรวงสวยดีไม่แพ้ของเราหรอก แต่ฉันเห็นว่าครอบครัวของเขามี
หลายปากหลายท้องให้ต้องเลี้ยงดู ทั้งตัวเขา เมียเขาและลูกเล็กๆ อีกหลายคน ส่วนเรานั้นมีกันแค่สองคนผัวเมีย ซึ่งฉัน
คิดว่าแค่ข้าวเพียงไม่กี่กระสอบก็น่าจะทาให้เราสองคนอิ่มท้องไปจนถึงปีหน้าได้แล้ว” ชาวนาผู้พี่กล่าวแก่ภรรยา
“อืม! ฉันเห็นด้วยจ๊ะ น้องชายของเธอก็มีน้าใจกับเราสองคนเสมอมา เมื่อมีพืชผักผลไม้ดีๆ เกิดขึ้นในไร่ นาเขา
เขาก็นามาให้เราทุกครั้ง เมื่อข้าวของเรามีมากจนเหลือกิน เธอก็จัดแบ่งไปให้ครอบครัวของน้องชายเธอบ้างเถิดจ๊ะ”
เมื่อภรรยาสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนั้น ชาวนาผู้พี่ก็จัดการบรรจุข้าวลงกระสอบขนาดใหญ่ แล้วรอจนมืดค่า
จึงค่อยแบกกระสอบนั้นไปยังบ้านของน้องชาย และทิ้งกระสอบข้าวไว้ นอกประตูบ้านอย่างเงียบเชียบ ที่ต้องทา
เช่นนั้น เพราะชาวนาผู้พี่เกรงว่า ถ้าเอาไปให้ตอนกลางวันและน้องชายรู้ น้องชายอาจจะปฏิเสธข้าวของเขาเพราะ
ความเกรงใจก็เป็นได้
วันรุ่งขึ้น เมื่อชาวนาผู้พี่ไปนับกระสอบข้าวที่เหลืออยู่ในยุ้งข้าวก็ต้องประหลาดใจ เพราะปรากฏว่า กระสอบ
ข้าวทั้งหมดยังมีจานวนเท่าเดิม
“เอ! เมื่อคืนเรานาข้าวไปให้น้องชายหนึ่งกระสอบ แล้วทาไมข้าวของเรายังมีอยู่เท่าเดิมเล่า หรือว่าเราจะนับ
ผิด ถ้าอย่างนั้น เราเอาข้าวไปให้น้องอีกสักหนึ่งกระสอบดีกว่า” ชาวนาผู้พี่บอกกับตัวเอง
คืนวันนั้น พอพลบค่า ชาวนาผู้พี่ก็แบกข้าวอีกหนึ่งกระสอบไปให้ที่บ้านของน้องชาย
แต่พอเช้าวันต่อมา เมื่อเขาเข้าไปนับกระสอบข้าวที่เหลืออยู่ครบเท่าเดิมเหมือนเมื่อครั้งแรก
“เอ๊ะ จะให้เชื่อได้อย่างไรนี่ ” ชายผู้พี่ร้อง “ถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราก็ต้องเอาข้าวไปให้น้องของเราอีกกระสอบ
หนึ่ง”
คืนนั้น ชาวนาผู้พี่จึงแบกกระสอบข้าวไปที่บ้านน้องชายอีกกระสอบหนึ่ง เป็นครั้งที่ ๓
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แสงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าในคืนวันนั้น ชายผู้พี่มองเห็นร่างของใครคนหนึ่งกาลังแบกกระสอบข้าวเดินตรงมา
ทางเขา ชายผู้พี่เพ่งตามองอีกครั้ง จึงเห็นว่าร่างของคนๆ นั้นก็คือน้องชายของเขานั่นเอง
ชาวนาผู้พี่และชาวนาผู้น้องต่างหยุด วางกระสอบข้าวลงบนพื้น แล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วทั้งสองก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่า
“เอ๊ะ! พี่เองหรือที่เอาข้าวไปวางไว้หน้าประตูบ้านของฉันน่ะ”
“อ๊ะ! แกเองหรือน้องรัก ที่เอาข้าวมาวางไว้ในยุ้งข้าวของพี่ทุกคืน”
แล้วทันใดนั้น ทั้งสองพี่น้องก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันเป็นเวลานาน ต่างคนต่างก็รู้สึกรักและผูกพันกัน
มากขึ้น โดยไม่ต้องพูดจาอะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้ว
(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา)
คาถาม
๑. ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. รูปแบบวรรณกรรม……………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. เนื้อหาโดยสรุป………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. กลวิธีการประพันธ์ (การเปิดเรื่อง-เดินเรื่อง-ปิดเรื่อง)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ตัวละคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. คุณค่าด้านต่างๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. สิ่งที่ประทับใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ข้อคิดที่นาไปใช้ประโยชน์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงานที่ ๒ เรื่องโคลงกลอนสอนใจ
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องคุณค่าวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จงอ่านคาประพันธ์และตอบคาถามที่กาหนดให้
ห้ามเพลิงไว้อย่าให้
ห้ามสุริยแสงจันทร์
ห้ามอายุให้หัน
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้

มีควัน
ส่องไซร้
คืนเล่า
จึงห้ามนินทา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

๒.

๓. คบกากาโหดให้
พาตระกูลเหมหงส์
คบคนชั่วจักปลง
ตราบลูกหลานเหลนม้วย

เสียพงศ์
แหลกด้วย
ความชอบ เสียนา
ไม่ม้วยนินทา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

๔. พระอนุชาว่าพี่นี้ขี้ขลาด เป็นชายชาติช้างงาไม่กล้าหาญ
แม้ชีวันยังไม่บรรลัยลาญ
ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป
เผื่อพบพานบ้านเมืองที่ไหนมั่ง พอประทังกายาอยู่อาศัย
มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี
(พระอภัยมณี)

๑.

๕.

อันคดอื่นหมื่นคดกาหนดแน่
เว้นเสียแต่ในมนุษย์สุดกาหนด
ทั้งลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวลด
ถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคน
(พระอภัยมณี)

๖.

พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์นี้ไซร้

คณนา
หยั่งได้
กาหนด
ยากแท้จักหา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า
หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ถึงรู้มากไม่มีปากลาบากตาย
มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ
(วิวาหพระสมุท)

คาถาม
๑ คาประพันธ์หมายเลขใดแต่งเป็นโคลง..................................... คาประพันธ์หมายเลขใดแต่งเป็นกลอน.......................
๒. คาประพันธ์หมายเลขใดมีการใช้คาซ้า...................................... และซ้าคาว่าอะไร..................................................
๓. “กา,หงส์” ในคาประพันธ์หมายเลข ๓ คือการเปรียบเปรยถึงสิ่งใด.....................................................................
๔. จงอธิบายความงามของการเล่นเสียงสัมผัสทั้งสระและพยัญชนะของคาประพันธ์บทใดบทหนึ่งมาพอให้เห็นจริง
............................................................................................................................. .....................................................
๕. จงระบุคาสอนหรือข้อคิดที่ได้จากคาประพันธ์แต่ละข้อ
ข้อ๑ คือ.............................................................................................................................................. .......................
ข้อ๒ คือ.....................................................................................................................................................................
ข้อ๓ คือ.......................................................................................................................... ...........................................
ข้อ๔ คือ.................................................................................................................................... .................................
ข้อ๕ คือ.....................................................................................................................................................................
ข้อ๖ คือ.......................................................................................................................... ...........................................
๖. ข้อคิดจากคาประพันธ์หมายเลขใดเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของนักเรียนมากที่สุด จงอธิบายพอให้เห็นจริง
............................................................................................................................. ....................................................
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เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่องโคลงกลอนสอนใจ
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องคุณค่าวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จงอ่านคาประพันธ์และตอบคาถามที่กาหนดให้
ห้ามเพลิงไว้อย่าให้
ห้ามสุริยแสงจันทร์
ห้ามอายุให้หัน
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้

มีควัน
ส่องไซร้
คืนเล่า
จึงห้ามนินทา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

๒.

๓. คบกากาโหดให้
พาตระกูลเหมหงส์
คบคนชั่วจักปลง
ตราบลูกหลานเหลนม้วย

เสียพงศ์
แหลกด้วย
ความชอบ เสียนา
ไม่ม้วยนินทา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

๔. พระอนุชาว่าพี่นี้ขี้ขลาด เป็นชายชาติช้างงาไม่กล้าหาญ
แม้ชีวันยังไม่บรรลัยลาญ
ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป
เผื่อพบพานบ้านเมืองที่ไหนมั่ง พอประทังกายาอยู่อาศัย
มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี
(พระอภัยมณี)

๑.

๕.

อันคดอื่นหมื่นคดกาหนดแน่
เว้นเสียแต่ในมนุษย์สุดกาหนด
ทั้งลวงล่องอเงี้ยวทั้งเลี้ยวลด
ถึงคลองคดก็ยังไม่เหมือนใจคน
(พระอภัยมณี)

๖.

พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์นี้ไซร้

คณนา
หยั่งได้
กาหนด
ยากแท้จักหา
(ประชุมโคลงโลกนิติ)

ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า
หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ถึงรู้มากไม่มีปากลาบากตาย
มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ
(วิวาหพระสมุท)

คาถาม
๑ คาประพันธ์หมายเลขใดแต่งเป็นโคลง.......๑-๓................ คาประพันธ์หมายเลขใดแต่งเป็นกลอน......๔-๖.................
๒. คาประพันธ์หมายเลขใดมีการใช้คาซ้า............๑.......................... และซ้าคาว่าอะไร...................ห้าม.............
๓. “กา,หงส์” ในคาประพันธ์หมายเลข ๓ คือการเปรียบเปรยถึงสิ่งใด......กา คือ คนต่าศักดิ์คนชั่ว หงส์ คือสูงศักดิ์
๔. จงอธิบายความงามของการเล่นเสียงสัมผัสทั้งสระและพยัญชนะของคาประพันธ์บทใดบทหนึ่งมาพอให้เห็นจริง
....เช่น บทที่๔ พี่-นี้ เป็นสัมผัสสระ ชายชาติช้าง เป็นต้น (อยู่ในดุลยพินิจของครูให้คาตอบสอดคล้องถูกต้อง)
๕. จงระบุคาสอนหรือข้อคิดสาคัญที่ได้จากคาประพันธ์แต่ละข้อ
ข้อ๑ คือ ....ไม่สามารถห้ามการนินทาได้ ฉะนั้นอย่าใส่ใจเรื่องการนินทา
ข้อ๒ คือ ....ไม่สามารถล่วงรู้ใจคนได้ ฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆ
ข้อ๓ คือ ....หากคบคนชั่วคนเลวจะพาให้วงศ์ตระกูลเสียหาย
ข้อ๔ คือ ....คนที่มีวิชาความรู้ย่อมดูแลเลี้ยงตนได้แม้จะตกยากลาบากอย่างไรก็ตาม
ข้อ๕ คือ ....จิตใจคนไม่เที่ยงแท้ ไม่ซื่อตรง ฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆ
ข้อ๖ คือ ....การพูดให้เป็น เป็นสิ่งสาคัญ แม้มีความรู้ความคิดหากไม่สามารถใช้คาพูดถ่ายทอดได้ก็ไม่เป็นประโยชน์
๖. ข้อคิดจากคาประพันธ์หมายเลขใดเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของนักเรียนมากที่สุด จงอธิบายพอให้เห็นจริง
อยู่ในดุลยพินิจของครู พิจารณาให้มีเหตุผลสอดคล้องกัน
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แบบทดสอบ เรื่องการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่องการวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดื รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. การวิจารณ์วรรณคดีหมายความว่าอย่างไร
ก. การติเพื่อก่อ
ข. การชื่นชมบทประพันธ์
ค. การหาเหตุผลสนับสนุน
ง. การแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกส่วนตัว
๒. คุณค่าของวรรณคดีไทยอยู่ที่ใด
ก. ความงดงามและอรรถรสทางภาษา
ข. เรื่องราวน่าตื่นเต้นชวนติดตาม
ค. ความวิจิตรพิสดารเหนือธรรมดา
ง. ความกลมกลืนสอดคล้องของตัวละครและเรื่องราว
๓. วรรณคดีสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมไทยในสมัยใดมากที่สุด
ก. สมัยที่ผู้แต่งได้แต่งเรื่องนั้นขึ้น
ข. สมัยที่ผู้แต่งสมมุติเรื่องราวนั้นขึ้น
ค. สมัยใดก็ได้แล้วแต่ผู้แต่งกาหนดขึ้น
ง. สมัยที่ผู้อ่านอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น
๔. ข้อใดคือจุดหมายในการอ่านวรรณคดีไทย
ก. อ่านเพื่อความบันเทิง
ข. อ่านเพื่อให้รู้เรื่องราว
ค. อ่านเพื่อสนองความต้องการของอารมณ์ ง. อ่านเพื่อรับรสความงามไพเราะของคาประพันธ์
๕. บทร้อยกรองแตกต่างจากร้อยแก้วในเรื่องใด
ก. กฎระเบียบการเรียบเรียงคา
ข. ความสละสลวยของภาษา
ค. ความสนุกสนานในการอ่าน
ง. การเกิดภาพพจน์และจินตนาการ
๖. ข้อใดถือเป็นคุณค่าด้านคุณธรรมของวรรณคดีไทย
ก. การใช้คาสัมผัสสระและอักษร
ข. ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน
ค. สอดแทรกคติเตือนใจ
ง. สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน
อ่านคาประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๗-๘
คุณแม่หนาหนักเพี้ยง
พสุธา
คุณบิดรดุจอากาศกว้าง
คุณพี่พ่างศิขรา
เมรุมาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง
อาจสู้สาคร
๗. คาประพันธ์บทนี้เป็นการเปรียบเทียบเรื่องใดเป็นสาคัญ
ก. พระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์
ข. ความกว้างของแผ่นดินแผ่นฟ้า
ค. ความลึกของน้าในมหาสมุทร
ง. ความใหญ่มหึมาของภูเขา
๘. กวีใช้คาใดเป็นการเปรียบเทียบ
ก. กว้าง หนัก สูง ลึก
ข. เพี้ยง ดุจ พ่าง สู้
ค. แผ่นดิน ท้องฟ้า ภูเขา น้า
ง. พ่อ แม่ พี่ ครู
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๙. จากบทประพันธ์ข้างล่างนี้แนวคิดสาคัญคือข้อใด
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก

ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
สุนทรภู่ “เพลงยาวถวายโอวาท”
ก. อย่าอวดรู้
ข. รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา
ค. มีความรู้เหมือนอาวุธ
ง. มีความรู้ให้นามาใช้เมื่อถึงเวลาจะเป็นคุณ
๑๐. จากบทประพันธ์ข้างล่างนี้ให้คุณค่าด้านสังคมตรงกับข้อใด
เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาด
ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า
แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา
จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง
ก. หญิงงามมีค่าดุจมณี
ข. หญิงสาวควรรักนวลสงวนตัว
ค. หญิงสาวควรวางตัวให้เหมาะสม
ง. หญิงที่ประพฤติไม่ดีเสื่อมเสียชื่อเสียง

เฉลยแบบทดสอบ
๑. ค
๒. ก
๓. ก
๔. ก
๕. ก
๖. ค
๗. ก
๘. ข
๙. ง
๑๐. ข

หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การย่อความจากสิ่งที่อ่าน มีความจาเป็ น ขั้นนา
อย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ น การอ่ า นที่ ช่ ว ยให้ ส รุ ป ๑. ขอนักเรียนอาสาออกมาเล่าข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
เรื่อง จับประเด็นสาคัญของเรื่อง แล้วนามา สื่อออนไลน์หนึ่งข่าว
เขียนเล่าเรื่องราวโดยสรุปได้ ดังนั้นการเขียน ๒. ถามเพื่อนว่าผู้เล่าต้องใช้หลักการใดในการเล่าเรื่องบ้าง
ย่ อ ความ เป็ น การเขี ย นจากการอ่ า นจั บ ขั้นสอน
าคัำญคัญของเรื
แล้ววน�นำใจความ
าใจความ ๑.แบ่ ง กลุ่ ม นัก เรีย นเป็ น ๓ กลุ่ ม ร่ ว มกั นศึ ก ษาใบความรู้ ที่
จัใจความส
บใจคความส�
ของเรื่ อ่ ง แล้
ส าคั ญ ของเรื่ อ งมาเรี ย บเรี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น เรื่อง “การเขียนย่อความ” จากเนื้อหาหลากหลายประเภท
สานวนภาษาของผู้ย่อเอง โดยเขียนให้ถูกต้อง ๒. นักเรียนจับฉลากทาใบงาน การย่อความจาก ข่าว
ตามรูปแบบของย่อความ จึงเป็นสิ่งสาคัญ บทร้อยกรอง และเรื่องเล่าวรรณคดี กลุ่มละ ๑ ประเภท
๓. นักเรียนทุกกลุ่มนาใบงานย่อความมาปิดที่ปูายนิเทศแสดง
ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนอย่างส่าเสมอ
ผลงานให้เพื่อนนักเรียนได้อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. สมาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม ติ ด กระดาษรู ป หั ว ใจคนละ ๑ ดวง
ด้านความรู้
เข้าใจหลั กการเขียนย่ อ ความจากเนื้อหา ให้ย่อความที่ถูกต้องตามรูปแบบและย่อความได้ดีที่สุด
๕. นักเรียนร่วมกับครูนากระดาษรูปหัวใจมานับจานวนและ
หลากหลายประเภท
ด้านทักษะและกระบวนการ
แจ้งในชั้นเรียนให้ทราบว่าย่อความของกลุ่มใดได้คะแนนโหวต
เขี ย นย่ อ ความได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ มากที่ สุ ด ๓ ล าดั บ แล้ ว น าย่ อ ความ ๓ ฉบั บ มาเป็ น ตั ว อย่ า ง
ย่อความ
ให้นักเรียนอ่าน
๖. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลงานของทุกกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
กิจกรรมกลุ่มการย่อความ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องการเขียนย่อความ
๒. ใบงาน การเขียนย่อความจากข่าว
๓. ใบงาน การย่อความจากบทร้อยกรอง
๔. ใบงาน การย่อความจาก เรื่องเล่ารามเกียรติ์
๕. แบบทดสอบเรื่อง การเขียนย่อความ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสรุป
- มีวินัย
๑. นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการย่อความที่ดีและบันทึกลงสมุด
- มีมารยาทในการเขียน
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการย่อความ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
ด้านความรู้
เข้าใจหลักการเขียนย่อความจาก
เนื้อหาหลากหลายประเภท
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนย่อความจากเนื้อเรื่อง
หลากหลายประเภท
ด้านคุณลักษณะ
มีวินัย
มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ประเมินย่อความ

แบบประเมิน
ย่อความ

ผ่านร้อยละ ๘๐

ตรวจสอบจากผลงาน

แบบประเมิน
ย่อความ

ผ่านร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
....................................................................................................................................................... ......................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่องการเขียนย่อความ
เรื่องการเขียนย่อความ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การย่ อความ เป็ น การจั บ ใจความส าคั ญ ของเรื่อ ง แล้ ว นาใจความส าคัญ ของเรื่ องมาเรี ย บเรีย งใหม่
ให้เป็นสานวนภาษาของผู้ย่อเอง โดยเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความ
การย่ อ ความที่ ดี ผู้ ย่ อ ต้ อ งอ่ า นเรื่ อ งให้ เ ข้ า ใจและจั บ ใจความส าคั ญ ให้ ไ ด้ แล้ ว น าใจความส าคั ญ
มาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นด้วยถ้อยคาที่สละสลวย กระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความถูกต้องตามเนื้อเรื่องเดิม
ใจความสาคัญคือ ประโยคหรือข้อความสาคัญของย่อหน้า ถ้าตัดส่ว นข้อความนั้นออกจะทาให้เสียความ
ประโยคใจความสาคัญอาจจะอยู่ตอนต้นของย่อหน้า กลางย่อหน้า หรือท้ายย่อหน้า
พลความ คือ ข้อ ความที่เป็น ส่ว นขยายความ หากตัดข้อความส่ว นนั้นออกก็ยังคงใจความสาคัญเดิม
ลั ก ษณะของพลความ จะเป็ น การบอกรายละเอี ย ดหรื อ ค านิ ย ามความหมาย การยกตั ว อย่ า งประกอบ
การเปรียบเทียบด้วยสานวน โวหาร หรือการอ้างข้อมูลอ้างอิงเป็นสถิติ หลักฐาน
ชนิดของการย่อความและการสรุปความ
โดยทั่วไปแล้วการย่อความและสรุปความ มี ๓ ชนิด คือ
๑. การย่อความและการสรุปความจากการอ่านบทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ฯลฯ
๒. การย่อความและการสรุปความจากการอ่านบทร้อยแก้ว คือ การย่อความและการสรุปความของความ
เรียงต่างๆ เช่น บทความ เรื่องสั้น นิทาน จดหมาย เรื่องเล่า และสารคดี ฯลฯ
๓. การย่อความและสรุปความที่ได้จากการฟัง ทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง เช่น ย่อข่าว ย่อบทร้อยกรอง
ย่อคาปราศรัย ย่อการอภิปรายหรือการสัมมานา ย่อการฟังเรื่องเล่าต่างๆ จากบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ฯลฯ
หลักการย่อความ แบบของย่อความแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคานา เป็นส่วนที่เขียนในย่อหน้าแรก
เพื่อให้ ผู้ อ่านทราบที่มาของเรื่ อง ว่าเป็ น เรื่ องประเภทใด หากไม่มีชื่อเรื่อ ง ผู้ ย่อต้องตั้งชื่อเรื่องด้ว ย ส่ ว นที่ ๒
เป็นใจความสาคัญของเรื่อง คือส่วนที่นาเนื้อหามาเรียบเรียงแล้วตามวิธีการเขียนย่อความ ต้องเขียนให้เป็นย่อหน้าเดียว
๑. การย่อความต้องเก็บ ใจความ
ส าคั ญ ของเรื่ อ งให้ ค รบ และเรี ย บ
เรียงโดยใช้สานวนภาษาที่ถูกต้อง
๖. การย่อจดหมายซึ่งมีรายละเอียด
อยู่ที่ข้อความที่เริ่มต้นแล้วให้ย่อแต่
ใจความของเนื้อหาจดหมาย

๕. คาศัพท์หรือคาศัพท์เฉพาะ
ทางวิชาการ ควรเปลี่ยนเป็นคา
ธรรมดาที่ ทุ ก คนเข้ า ใจยกเว้ น
คาราชาศัพท์
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๒. การเก็บความสาคัญของเรื่องจะต้องคานึงถึงสาระต่อไปนี้ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อใด อย่างไร ใจความสาคัญคืออะไร แล้วนามาเขียนเป็นสานวนของตนเอง
เน้นการใช้คาที่มีความหมายกระชับตรงไปตรงมาและไม่ใช้อักษรย่อ
๓. ข้อความที่มีเนื้อหาเป็นข้อๆ
ต้องเรียบเรียงให้เป็นความเรียง

หลักการย่อความ

๔. เปลี่ยนสรรพนามในเรื่อง
เช่ น ฉั น ผม ข้ า พเจ้ า คุ ณ
เธอ เปลี่ ย นเป็ น พระองค์
ท่าน เขา ฯลฯ
(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๙ : ๗๘)
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แบบของการเขียนย่อความ
๑. การเขียนคานาในย่อความ
๑.๑. ย่อความจากบทร้อยกรอง บอกประเภทของคาประพันธ์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง(หนังสือ
อะไร หน้าที่เท่าใด) รูปแบบดังนี้
ย่อความ.................(กลอนบทละคร กลอนสุภาพ กาพย์ โคลง ร่าย ฉันท์) เรื่อง.......................................
ของ.......................ตอน..................................จาก..............................หน้า..............ความว่า
๑.๒. ย่อความจากความเรียงร้อยแก้ว บอกประเภทของความเรียงร้อยแก้ว ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง จากหนังสือ
อะไร หน้าที่เท่าใด รูปแบบดังนี้
ย่อความ (บทความ สารคดี นิทาน นิยาย อื่นๆ) เรื่อง..................................ของ........................................
จากวารสาร..............................................ปีที่..........................ฉบับที่................... ..............หน้า........................ถึง
หน้า.....................ความว่า
๑.๓. ย่ อความจากประกาศ แจ้ งความ แถลงการณ์ ระเบียบคาสั่ ง กาหนดการ บอกชื่อประเภทของ
ประกาศ เรื่องอะไร ของใคร ให้แก่ใคร วันเดือนปีที่ออก ดังนี้
ย่อความ (ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ ระเบียบคาสั่ง กาหนดการณ์) เรื่อง.....................................
ของ............................ลงวันที่.........................................ความว่า
๑.๔. ย่อความจากพระราชดารัส พระบรมราโชวาท โอวาท ปาฐกถา สุนทรพจน์ คาปราศรัย ระบุว่าเป็น
พระราชดารัส พระบรมราโชวาท ของใคร แสดงแก่ใคร เรื่องอะไร ในโอกาสใด แสดง ณ สถานที่ใด เมื่อใด เมื่อไร ดังนี้
ย่อความ (พระบรมราโชวาท โอวาท ปาฐกถา สุนทรพจน์ คาปราศรัย) ของ........................................
พระราชทานแก่...............................เรื่อง............................ในโอกาส..........................ณ.............................................
เมื่อวันที่.............................................ความว่า
๑.๕. ย่อความที่เป็นจดหมาย ระบุว่าเป็นจดหมายของใคร ถึงใคร เรื่องอะไร ลงวันที่เท่าไร ดังนี้
ย่อความจดหมายของ..................................ถึง..........................เรื่อง....................................ลงวั นที่
......................................ความว่า
๑.๖. ย่อความจากหนังสือราชการ ระบุว่าเป็นหนังสือราชการของใคร ถึงใคร เรื่องอะไร เลขที่เท่าไร
ลงวันที่เท่าไร ดังนี้
ย่อความหนังสือราชการของ.............................................ถึง.............................เรื่อง.................................
เลขที่....................................ลงวันที่............................................ความว่า
๒. การย่อเนื้อเรื่อง อ่านเนื้อเรื่องให้จบจับใจความสาคัญไว้ทิ้งพลความไป โดยไม่เสียใจความหลักเกลา
ความให้สละสลวย หากผู้ย่อต้องการความมั่นใจในการค้นหาใจความสาคัญของแต่ล ะย่อหน้า อาจใช้หลัก ๕W ๑H
กล่าวคือนาข้อความในเรื่องมาตอบคาถามให้ได้ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไมและอย่างไร
หากเรื่องที่ต้องการย่อเป็นร้อยกรองให้ถอดคาประพันธ์ก่อน แล้วหาคา ประโยค ข้อความ ที่เป็นใจความ
สาคัญนามาเรียบเรียงให้สละสลวยตรงตามเรื่องเดิม ดังตัวอย่าง
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ไทยรวมกาลังตั้งมั่น
ไทยรวมกาลังตั้งมั่น
จะสามารถปูองกันขันแข็ง,
ถึงแม้ศัตรูผู้มีแรง
มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป
ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ;
ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่;
ไทยอย่ามุ่งร้ายทาลายไทย,
จงพร้อมใจพร้อมกาลังระวังเมือง.
ให้นานาภาษาเขานิยม
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง;
ช่วยกันบารุงความรุ่งเรือง
ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา.
ช่วยกันเต็มใจใฝุผดุง
บารุงทั้งชาติศาสนา
ให้อยู่จนสิ้นดินฟูา
วัฒนาเถิดไทย, ไชโย!
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ้าอยู่หัว ๒๕๓๗)
ถอดความได้ว่า
เมื่ อ ใดที่ คนไทยพร้ อมใจกัน รวมก าลั ง ให้ มั่ น คง แข็ ง แรง อย่ า แตกความสามั ค คี อย่า ท าร้า ยคนไทย
ด้วยกันเอง เมื่อนั้นคนไทยก็สามารถปูองกันข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานประเทศได้ คนไทยต้องร่วมมือ รวมพลังใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นพลังหลักอันสาคัญของชาติ หมัน่ ทานุบารุงประเทศชาติและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้องไป
ทั่วโลก นานาประเทศก็จะสรรเสริญ ยกย่อง ยอมรับ และชื่นชมชาวไทยและประเทศไทยไปตราบชั่วกาลนาน
หาค า ประโยค ข้ อ ความ ที่ เ ป็ น ใจความของข้ อ ความนี้ จะได้ ว่ า คนไทยมั่ น คงเข้ ม แข็ ง อย่ า แตก
ความสามัคคี ทานุบารุงชาติและพระศาสนา เจริญรุ่งเรือง นานาประเทศสรรเสริญยกย่อง นามาเขียนเป็นใจความ
ที่สละสลวย สมบูรณ์ ตรงตามเนื้อเรื่องเดิมดังนี้
คนไทยต้องพร้อมใจกัน เข้มแข็ง มั่นคง อย่าแตกความสามัคคีกัน อย่าทาร้ายกันเอง คนไทยก็จะสามารถ
ปูองกันข้าศึกใดๆ ที่เข้ามารุกรานได้ต้องรวมพลังใจให้เป็นพลังหลักอันสาคัญของชาติ ปูองกันชาติ หมั่นทานุบารุง
ประเทศชาติและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก นานาประเทศก็จะสรรเสริญ ยกย่องชาวไทยและประเทศ
ไทยไปตราบชั่วกาลนาน
เมื่อนาวิธีการตั้งและตอบคาถามว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาไม และอย่างไร มาช่วยในการหา
ใจความ ของข้อความนี้จะได้ดังนี้
ใคร
คนไทย
ทาอะไร
เข้มแข็ง มั่นคง สามัคคี อย่าทาร้ายกัน ทานุบารุงประเทศและพระศาสนาให้รุ่งเรือง
ที่ไหน
ในประเทศไทย
เมื่อไร
ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน
อย่างไร
คนไทยต้องเข้มแข็ง มั่นคง อย่าแตกความสามัคคีกัน อย่าทาร้ายกันเอง ต้องทานุบารุง
ประเทศและพระศาสนาให้รุ่งเรือง นานาประเทศจะสรรเสริญ ยกย่อง ชื่นชม ชาวไทยและประเทศไทยตลอดไป
(คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย คิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เรียงความ ย่อความและสรุปความ ช่วงชั้นที่ ๒-ช่วงชั้นที่ ๔)
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ใบงานเรื่องการเขียนย่อความจากข่าว หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จงย่อความจากเรื่องที่กาหนดให้ต่อไปนี้
แนะ ‘ทรู’ เยียวยาลูกค้า
กสทช.นัด ๓3 ค่ายมือถือเคลียร์ 'เอสเอ็มเอส' ดูดเงินลูกค้าโดยไม่ได้สมัครใจพร้อมเชิญ ‘ทรู’ ทาแผนเยียวยาผู้บริโภค
กสทช.เรียก ‘3๓ ค่าย’ แก้ปมเอสเอ็มเอส
เมื่อวันที่ ๑๖
16 เมษายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
๑๐.๓๐ น. สานักงาน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๗
17 เมษายน เวลา10.30
กสทช. ได้เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้าชี้แจง กรณีที่มีข่าวเอสเอ็มเอสหรือข้อความสั้นดูดเงิน
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายฐากรกล่าวว่า การเรียกผู้ประกอบการทุกรายชี้แจงครั้งนี้จะดาเนินการภายหลัง สานักงาน กสทช.
ได้รับฟังการชี้แจงของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือตัวแทน ที่นัดหมายในเวลา 09.30
๐๙.๓๐ น.
ของวันที่ ๑๗
17 เมษายน ถึงกรณีการปรากฏเป็นข่าวบนเว็บไซต์ว่าเกิดกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของทรูมูฟ เอช
รั่วไหลบนคลาวด์ (Cloud) เป็นจานวนมาก
“เรื่องเอสเอ็มเอสดูดเงินประชาชนเป็นปัญหาที่สานักงาน กสทช. ให้ความสาคัญเพราะเป็นกรณีที่ทาให้
ประชาชนผู้ใช้บริการต้องเสียเงินโดยไม่ได้สมัครใจ โอเปอเรเตอร์ต้องชี้แจงข้อมูลมาว่าเกิดอะไรขึ้น และจะแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ยังไงประชาชนต้องไม่เจอกับปัญหาเอสเอ็มเอสดูดเงินเช่นนี้อีก” นายฐากรกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาหรับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไทยหลัก ๆ จะมี 3๓ ค่าย ได้แก่ บริษัท
เอไอเอส แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
กสทช.ขอฟังทรูเยียวยาอย่างไร
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ถึงรายละเอียดการ
เรียก ทรูมูฟเอช ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทรูมูฟเอชที่เรียกเก็บไว้บน Amazon S3๓ ซึ่งเป็น
บริการฝากข้อมูลบนระบบคลาวด์ โดยไม่มีการเข้ารหัส ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกว่า 4.6
๔.๖ หมื่นไฟล์ หรือพื้นที่
ความจุกว่า 32
2014-2018 (พ.ศ.2557-2561)
๓๒ GB ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘
(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ว่ว่า โดยหลักการแล้ ว คงต้องให้ท รูชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อมูลรั่วไหลอย่างไรจานวนมากน้อยแค่ไหนและข้อมูลมีการรั่วไหลตั้งแต่เมื่อไรถึง
เมื่อไร
ทั้งนี้ ทรูจะต้องระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางการเยียวยา หากเกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาจะทาอย่างไรกับผู้บริโภค ซึ่งเข้าใจว่าข้อมูลที่รั่วไหลส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องการทาธุรกรรม เช่น การซื้อ
เครื่อง สัญญาซื้อเครื่องและการลงทะเบียนซิม โดยต้องมาดูว่าธุรกรรมประเภทนั้น มีเอกสารอะไรประกอบบ้าง
นอกจากตัวสัญญา โปรโมชั่น บัตรประชาชนหรือไอดีการ์ด
(ต่อ)
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นพ.ประวิทย์กล่าวว่า สานักงาน กสทช. ได้กาหนดว่าการเก็บรักษาข้อมูลต้องได้มาตรฐานซึ่งตามปกติแต่
ละค่ายจะต้องขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานการรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล แต่ใน
กรณีนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของบริษัทลูกอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเวลาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้น จะรับรองมาตรฐาน
เฉพาะบริษัทแม่ อาทิ บริษัท เอดับบลิวเอ็น ดีแทคไตรเน็ต และทรูมูฟเอช ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทลูกของบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ก็เลยทาให้บริษัทแม่อาจจะคาดไม่ถึง ดังนั้น ต่อไปคงต้องกาชับให้ทุกค่ายรักษาความ
ปลอดภัยด้านข้อมูลไปถึงตัวแทนจาหน่ายของตัวเองด้วย คงไม่เฉพาะตัวบริษัทแม่เพียงอย่างเดียว
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ใบงานการย่อความ จากบทร้อยกรองเรื่อง การอ่านนั้นสาคัญไฉน
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงย่อความจากบทร้อยกรองต่อไปนี้
การอ่านนั้นสาคัญไฉน
อันคุณค่าการอ่านนี้หลายหลาก
ยิ่งรู้เห็นยิ่งพานพบประสบการณ์
อันความรู้ในโลกนี้มีหลายหลาก
แม้นวิเคราะห์แล้วประยุกต์ทุกเวลา

ยิ่งอ่านมากยิ่งเพิ่มค่ามหาศาล
เหมือนดั่งท่านมีโลกกว้างทางปัญญา
เรียนรู้มากจะช่วยตนพ้นปัญหา
จะมีค่าแก่ชีวิตโปรดคิดดู

สื่อการอ่านมีมากมายหลายชนิด

แม้นตั้งจิตอ่านเรื่อยไปด้วยใจสู้

สื่อหลายอย่างเป็นเสมือนเพื่อนและครู

เสริมความรู้เพื่อชีวิตนิจนิรันดร์

แม้นเราอ่านอย่างขยันวันละนิด
หรือจะอ่านอย่างจริงจังทั้งคืนวัน
สื่อตาราวิชาการด้านต่างๆ
เสริมปัญญาพัฒนาอาชีพตน

ก็ชื่นจิตคลายทุกข์เสริมสุขสันต์
คุณค่านั้นเหมือนขุมทรัพย์ไม่อับจน
ล้วนเสริมสร้างชีวิตประสิทธิผล
ให้หลุดพ้นความโง่เขลาเบาปัญญา

สื่อสัญลักษณ์ปัจจุบันนั้นหลายหลาก ยิ่งอ่านมากความรู้ได้หลายสาขา
ด้านสังคมเศรษฐกิจสรรพวิชา
วิทยาการเทคโนโลยีมีหลายอย่าง
ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมที่สาคัญ

มีคุณค่าด้านโลกทัศน์น่าอัศจรรย์
ช่วยเสริมสร้างความคิดจิตสร้างสรรค์
ให้โลกนั้นพัฒนาก้าวหน้าไกล

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร ประพันธ์
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ใบงานการย่อความจากวรรณคดี เรื่องเล่ารามเกียรติ์
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หิรัณยกศิปุที่ประทับบนยอดเขาจักรวาลได้รับพลังจากพระศิวะเทพเจ้าผู้ทรงอานาจให้ขับไล่มนุษย์ที่ไม่อยู่
ในศีลกินในธรรมและสรรพสัตว์ให้พ้นจากแผ่นดินโดยถลกแผ่นดินขึ้น พระนารายณ์ จึงแปลงเป็นสุกรเผือกมาปราบ
โลกมนุษย์จึงมีความสงบสันติสุข หลังจากนั้นเมื่อพระนารายณ์ประทับบนพระยานาคที่เกษียรสมุทร ดอกบัวผุด
จากพระนาภีในดอกบัวเกิดท้าวอโนมาต้นมนุษย์คนแรกเป็นต้นวงศ์ของท้าวทศรถ ต่อจากนั้นพระอินทร์ทรงสร้าง
กรุงศรีอยุธยาทวารวดี ให้ท้าวทศรถทรงครองอยู่อย่างเป็นสุข
จากนั้นกล่าวถึงนนทุกผู้ต่าต้อยคอยล้างเท้ าให้เทวดาที่เชิงบันไดเขาไกรลาส ถูกกดขี่ข่มเหงมาแล้วเป็น
โกฏิปีจึงขอพรจากพระอิศวร พระอิศวรประทานนิ้วเพชรให้ แต่ก็นาไปใช้ผิดชี้ให้เทวดามนุษย์ตายไปทั่ว เดือดร้อน
พระนารายณ์ออกอุบายไปปราบให้ชี้นิ้วไปที่ตัวของนนทุก นนทุกจึงตายแล้วไปเกิดเป็นโอรสของลัสเตียนกับมเหสี
องค์ที่ ๕ มีชื่อว่าทศกัณฐ์ครองกรุงลงกา มีพี่น้องรวม ๖ ตน รวมทั้งพิเภกมีนางกาลอัคคีเป็นมเหสีเอก
กรุงสาเกตมีการเสกนางอัจนาจากกองไฟ นางอัจนาให้กาเนิดลูกสาวชื่อสวาหะ รับพรจากพระอิศวรให้เกิด
หนุมานในปีขาล วันอังคาร เดือนสาม พระอิศวรชุบเหงื่อไคลของพระองค์ให้เป็นชมพูพาน
ในขณะที่เมื่อถึงฤดูฝน นางมณีเมฆขลาผู้รักษามหาสมุทรร่อนลูกแก้ววาววับ รามสูรจึงขว้างขวานออกไป
เกิดเป็นฟูาร้องฟูาแลบฟูาผ่า ครั้งหนึ่งพระอรชุนเทพแห่งยอดเขาจักรวาลเพลี่ยงพล้าถูกรามสูรจับฟาดเขาพระสุเมรุ
ทาให้เขาพระสุเมรุเอียง พระอิศวรให้พญากากาศกับสุครีพยกเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรง สุครีพใช้อุบายจี้ตรงสะดือนาค
ที่รัดเขาพระสุเมรุอยู่ นาคตกใจสะดุ้งขดตัวทาให้เขาพระสุเมรุเคลื่อน พญากากาศก็ดันเขาพระสุเมรุให้กลับตั้งตรง
ได้
นางมณโฑเดิมเป็นนางกบ อาศัยอยู่ใกล้กับอาศรมพระฤๅษี ๔ ตนมีโคนม ๕๐๐ ตัว จากปุามาหยดนมไว้ใน
อ่างทุกเช้า เมื่อพระฤๅษีฉันแล้วก็ให้นมที่เหลือแก่นางกบ วันหนึ่งพระฤๅษีเห็นธิดานาคสมสู่กับงูดินจึงเอาไม้เท้า
เคาะให้แยกจากกัน ธิดานาคโกรธคิดแค้นจึงมาคายพิษไว้ในอ่างนม นางกบเห็นเกรงว่าฤๅษีจะเป็นอันตราย ด้วยจิต
กตัญญูนางจึงยอมตายในอ่างนมพิษ ก่อนกระโจนลงไปในอ่าง นางอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่ ฤๅษี
เห็นนางกบตายก็โกรธ คิดว่านางกบละโมบอาหารแต่ด้วยความเมตตา จึงชุบชีวิตขึ้นมาแล้วสอบถาม นางกบเล่า
เรื่องนาคมาคายพิษในอ่างนม พระฤๅษีเห็นนางมีใจกตัญญู จึงชุบให้เป็นหญิงงามกว่านางใดในสามโลก ให้ชื่อ ว่า
มณโฑ ซึ่งแปลว่า กบ แล้วนาไปถวายพระอิศวร ให้เป็นนางกานัลของพระอุมา นางมณโฑรับใช้พระอุมาด้วยความ
จงรักภักดี พระอุมาเมตตานางมาก จึงสอนเวทมนต์ตบะกิจพิธีให้
วันหนึ่งวิรูฬหกใช้สังวาลนาคขว้างตุ๊กแกจนเขาไกรลาศทรุด พระอิศวรบัญชาให้ทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศให้
ตั้งตรงดังเดิม ทศกัณฐ์ทูลขอพระอุมาเป็นรางวัล พระอิศวรก็ประทานให้ แต่ทศกัณฐ์ไม่สามารถสัมผัสองค์พระอุมา
ได้เพราะกายของนางร้อน ต่อมาพระนารายณ์ทาอุบายให้ทศกัณฐ์คืนพระอุมาและขอประทานนางมณโฑแทน
ระหว่างที่ทศกัณฐ์นานางมณโฑกลับกรุงลงกา ขณะเหาะข้ามเมืองขีดขิน พาลีได้แย่งชิงนางมณโฑไปและนางได้อยู่
กับพาลีจนตั้งครรภ์ ฝุายทศกัณฐ์เมื่อเสียนางมณโฑไปก็เสียใจมาก จึงไปขอให้พระฤๅษีอังคตซึ่งเป็นอาจารย์ของพาลี
ไปช่วยไกล่เกลี่ยขอคืนนางมณโฑจากพาลีมาได้ โดยนาโอรสของพาลีในครรภ์นางมณโฑมาใส่ไว้ในท้องนางแพะ
เมื่อครบกาหนดพระฤๅษีก็ผ่าท้องแพะนากุมารออกมาให้ชื่อว่า องคต มีสีกายเป็นสีเขียวอย่างพาลีผู้เป็นบิดา
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ท้าวทศรถครองอโยธยาแต่ไม่มีโ อรสจึงเชิญพระฤๅษี ๕ องค์ คือพระวสิษฐ์ พระสวามิตร พระวัชอัคคี
พระภารทวาช และพระฤๅษีกไลโทฏทาพิธีขอพรให้มีผู้มีฤทธานุภาพมาเป็นโอรส โดยไปเฝูาพระอิศวรอัญเชิญ
พระนารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็ญ พระนางลักษมีมาเป็นนางสีดา อาวุธของพระนารายณ์คือสังข์ และบัลลังก์
นาคเกิดเป็นพระลักษมณ์ จักรเป็นพระพรต คทาเป็นพระสัตรุด ทวยเทพอาสาเป็นวานรพลบริวาร พระอิศวร
ประทานมนต์สัญชีพ ทาพิธีขอโอรส บังเกิดกองอัคคี มีอสูรทูนถาดข้าวทิพย์ ๔ ปั้น ผุดขึ้นกลางกองไฟ กลิ่นข้าว
ทิพย์หอมไปถึงกรุงลงกา นางมณโฑอยากเสวย ทศกัณฐ์ให้นางกากนาสูรแปลงเป็นกาบินมาโฉบข้าวทิพย์ไปครึ่งปั้น
ท้ า วทศรถประทานข้ า วทิ พ ย์ แ ก่ น างเกาสุ ริ ย า นางไกเกษี องค์ ล ะ ๑ ปั้ น ที่ เ หลื อ ให้ น างสมุ ท รเทวี
นางเกาสุริยาประสูติพระรามกายสีเขียว นางไกเกษีประสูติพระพรตกายสีชมพู นางสมุทรเทวีประสูติพระลักษมณ์
กายสีเหลือง พระสัตรุดกายสีม่วง
นางมณโฑมเหสีของทศกัณฐ์ได้ประสูติธิดาคือนางสีดา เมื่อแรกประสูติร้องว่าผลาญราพณ์ ๓ ครั้ง พิเภก
ได้ทานายว่า พระธิดาจะเป็ น ภัย แก่ กรุ งลงกา และทู ล ให้ ทศกัณ ฐ์ น าพระธิดาใส่ ผ อบทองไปลอยน้ า ท้าวชนก
แห่งกรุงมิถิลาซึ่งถือพรตบวชอยู่เก็บผอบได้ จึงนาไปเลี้ยงเป็นบุตรีบุญธรรม แต่เนื่องจากยังถือบวชจึงนาผอบฝังดิน
ฝากแม่พระธรณีคุ้มครอง ครั้นลาพรตจึงขุดผอบขึ้น เมื่อเปิดผอบก็พบว่านางเจริญวัยอายุได้ ๑๖ ปี เป็นหญิงงาม
อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ท้าวชนกให้นามพระธิดาว่าสีดาและพานางกลับเมืองมิถิลา
พระโอรสทั้ ง สี่ อ งค์ ของท้ า วทศรถได้ เ ล่ าเรี ย นวิช าความรู้ จ ากพระฤๅษี พระวสิ ษฐ์ และพระสวามิ ต ร
เมื่อสาเร็จวิชาแล้วพระอาจารย์ตั้งพิธีบูชาไฟ พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์ อัครนิวาส พลายวาตเป็นอาวุธ
พระพรตเสด็จไปเมืองไกยเกษกับพระไอยกา
พระรามพระลักษมณ์เสด็จกลับอโยธยา ปราบยักษ์ที่สร้างความเดือดร้อนระหว่างทางได้เข้าร่วมยกธนูมหา
โมลีที่เมืองมิถิลาจนมีชัยชนะ ได้อภิเษกกับนางสีดาแล้วพานางกลับเมืองอโยธยา
ท้าวทศรถประสงค์ยกกรุงอโยธยาให้พระราม นางไกเกษีทวงสัญญาขอให้มอบแก่พระพรต ท้าวทศรถ
จาเป็นต้องถือสัตย์ที่ให้ ไว้ นางไกเกษีอ้างโองการให้พระรามออกบวชไปถือพรตอยู่ในปุา ๑๔ ปี จึงจะคืนเมืองได้
พระรามกระทาการตามสัจจะของบิดา พระลักษมณ์และนางสีดาตามเสด็จด้วย พระพรตตกใจ ตามไปเชิญพระราม
กลั บไปครองเมือง พระรามรั กษาสัจวาจา พระพรตอัญเชิญฉลองพระบาทพระรามไปไว้ในปราสาทแก้วแทน
พระรามนางสีดาและพระลักษมณ์เสด็จเข้าปุาลึกบาเพ็ญภาวนา ไม่มีใครทราบว่าประทับอยู่ที่ใด
นางสามนักขาน้องทศกัณฐ์เป็นหม้ายเนื่องจากสามีของนางที่แลบลิ้นปิดเมืองลังกาแทนทศกัณฐ์ ๗ วัน
ถู ก จั ก รทศกั ณ ฐ์ สั ง หารด้ ว ยเข้ า ใจผิ ด นางส ามนั ก ขาออกเที่ ย วปุ า พบพระรามก าลั ง บ าเพ็ ญ พรต ปรารถนา
ได้มาเป็นสามี ใช้เสน่ห์เย้ายวนพระรามขับไล่ นางตามมาอาศรมพบนางสีดาจึงหึงหวงเข้าทาร้ายนางสีดา พระราม
และพระลักษมณ์ลงโทษตัดแขนขาหูจมูก นางกลับไปฟูองทศกัณฐ์และพรรณนาความงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์
หลงใหล มารีศแปลงเป็นกวางทองให้พระรามออกติดตาม มารีศร้องเป็นเสี ยงพระรามให้พระลักษมณ์ออกไปช่วย
สบโอกาสนางสีดาประทับอยู่ลาพังพระองค์เดียวทศกัณฐ์จึงลักพานางสีดาไปกรุงลงกา นกสดายุมาต้านทานไว้แต่ก็
แทบเอาตัวไม่รอด
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แบบทดสอบเรื่อง การเขียนย่อความ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเขียนย่อความ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดให้แล้วเขียนย่อความ
๖๒
จีนรุมสินค้าออร์แกนิคไทย กสอ.ขยายช่องทางปี’62
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าประกอบอินทรีย์
(ออร์แกนิค) และเครื่องสาอางของไทยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจชาวจีนเป็นจานวนมาก ล่าสุด กสอ . ได้พา
ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าร่วมงาน “The China International Organic and Green Fook Industry Expo
๒๐๑๘”
2018” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐
8-10 เมษายน ๒๕๖๑
2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตลอด ๓3 วัน ได้รับ
การตอบรั บ จากลู กค้ากลุ่มเปู าหมายทั้งค้าปลี ก -ค้าส่ ง รวมถึงธุร กิจออนไลน์ จากนักธุร กิจในประเทศจีน และ
ต่างประเทศกว่า ๑๕๒
152 ราย ดังนั้น จึงตั้งเปูาหมายว่าภายในปี ๒๕๖๒
2562 จะเดินหน้าขยายช่องทางธุรกิจในประเทศจีน
ต่อ พร้อมพัฒนามาตรฐานด้านออร์แกนิค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
“การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นผลความสาเร็จของกลุ่มบอน หรือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสุขภาพและ
เครื่องสาอางออร์แกนิค ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่เพิ่งก่อตั้งเป็นปีแรกที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก กสอ.ในการ
สร้างโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจในประเทศจีน โดยในปีต่อไปกลุ่มบอนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในมิติต่างๆ รวมถึง
การพัฒนามาตรฐานทางด้านออร์แกนิคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”
นายกอบชัยกล่าว
(มติชน วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑๔๖๔๖ หน้า ๖)
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ ขั้นนา
๑. นักเรียนดูตัวอย่างรายงานการศึกษาค้นคว้า และรายงานโครงงาน
ต้องฝึกฝนเพื่อให้ชานาญ การเขียน
ในแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่าง
๒. ครูสนทนากับนักเรียนว่าใครมีประสบการณ์เขียนรายงานโครงงานมา
กัน การเขียนรายงานการศึกษา
บ้างรายวิชาใด มีวิธีดาเนินการอย่างไร
ค้นคว้า เป็นวิธีการหนึ่งที่ฝึกให้
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนการเขียนรายงานโครงงาน
ผู้เรียนได้รายงานผลการศึกษา
ขั้นสอน
ค้นคว้าในเรื่องต่างๆ หลากหลาย
๑. ครูอธิบายของประเภทของการเขียนรายงานโดยทั่วไปมี ๒ อย่างคือ
วิชา แล้วนาไปเขียนบันทึกเป็น
๑.๑ การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
รูปแบบรายงานอย่างมีหลักการ ใช้
๑.๒ การเขียนรายงานโครงงาน
อ้างอิงผลการศึกษาค้นคว้าได้
๒. นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนรายงานโครงงานอย่างละเอียด
น่าเชื่อถือ
๓. ครูนานักเรียนลาดับขั้นตอนการเขียนรายงานโครงงานตั้งแต่ เริ่มต้น
จนถึงเขียนรายงาน ดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ คิดหัวข้อเรื่องที่สนใจ
ด้านความรู้
๓.๒ เขียนเค้าโครงขออนุมัติ
เข้ า ใจหลั ก การเขี ย นเค้ า โครง
๓.๓ ดาเนินโครงงาน
โครงงานและการเขียนรายงาน
๓.๔ สรุปรายงานโครงงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๔. ให้นักเรียนระดมความคิดเสนอหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจ เช่น
เขียนเค้าโครงโครงงานและ
๕.๑ สมุนไพรกับการวิจัยสู่สากล
รายงานได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
๕.๒ พฤติกรรมวัยรุ่นในการใช้โทรศัพท์มือถือ
๕.๓ โลกของยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน / ชิ้นงาน
ฝึกเขียนเค้าโครงร่างโครงงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน
๒. ใบงาน เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ด้านคุณลักษณะ
๕.๔ อาชีพที่รองรับงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
- ใฝ่เรียนรู้
๕.๕ อื่นๆ ที่นักเรียนสนใจและได้รับอนุมัติให้ทาได้
- มุ่งมั่นการทางาน
๕. ให้กลุ่มระดมความคิดว่า เลือกเรื่องใด เพราะอะไร มีวัตถุประสงค์
- มีมารยาทในการเขียน
อย่างไร มีวิธีการดาเนินอย่างไร ศึกษาแบบเค้าโครงโครงงานและวิธีเขียน
ขั้นสรุป
๑. สรุปหัวข้อเรื่องที่กลุ่มสนใจ และต้องการทาโครงงานภายในระยะเวลา
๑ เดือน เขียนแผนงานในแบบเค้าโครงโครงงานร่วมกัน
๒. ครูตรวจอนุมัติเค้าโครงโครงงานของทุกกลุ่ม ให้คาแนะนาเพิ่มเติม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
ด้านความรู้
เข้าใจหลักการเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า

ตรวจผลงานการเขียน
เค้าโครงโครงงาน

แบบประเมินการเขียน ผ่านร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนเค้าโครงโครงงานและมี
กระบวนการทางาน

ตรวจผลงานการเขียน
และสังเกตการทางาน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

คุณภาพระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์

ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
- มีมารยาทการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..................................................................................................................................................... .....................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ........................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่องการเขียนโครงงาน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเขียนโครงงาน
โครงงานเป็นการทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ภายใต้
การดูแล และให้คาปรึกษาของครูตั้งแต่การคิดสร้างโครงงานเลือกเรื่องทาโครงงานเลือกเรื่องทาโครงงาน
การวางแผนดาเนินการ การออกแบบการลงมือปฏิบัติ สรุปผลและเขียนรายงาน รวมทั้งร่วมกาหนดแนวทางในการ
วัการวั
ดผลดประเมิ
นผลนผล
ผล ประเมิ
การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียนเอง ภายใต้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ ในตัว โดยผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา
ค้นคว้า และดาเนินการด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ครูเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษา (Adviser) เท่านั้น
โครงงาน (Project) คื อ แผนการและกิ จ กรรมที่ มี ก ารก าหนดรู ป แบบการท างานอย่ า งมี ร ะบบ
มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานหรือผลงานที่สัมพันธ์กับหลังสูตรและนาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงได้ โดยอาจทาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายความยากง่ายของโครงงานนั้นๆ
ประเภทของโครงงาน
โครงงานสามารถแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้ ๔ ประเภท ดังนี้
๑. โครงงานประเภทสารวจ
โครงงานประเภทสารวจ เป็นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อหาสาเหตุ ของปัญหาหรือสารวจ
ความคิดเห็น ข้อมูลที่รวบรวมได้บางอย่างอาจเป็นปัญหาที่นาไปสู่การทดลองหรือค้นพบสาเหตุของปัญหาที่ต้องหา
วิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน เช่น โครงงานการสารวจ คาที่มักเขียนผิด โครงงานสารวจการใช้คาคะนองในหนังสือพิมพ์
เป็นต้น
๒. โครงงานประเภทการทดลอง
โครงงานประเภทการทดลอง เป็นโครงงานที่ต้องออกแบบทดลอง เพื่อการศึกษา ผลการทดลองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ โครงงานประเภทนี้ต้องสรุปความรู้ หรือผลการทดลองเป็นหลักการหรือแนวทาง
การปฏิบัติไว้ เช่น โครงงานการทดลองยากันยุง จากพืชสมุนไพร โครงงานการทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใช้
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
๓. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ
โดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ อาจเป็น ของใช้ เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ หรือนา
วัสดุท้องถิ่นที่มีมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงงานประดิษฐ์ของที่ระลึกผลิตจากไม้ลาดวน โครงงานการ
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ประดิษฐ์เครื่องจักสาน จากผักตบชวา โครงงานการประดิษฐ์เครื่องช่วยสอนวิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น
๔. โครงงานประเภททฤษฎี
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใคร
เคยคิด หรือคิดขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ จากเนื้อหาวิชาการ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ นามาปรับปรุง
พัฒนา ให้สอดคล้องมีความชัดเจน มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการและเชื่ อถือได้
เช่น การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหารและปรุงอาหาร เกษตร
แบบผสมผสาน เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา
ขั้นตอนการจัดทาโครงงาน
การจัดทาโครงงานทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวมีรายละเอียด และขั้นตอนในการจัดทาแปลกแตกต่างกันบ้าง
ตามคุณลักษณะของโครงงานในแต่ละประเภท แต่ขั้นตอนโดยรวมของการจัดทาโครงงานมีลาดับขั้นตอนสาคัญๆ
ใน ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. กาหนดเนื้อหาสาระการทาโครงงานตามความสนใจ
๑.๑ สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะศึกษา
๑.๒ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๑.๓ กาหนดหัวข้อเรื่องในการจัดทาโครงงานโดย
๑.๓.๑ สอดคล้องกับความสนใจ
๑.๓.๒ เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน
๒. กาหนดประเด็นการจัดทาโครงงาน
๒.๑ คัดเลือกประเด็นที่ต้องการจะนาไปจัดทาเป็นโครงงาน
๒.๒ กาหนดกรอบการศึกษาเฉพาะประเด็นที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการคาตอบ
๒.๓ กาหนดประเภทของโครงงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่กาหนดว่า เป็นโครงงานประเภทใด
๒.๓.๑ โครงงานประเภทสารวจ
๒.๓.๒ โครงงานประเภทการทดลอง
๒.๓.๓ โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
๒.๓.๔ โครงงานประเภททฤษฎี
๓. วางแผนในการจัดทาโครงการ
๓.๑ กาหนดโครงเรื่องในการเขียนโครงงาน
๓.๒ กาหนดกิจกรรม
๓.๓ กาหนดขั้นตอนการเขียนโครงงาน
๓.๔ เขียนโครงงาน
๓.๕ เสนอโครงงานให้ครูร่วมพิจารณาให้คาปรึกษาแนะนา
๔. ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในโครงงาน
๕. การเขียนรายงานโครงงาน สรุปผลที่ได้รับจากการจัดทาโครงงาน
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ในการจัดทาโครงงานและเขียนรายงานโครงงานนั้น ขั้นตอนแรกคือ การเขียนเค้าโครงโครงงาน เพื่อเสนอ
ขออนุมัติก่อน ส่วนประกอบของการเขียนเค้าโครง โครงงาน
ส่วนประกอบของการเขียนเค้าโครงโครงงาน
๑. ชื่อโครงงาน
๒. แนวคิด/ที่มา/ความสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
๔. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน
๘. อาจารย์ที่ปรึกษา
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงงาน
กระบวนการเขียนเค้าโครงโครงงาน
โครงงาน
การเขียนเค้าโครงโครงงาน เป็นขั้นตอนสาคัญเริ่มต้นการทาโครงงาน เป็นการวางแผนความคิดให้เข้าใจ
ชัดเจนว่า ผู้เขียนสนใจจะค้นคว้าเรื่องใด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเขียนแต่ละหัวข้อ ดังนี้
๑. การเลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่อง ควรเป็นเรื่องใกล้ตัวเสริมความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และเป็นเรื่องที่
ผู้เขียนสนใจ มีประโยชน์ค้นคว้าได้สะดวก เหมาะสมกับเวลา
๒. แนวคิดที่มา/ความสาคัญ เขียนแสดงความคิดให้เห็นว่าเรื่องนี้มีความสาคัญอย่างไร นาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร
๓. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า กาหนดเป้าหมายหลัก ๑-๒ ข้อ ไม่ต้องมากมาย และเป็นสิ่งที่บรรลุได้
๔. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) เป็นการคาดคะเนคาตอบไว้ล่วงหน้า ว่าการศึกษาค้นคว้าจะพบ
คาตอบใด
๕. ขั้นตอนการดาเนินงาน ลาดับกิจกรรมก่อน-หลังตามลาดับเวลาในช่วงแผนงาน กาหนดระยะเวลา
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นและประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดคะเนล่วงหน้าว่าเมื่อดาเนินโครงงานแล้วเสร็จจะได้อะไรบ้าง ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๗. รายชื่อผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงงาน ตามสภาพจริ งใส่ ข้ อมูล ละเอียด เพื่อให้ ครู ส ะดวกในการติดตาม
ประสานงาน
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ใบงาน เรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน
หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่องการเขียนโครงงาน วิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน………………………………………………………
๑. ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. แนวคิด/ที่มา/ความสาคัญ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. วัตถุประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ขั้นตอนการดาเนินงาน
แผนงาน
ระยะเวลาปฏิบัติ
งบประมาณ

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน
๖.๑………………………………………………………… ชั้น ม……./………
๖.๒………………………………………………………… ชั้น ม……./………
๖.๓………………………………………………………… ชั้น ม……./………
๗. อาจารย์ที่ปรึกษา
๗.๑………………………………………………………………………………..
๗.๒………………………………………………………………………………..
๘. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้อนุมัติ
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แบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
หัวข้อเรื่องน่าสนใจมีประโยชน์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ขั้นตอนการดาเนินงานมีความเป็นไปได้
การใช้ภาษาสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
การลาดับความคิดไม่สับสน

เกณฑ์การตัดสิน

กลุ่มที่

พฤติกรรม
รายชื่อ
สมาชิก

๔
๓

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี

๔

ระดับคุณภาพ
๓
๒

๑

รวม
๒๐

๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม
การ
การแบ่ง การรับฟัง บรรยากาศ การติดตาม
วางแผน
หน้าที่
ความ
การทางาน
และ
งาน
คิดเห็น
ปรับปรุง

รวม
๒๐

ครูอาจจะสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง หรือสังเกตเพียงบางพฤติกรรมที่เห็นว่าเหมาะสมหรือ
สาคัญสาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ นอกจากนั้นอาจใช้วิธีให้นักเรียนในห้องเรียนประเมินเพื่อน
เกณฑ์การตัดสิน

๔
๓

หมายถึง ดีมาก
หมายถึง ดี

๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานและมารยาทการเขียน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การเขี ย นโครงงาน มี ค วามจ าเป็ น และ ขั้นนา
ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนในการเขียนโครงงาน
ส าคั ญ มากส าหรั บ การเรี ย นในยุ ค ปั จ จุ บั น ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์การทาโครงงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ฝึกการทาวิจัย ใน ยกตัวอย่างโครงงานที่ได้รับรางวัล
เบื้ อ งต้ น รู้ จั กองค์ป ระกอบของการทางาน ๒. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียน
รายงานโครงงาน
วิ จั ย โดยการจั ด ท าโครงงาน และเขี ย น ขั้นสอน
๑. นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมที่เขียนเค้าโครงร่วมกันแล้วในชั่วโมงที่
รายงานโครงงาน
มารยาทในการเขียน มีความสาคัญต่อ ผ่านมา
ผู้เขียนที่ต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการเขียน ๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ขั้นตอนในการเขียนโครงงาน
ได้อย่างมีมารยาท กล่าวคือไม่คัดลอกผลงาน ๓. ครู อ ธิ บ ายไปตามล าดั บ หั ว ข้ อ ทบทวนขั้ น ตอนการท า
และอ้างอิงเชิงวิชาการอย่างถูกต้อง
โครงงาน
- การเลือกหัวข้อโครงงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้านความรู้
- การจัดทาโครงงาน
เข้าใจหลักการเขียนโครงงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
- การเขียนรายงานโครงงาน
เขียนโครงงานได้ถูกต้อง
๔. ศึกษารูปแบบรายงานโครงงาน
ด้านคุณลักษณะ
- บทที่ ๑-๕ และวิธีเขียนแต่ละบท, การจัดรูปเล่ม
- ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
- อยู่อย่างพอเพียง
๑. กาหนดเวลาดาเนินกิจกรรมตามโครงงาน ๑ เดือน ปรึกษา
- มุ่งมั่นในการทางาน
ครูเป็นระยะๆ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมตามโครงงาน กลุ่มร่วมกัน
เขียนรายงานโครงงานนาส่งครู
๒. ครูประเมินงานและกาหนดเวทีนาเสนอโครงงาน
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143
การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
รู้และเข้าใจหลักการและรูปแบบ - ตรวจเค้าโครงโครงงาน
รายงานโครงงาน
- ตรวจประเมิน
กระบวนการทาโครงงาน
- ตรวจรายงานโครงงาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนโครงงานได้ถูกต้อง
สังเกตพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่พอเพียง
- มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบตรวจผลงาน ผ่านร้อยละ ๘๐
การเขียนโครงงาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่านร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

คุณภาพระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ........................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนในการเขียนโครงงาน
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานและมารยาทการเขียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นตอนการทาโครงงาน
การพัฒนาโครงงานเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการย่อยหลายขั้นตอน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องใช้เวลา
และต้ อ งมี ค วามอดทนสู ง มี ก ารวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบขั้ น ตอน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาขั้ น ตอนการท าโครงงาน
มีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน
๑. การเลือกหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานที่จะเลือกทานั้นส่วนใหญ่มาจากความต้องการ หรือความสนใจในการเลือกปัญหาและแก้ไข
ปัญหาสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หรืออื่นๆตามเจตนารมณ์ของผู้จัดทา เราพิจารณาจากความสนใจ การสังเกตสิ่ง
รอบตัว การศึกษาจากโครงงานที่มีผู้พัฒนามาก่อนแล้วเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ เมื่อเราได้หัวข้อมาแล้ว
ก็ต้องกาหนดชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาโครงงาน ด้วยข้อความที่กระชับได้ใจความและน่าสนใจ
๒. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
เมื่อเราได้หัวข้อของโครงงานมาแล้ว หลังจากนั้นต้องค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มเติม แหล่งข้อมูลควรมา
จากแหล่งที่หลายหลาย เช่น จากหนังสือ วารสาร ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจศึกษาจากโครงงานที่คล้ายๆกันที่มีคนทามา
ก่อนแล้ว และในการสืบค้นแต่ละครั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องบอกที่มาของข้อมูล แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องให้ครบถ้วน
เสมอ
๓. การจัดทาข้อเสนอโครงงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานเป็นการกาหนดแนวคิดต่างๆ และการวางแผนพัฒนาโครงงาน รวมถึงการทา
ตารางกาหนดการและระยะเวลาในการทา เพื่อช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการทาโครงงาน โดยที่
ผู้จัดทาสามารถไปนาเสนอกับที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณางานให้
๔. การจัดทาโครงงาน
การจัดทาโครงงานถือเป็นภาคปฏิบัติที่สาคัญ จึงต้องเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ และวัสดุที่ใช้ให้ครบถ้วน ควรคานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ ไม่ทา
อะไรผิดกฎหมาย หลังจากนั้นจัดทาโครงงานตามตารางเวลาการทางานอย่างเคร่งครัด ระหว่างทาต้องบันทึกผลตลอด
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ไขและเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามเวลาที่กาหนด มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามแผนงานอย่างสม่าเสมอ
๕. การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานเป็นการจัดทาเอกสารรายละเอียดทั้งหมดในการพัฒนาโครงงานและคู่มือการใช้งาน เพื่อ
เผยแพร่และใช้พัฒนาในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหรืออยากทาโครงงานที่รูปแบบคล้ายกันก็
สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ที่บันทึกไว้ การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น
สุภาพ และไม่กระทบทาให้ผู้อื่นเสียหาย
รูปแบบการเขียนรายงาน
รูปแบบของรายงานแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย
๑. ส่วนประกอบตอนต้น
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๑.๑ หน้ า ปกรายงาน ควรเขี ย นด้ ว ยลายมื อ บรรจง ส่ ว นบนเขี ย นชื่ อ เรื่ อ ง ส่ ว นกลางชื่ อ ผู ้ ร ายงาน
ส่วนล่างบรรทัดแรกให้เขียนว่า “รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา....” บรรทัดที่สองเป็นชื่อสถาบันศึกษา
ส่วนบรรทัดที่สามบอกภาคที่เรียน และปีการศึกษา
๑.๒ ค าน า เป็ น การบอกขอบข่ า ยของเรื่ อ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ เ ลื อ กท ารายงานเรื่ อ งนี้ จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการเขียน ตลอดจนการขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการทารายงาน
๑.๓ สารบั ญ คื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ บ อกชื่ อ เรื่ อ ง เรี ย งตามล าดั บ ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ สารบั ญ จะบอกเลขหน้ า
ไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเปิดอ่านได้สะดวก
๑.๔ อาจแยกเป็นสารบัญเรื่อง และสารบัญตาราง
๒. ส่วนเนื้อเรื่อง
๒.๑ ส่ วนที่เป็ นเนื้อหา ต้องมีตอนนา ตอนตัวเรื่อง และตอนลงท้าย เช่นเดียวกับการเขียนเรียงความ
แบ่งเป็น ๕ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา แสดงที่มาและความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทาและขอบเขต
การศึกษาค้นคว้าและประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง แสดงส่ว นสรุปข้อมูล จากการศึกษาข้อมูล หลักการ
และทฤษฎี หรื อวิธีการที่จ ะน ามาใช้ในการพัฒ นาโครงงาน ซึ่งรวมถึงการระบุผ ลงานของผู้ อื่นที่ผู้ จัดทาได้นามา
เปรียบเทียบหรือพัฒนาต่อยอด
บทที่ ๓ วิธีการจัดทาโครงงาน แสดงการอธิบายรายละเอียด ปัญหาหรืออุปสรรคการทางาน
และวิธีการแก้ไข รวมถึงระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงานด้วย
บทที่ ๔ ผลการศึกษา แสดงการน าเสนอข้อมูล หรือระบบที่พัฒนาได้ อาจเป็นรูป ภาพ กราฟ
ข้อความตัวอักษร ซึ่งต้องสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ หากในการทางานมีการตั้งสมมติฐานไว้ ต้องมีการสนับสนุนหรือ
คัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปสมมติฐานไม่ได้ บอกการนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคในการทางาน ข้อสังเกตที่
สาคัญ ข้อผิดพลาดจากการทางาน มีข้อเสนอแนะในกรปรับปรุงงานรวมถึงบอกประโยชน์ที่ผู้จัดทาและผู้ศึกษาจะ
ได้รับและข้อเสนอแนะ
๒.๒ ส่วนประกอบในเนื้อหาได้แก่
- อัญประกาศ คือ ข้อความที่คัดมาจากคาพูดหรือข้อเขียนของผู้อื่นโดยไม่ดัดแปลง
- เชิงอรรถ คือ ข้อความท้ายหน้า มีไว้เพื่อแจ้งที่มาของข้อความในตัวเรื่อง
๓.
๓. ส่ส่ววนประกอบตอนท้
นประกอบตอนท้าายย
๓.๑ บรรณานุ ก รม คื อ รายชื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ลอดจนวั ส ดุ อ้ า งอิ ง ทุ ก ชนิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท ารายงาน
พิมพ์ไว้ตอนท้ายสุ ดของรายงานการเขีย นบรรณานุกรม บอกชื่อ สกุล ผู้ แต่ง ชื่อหนังสื อ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์
สานักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ จานวนหน้า
๓.๒ ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท์ คือ ส่วนที่นามาเพิ่มเติมท้ายรายงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
๓.๓ ข้อมูลผู้จัดทา
มารยาทในการเขียน
การเขียน เป็นทักษะที่ส าคัญในการสื่อสาร เพราะการเขียนสามารถบันทึกในสิ่ งที่ได้อ่าน ได้ฟัง ทบทวน
ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ การเขียนที่สัมฤทธิ์ผลคือการเขียนที่ผู้อ่านเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการ นอกจากนี้
ผู้เขียนควรตระหนักถึงมารยาทในการเขียน
มารยามในการเขียน มีดังนี้
๑. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและรูปแบบการเขียน
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๒. เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
๓. เขียนในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้อง
๔. ใช้ภาษาสุภาพ เหมาะสมกับรูปแบบของงานเขียน
๕. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ
๖. บอกแหล่งที่มาและชื่อผู้แต่งหากคัดลอกข้อความมาจากหนังสือเล่มอื่น
การนาเสนอและแสดงผลโครงงาน (ถ้ามี)
ต้ อ งเตรี ย มเอกสารการน าเสนอให้ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น อาจปรั บ ย่ อ ข้ อ ความจากรายงานก็ ไ ด้ น าเสนอ
ในรูป แบบที่เหมาะสมโดยพิจ ารณาจากวัตถุป ระสงค์ของการทาโครงงานและการนาเสนอ ก่อนนาเสนอต้องวาง
แผนการนาเสนอ ฝึกสาธิตโครงงาน และฝึกคาถาม ถาม-ตอบกับเสมอ
ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้นาเสนอ
๑. ชื่อโครงงาน
๒. ชื่อผู้จัดทา
๓. ชื่อที่ปรึกษา
๔. คาอธิบายถึงที่มา ความสาคัญและวัตถุประสงค์
๕. วิธีดาเนินการที่สาคัญ
๖. การสาธิตผลงาน
๗. ผลการศึกษาและข้อสรุปที่ได้จากการทาโครงงาน
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ตราโรงเรียน

รายงานโครงงาน
เรื่อง………………………………………………………………..
โดย
………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………

เสนอ
………………………………………………………………..………………………………………………

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
โรงเรียน.........................................................
โรงเรียนวังไกลกังวล
ภาคเรี
ยนที่ ๑การศึ
ปีกการศึ
กษา ๒๕๖๒
ภาคเรียนที
่............ปี
ษา..............................
อย่าางปกนอก)
งปกนอก)
(ตั(ตัววอย่
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เกณฑ์การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน
๑. ส่วนประกอบตอนต้น
๒ คะแนน มีส่วนหน้าปก คานา สารบัญ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ
๑ คะแนน มีส่วนหน้าปก คานา สารบัญ แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
๐ คะแนน ไม่มีส่วนหน้าปก ไม่มีคานา ไม่มีสารบัญ รายการใดรายการหนึ่ง หรือทุกรายการ
๒. ส่วนเนื้อเรื่อง
๒ คะแนน มีองค์ประกอบครบ ๕ บท ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ
๑ คะแนน มีองค์ประกอบครบ ๕ บท แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
๐ คะแนน มีองค์ประกอบไม่ครบ ๕ บท ไม่ถูกต้องตามหลักการ
๓. ส่วนประกอบตอนท้าย
๒ คะแนน มีบรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อมูลผู้จัดทา ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ
๑ คะแนน มีบรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อมูลผู้จัดทา แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการ
๐ คะแนน ไม่มีบรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อมูลผู้จัดทารายการใดรายการหนึ่ง หรือทุกรายการ
๔. การใช้ภาษา
๒ คะแนน ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามหลักการของการเขียนรายงานตลอดเล่มรายงาน
๑ คะแนน ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามหลักการของการเขียนรายงานมากกว่าร้อยละ ๗๐
๐ คะแนน ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามหลักการของการเขียนรายงานน้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๕. ความประณีต สะอาด เรียบร้อย
๒ คะแนน มีรูปเล่มที่ประณีต สะอาด เรียบร้อย สามารถเป็นแบบอย่างได้
๑ คะแนน มีรูปเล่มที่ไม่ประณีต แต่สะอาดเรียบร้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้
๐ คะแนน มีรูปเล่มที่ไม่ประณีต ไม่สะอาดไม่เรียบร้อย ไม่สามารถเป็นแบบอย่างได้
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๙-๑๐ คะแนน
๗-๘ คะแนน
๕-๖ คะแนน
น้อยกว่า ๕ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
ปัจจุบันทักษะการฟังและการดู ขั้นนา
มีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น
๑. นักเรียนฟังข่าวที่ครูนามาเล่าที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน ๒ ข่าว ทั้งข่าวดี และข่าวร้าย
เนื่องจากการพัฒนารูปแบบของสื่อ ที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย
๒. ครูสนทนากับนักเรียนให้ร่วมกันอภิปรายถึงประเด็น “เนื้อหาของข่าว และ
โซเชียลต่างๆ ดังนั้นความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นและประเมิน ประโยชน์/โทษจากข่าว
เรื่องจากการฟัง การดูจึงมี
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้
ความสาคัญที่ต้องเรียนรู้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม จับฉลากเลือกข่าว จาก ๓ ข่าว คือ มือถือทาสวัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
พ่อเฒ่ากวาดถนนฟรี ๑๔ ปี , กีฬากอล์ฟยืดอายุได้อีก ๕ ปี
ด้านความรู้
๒. นักเรียนทาใบงาน การเขียนแผนภาพความคิดจากข่าว โดยให้แต่ละกลุ่ม กาหนดให้
เข้าใจการเขียนแสดงความคิดเห็น มีผู้อ่านให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ได้ฟังในรูปแบบของ
และประเมินค่าของเรื่องที่ฟังและดู แผนภาพ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่มจนครบ ๓ ข่าว
ขั้นสรุป
ได้
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นข่าว บอกประโยชน์ที่ได้รับจากข่าว วิเคราะห์
ด้านทักษะและกระบวนการ
ข่าว และบอกได้ว่านาข้อคิดในข่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไร
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม การมี
๒. ทดสอบประเมินผลโดยให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดจากข่าว ๑ ข่าว ที่ครูอ่าน
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ฟัง
ด้านคุณลักษณะ
- มีจิตสาธารณะ
- มีมารยาทในการพูด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน / ชิ้นงาน
ฝึกแสดงคามคิดเห็นจากข่าว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ข่าว ๓ ข่าว
๒. ใบงานการเขียนแสดงความคิดเห็น
จากข่าว
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
เข้าใจการเขียนแสดงความ
สังเกตพฤติกรรมการ
คิดเห็นและประเมินค่าของ
แสดงความคิดเห็ดนเห็น
การแสดงความคิ
เรื่องที่ฟังและดู
ด้านทักษะ/กระบวนการ
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม มี สังเกตพฤติกรรม
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินผลงาน

ผ่านร้อยละ ๘๐

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผ่านร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
- มีจิตสาธารณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
คุณภาพระดับ ๒
- มีมารยาทในการพูด
คุณลักษณะ
ผ่านเกณฑ์
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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ใบงาน เรื่อง ข่าวมือถือทาสวัตถุ หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงร่วมกันแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของแผนภาพความคิด จากข่าวที่กาหนดให้

ข่าววรุณ จี้นิสิตใหม่อย่าใช้มือถือเกินจาเป็น
* ห่วงตกเป็นทาสวัตถุ-ปลุกสานึกประหยัด * ติงพวกเห่อ “แบรนด์เนม” ดู “ตลก” มากกว่า
นายวิ รุ ณ ตั้ ง เจริ ญ อธิ บ ดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว) กล่ า วตอนหนึ่ ง ในงานปฐมนิ เ ทศ
และต้อนรับนิสิตใหม่ ประจาปี ๒๕๕๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครั ก ษ์ ว่ า ขณะนี้ สั ง คมไทย และสั ง คมโลกประสบปั ญ หาที่ เ หมื อนกั น คื อ ภาวการณ์ รุ ม เร้ า ทางเศรษฐกิ จ
การใช้เงิเนงิไปกั
น ไปกั
บ
นิสิตน้องใหม่ทุกคน ตลอดถึงนิสิตรุ่นพี่ ต้องรู้จักใช้จ่าย และมีวินัยทางการเงินให้มากโดยเฉพาะการใช้
บการ
ใช้โทรศั
พท์พมืท์อถืมอื ของเยาวชนรุ
่นใหม่
นั้นนั้นต้ต้อองใช้
การใช้
โทรศั
ถือของเยาวชนรุ
่นใหม่
งใช้จจ่า่ายเป็
ยเป็นนจจ�านวนมาก
ำนวนมาก เด็เด็กกบางคนใช้
บางคนใช้โทรศัพท์เหมือนคนที่ท�ำาธุธุรรกิกิจจ
พูดคุยในเรื่องที่ไม่มีสาระเท่าที่ควร การมีโทรศัพท์มือถือใช้ควรรู้ว่าจะใช้เมื่อมีความจาเป็น ไม่ใช่มีไว้เพื่อคุ ยเล่น
เพราะนั่นหมายถึงการสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
นายวิรุณกล่าวว่า นอกจากนี้ อยากให้นิสิตทุกคนพิจารณาเรื่องการแต่งตัวตามแฟชั่น ถ้ามากเกินไป
หรือใช้ของแพง ซึ่งเน้นแบรนด์เนมโดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเอง จะทาให้นิสิตตกเป็นทาสทางวัตถุ ตนมองว่าคนที่
ซื้อของแบรนด์เนมหรือบ้าแบรนด์เนมเป็นคนที่ดูตลก หรือบางคนก็อวดร่ารวยจนดูตลกมากกว่าจะดูดี การที่นิสิต
ยังหาเงินใช้เองไม่ได้ ต้องขอเงินพ่อแม่ จึงควรตระหนักในเรื่องเหล่านี้ และแม้แต่คนฐานะดีที่จะซื้อของแบรนด์เนมได้
ก็ควรจะดูความเหมาะสม ให้พอเหมาะพอควร ไม่ใช่ซื้อจนโอเวอร์เกินไป
“ฝากถึงพ่อแม่ควรจะเน้นเรื่องวินัยทางการเงินให้ลูกด้วย ต้องสอนในเรื่องสานึกการประหยัด ซึ่งตอนนี้
มศว. ได้ให้นโยบายกับอาจารย์ทุกคนที่สอนนิสิต ไม่ใช่สอนแต่ความรู้ทาง-วิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้ องสอน
เรื่ องการใช้ ชีวิต อาจารย์ ทุก คนต้อ งอบรมสั่ งสอนและช่ว ยกั นชี้แนะให้ นิ สิ ตเห็ นถึงภาวะวิ กฤตทางสั ง คมไทย
และสังคมโลก ขณะนี้ต้องช่วยกันสร้างให้พวกเขาตระหนัก และมีสานึกด้านการประหยัดในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการใช้จ่ายเงิน ทรั พยากรที่เราใช้อยู่ ทุกวัน ซึ่ งตอนนี้ มศว. รณรงค์มหาวิทยาลั ยสี เขียวถือเป็น นโยบาย
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการท าให้ ป ระชาคมรู้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรให้ พ อเพี ย ง ไม่ ฟุ ม เฟื อ ย และรณรงค์ ใ ห้ มศว.
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้ให้เขียวเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทุกอย่าง ตลอดถึง
ความคิดด้วย นอกจากนี้ เราต้องเน้นเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และใช้ภาษาไทยให้เข้มแข็ง รวมถึงรณรงค์
ให้นิสิตรักการอ่าน” นายวิรุณกล่าว
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน. ภาพ : จักรกฤษ พุทธรักษา.
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138
ใบงานเรื่อง ข่าวพ่อเฒ่ากวาดถนนฟรี ๑๔ ปี หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงร่วมกันแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของแผนภาพความคิด จากข่าวที่กาหนดให้

ข่าวพ่อเฒ่ากวาดถนนฟรี ๑๔ ปี
แม้เคยเป็นแต่พนักงานกระจอกๆ สังกัดฝุายรักษาความสะอาดของเทศบาล นายฟิลลิปวินฟิลด์ วัย ๗๔ ปี
ก็ภาคภูมิใจในหน้าที่ของตน หลังเกษียณราชการตอนอายุ ๖๐ ปี พ่ออุ้ยฟิลลิ ปจึง ปฏิบัติภารกิจ “กวาดถนน”
ในเมืองปีเตอร์เบอระ มณฑลเคมบริดเชียร์ ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องยาวนาน ๑๔ ปีแล้ว โดยไม่ได้รับหรือเรียกร้อง
ค่าจ้างใดๆ
นับตั้งแต่เริ่มกวาดถนนแบบอาสาสมัครถึง พ.ศ. นี้ พ่อเฒ่าฟิลลิปคนเดียวกวาดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ออกจากถนนหนทางแล้วกว่า ๒๐๐ ตัน
พ่อเฒ่าฟิลลิปผู้ครองสถานภาพโสดตลอดมาบอกว่ารักงานกวาดถนนอันเคยยึดเป็นอาชีพยาวนาน ๒๑ ปี
ส่วนใครจะรังเกียจรังงอนก็ไม่สน ปัจจุบันยังตื่นตีห้าออกไปทางานฟรีๆ จนถึงสี่โมงเช้า บรรจุขยะลงถังห้าถังรอรถ
มาเก็บไปบาบัดทุกวัน
“ลุงไม่อยากอยู่เฉย ไม่อยากเบื่อหน่ายเซ็งออกแรงเหงื่อไหลช่วยให้ร่างกายแข็งแรง วัยปูนนี้ลุงไม่เคย
เจ็บปุวยต้องพบแพทย์กว่าหกปีแล้วนะ” พ่อเฒ่าพูดพลางเบ่งกล้ามโชว์ ข้อสาคัญลุงจะหงุดหงิดแทบบ้า ถ้าเห็น
ถนนในชุมชนเราสกปรก
ขอชื่นชมน้าจิตน้าใจสุดประเสริฐ การเสียสละอันล้าเลิศของพ่อเฒ่าฟิลลิปจ้ะ
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน.
ภาพ: จักรกฤษ พุทธรักษา.

153
ใบงาน เรื่อง ข่าวกีฬากอล์ฟยืดอายุได้ ๕ ปี หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงร่วมกันแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของแผนภาพความคิด จากข่าวที่กาหนดให้

ข่าวกีฬากอล์ฟยืดอายุอีกได้ ๕ ปี
สวีเดนศึกษาพบว่านักกอล์ฟทั้งชายหญิงหนุ่มหรือแก่ และไม่ว่าเป็นคนมีฐานะอย่างใด ต่างสามารถยืด
อายุตนเองขึ้นไปอีกได้ถึง ๕ ปี โดยที่อัตราของการเสียชีวิตจะลดน้อยลงถึง ๔๐% คณะนักวิจัยของสถาบันคาโร
ลินสกาชื่อดังของสวีเดน ได้ศึกษาจากข้อมูลของนักกอล์ฟทั้งอาชีพและสมัครเล่น ทั้งหนุ่มและแก่รวมกัน
๓๐๐,๐๐๐ ราย โดยได้รายงานผลการศึกษาอยู่ในวารสารวิชาการ “เวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา”
ศาสตราจารย์แอนเดอร์ อัลบอม หัวหน้าคณะศึกษาได้ชี้ว่า เมื่อนักกอล์ฟออกรอบแต่ละรอบ
หมายความว่า จะต้องใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ๔-๕ ชม. จะต้องเดินเร็วเป็นระยะทาง ๖-๗ กิโลเมตร ซึ่ง
จะเป็นคุณแก่สุขภาพของบุคคลผู้นั้น เป็นเกมกีฬาที่ช่วยให้เผาผลาญแคลอรีได้มาก ลดไขมันและความเครียดใน
อัตราอย่างสบาย ในการเล่นแต่ละรอบจะช่วยให้เผาผลาญพลังงานได้ราว ๑,๐๐๐ แคลอรี อีกทั้งการเดินเร็วๆ
ซึ่งจาเป็นกับการเล่น ยังช่วยเพิ่มพูนความสามารถของหัวใจ หลอดเลือด และปอด กับทาให้เลือดลมเดินดีด้วย
ขณะที่แข่งอยู่ หัวใจของนักกอล์ฟจะเต้นในอัตราระหว่าง ๙๐–๑๒๐ ครั้งต่อนาทีเป็น การค่อยๆ ปล่อย
ให้เผาผลาญไขมันไปอย่างราบรื่น อาจารย์แอนเดอร์เชื่อว่า ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะทาให้มีผู้นิยมเล่นกอล์ฟมาก
ขึ้น นอกเหนือจากปัจจุบันที่ประมาณกันว่า มีคนเล่นกอล์ฟอยู่แล้วมากประมาณ ๖๐ ล้านคน
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน.
ภาพ : จักรกฤษ พุทธรักษา.
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เฉลยใบงาน ข่าวมือถือทาสวัตถุ หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รวดเร็วทันเหตุการณ์

ใช้ติดต่อสื่อสาร
ได้ทั่วโลก

ประหยัดเวลาเดินทาง

ประโยชน์

ประหยัดค่าเดินทาง

มือถือทาสวัตถุ

สิ้นเปลือง

ทาให้อารมณ์ร้อน
ขาดความอดทน
ทาให้เกิดภาระโลกร้อน

โทษ

เปิดโอกาสให้วัยเด็กทา
ความผิดเชิงชู้สาว
โทรศัพท์บ่อยครั้งทาให้
สะสมรังสีในสมอง
เสียเวลาคุยโทรศัพท์
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เฉลยใบงานเรื่อง ข่าวพ่อเฒ่ากวาดถนนฟรี ๑๔ ปีหน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น

จิตใจแจ่มใส

ผลดี

ร่างกายแข็งแรง

ร่างกายปลอดโรค

พ่อเฒ่ากวาดถนนฟรี ๑๔
ปี
ความเสียสละ

ความอดทน

เป็นตัวอย่างที่ดี

รักความสะอาด

ประโยชน์ส่วนรวม

156
เฉลยใบงาน เรื่อง ข่าวกีฬากอล์ฟยืดอายุได้ ๕ ปี หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่องการแสดงความคิดเห็น รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของหัวใจ

ลดไขมัน

ลดความเครียด

เผาผลาญแคลอรีได้มาก

ข้อดี

ร่างกายแข็งแรง

กีฬากอล์ฟยืดอายุได้ ๕ ปี

สิ้นเปลืองเงินมาก

สนามหายาก

ข้อเสีย

อุปกรณ์หลายชนิด

เป็นกีฬาของคนมีฐานะ
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หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
คาที่ใช้ในภาษาไทยมีทั้งคาไทยแท้ และ ขั้นนา
คาไทยที่นามาจากภาษาอื่นจะด้วยช่องทาง
๑. ครูสุ่มถามว่าชื่อนักเรียน คนใด เป็นคาไทยแท้ทั้งหมดบ้าง (ครูถาม
ใดก็ตาม ส่งผลให้ไทยมีจานวนคาเพิ่มมาก เหตุผลว่ามีหลักการใดในการพิจารณาบ้าง)
ขึ้น การเรียนรู้เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาอื่น ๒. ครูเชื่อมโยงว่าคาต่างประเทศในภาษาไทยที่ใช้มากคือภาษาใดบ้าง
จึงมีความจาเป็นเพื่อให้รู้ที่มาของการคา
๓. สุ่มถามว่าเหตุใดภาษาต่างประเทศเหล่านั้นจึงเข้ามาใช้ในภาษาไทย
ขั้นสอน
นั้นๆ และสามารถจาแนก และใช้คา
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง “ลักษณะคาที่มาจากภาษาบาลี”
ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ได้
๒. นักเรียนรับบัตรคาคนละ ๑ คาไม่ซ้ากันให้แต่ละคนบอกว่าคาที่ตน
อย่างถูกต้อง
ได้รับเป็นคาไทยที่มา จากภาษาใด เพราะเหตุใด ปฏิบัติ เช่นนี้จนครบทุก
จุดประสงค์การเรียนรู้
คน เพื่อนในชั้นเรียนช่วยกันตรวจสอบคาตอบของเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่
ด้านความรู้
๓. นักเรียนอ่านเรื่องมองโฆษณาอย่างวรรณกรรมจากหนังสือเรียนวิวิธ
มีความรู้ความเข้าใจข้อสังเกตและ
ภาษา ม.๓ แล้วเขียนคาที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นการทดสอบ
ลักษณะคาภาษาบาลี.ในภาษาไทย
ความเข้าใจ คาละ ๓ คะแนน
ขั้นสรุป
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนบันทึกข้อมูลความรู้จากครูสรุปข้อสังเกตคาไทยที่มา
จาแนกคาภาษาบาลีในภาษาไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
จากภาษาบาลีลงในสมุด
การทางาน
๒. นักเรียนสรุปประโยชน์ของการนาคาภาษาบาลีมาใช้ในภาษาไทย
มุ่งมั่นในการท�
ำงาน
๓. ให้การบ้านไปสังเกตการณ์ตั้งชื่อคน ร้านค้าทั่วไป และคาศัพท์ที่ใช้อยู่
ในชีวิตประจาวัน แล้ ว วิเคราะห์ ว่าชื่อใดเป็ น คาไทย ชื่อใดเป็นคาบาลี สันสกฤตหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง หลักสังเกตคาบาลีในภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ฝึกวิเคราะห์คาบาลีในภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บั ต รค า ค าไทยที่ ม าจากภาษาบาลี สันสกฤต
๒. หนังสือเรียนวิวิธภาษา ม.๓

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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158
การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจข้อสังเกต
และลักษณะคาภาษาบาลี.ใน
ภาษาไทย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกคาภาษาบาลีในภาษาไทย
ได้
ด้านคุณลักษณะ
การทางาน
มุมุ่ง่งมัมั่น่นในการท�
ำงาน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจผลงาน

แบบทดสอบ

ผ่านร้อยละ ๘๐

ตรวจผลงาน

แบบทดสอบ

ผ่านร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..........................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่องคาบาลีในภาษาไทย หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่องหลักสังเกตคาบาลีในภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หลักการสังเกตคาไทยที่มาจากภาษาบาลี
๑.พยัญชนะ ภาษาบาลีและสันสกฤตแบ่งพยัญชนะออกเป็นวรรคตามฐานที่เกิดเสียง ดังนี้
วรรค/ฐานที่เกิด
แถวที่ ๑
แถวที่ ๒
แถวที่ ๓
แถวที่ ๔
แถวที่ ๕
วรรค กะ (คอ)
ก
ข
ค
ฆ
ง
วรรค จะ (เพดาน)
จ
ฉ
ช
ฌ
ญ
วรรค ฏะ (ปุ่มเหงือก)
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
วรรค ตะ (ฟัน)
ต
ถ
ท
ธ
น
วรรค ปะ (ริมฝีปาก)
ป
ผ
พ
ภ
ม
พยัญชนะเศษวรรค ย ร ล ว ส (ศ ษ) ห ฬ อ
๑. ภาษาบาลีมีพยัญชนะ ๓๓ ตัว เป็นพยัญชนะวรรค ๒๕ ตัว พยัญชนะเศษวรรค ๘ ตัว
๒. สระในภาษาบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
๓. ภาษาบาลีมีหลักตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนตายตัว ดังนี้
๓.๑.พยัญชนะวรรคแถวที่ ๑ เป็นตัวสะกด พยัญชนะแถวที่ ๑ หรือ ๒ ในวรรคเดียวกันเป็นตัวตาม เช่น
สัจจะ ทุกข์ อิจฉา กิตติ วิตถาร บุปผา เป็นต้น
๓.๒.พยัญชนะวรรคแถวที่ ๓ เป็นตัวสะกด พยัญชนะแถวที่ ๓ หรือ ๔ ในวรรคเดียวกันเป็นตัวตาม เช่น
อัคคี พยัคฆ์ สมัชชา มัชฌิมา วุฒิ(วุฑฺฒิ) วัฒนา(วฑฺฒนา) นิพพาน เป็นต้น
๓.๓.พยัญชนะแถวที่ ๕ เป็นตัวสะกด พยัญชนะวรรคทุกตัวในวรรคเดียวกันเป็นตัวตาม (ยกเว้น ง เป็น
ตัวสะกด ง เป็นตัวตามไม่ได้) เช่น องก์ สงฆ์ บัญชร สันติ สัมผัส เป็นต้น
*ญ ณ เป็นตัวสะกด พยัญชนะตัวตามเป็น “ห” เช่น ปัญหา สายัณห์ อุณหภูมิ ตัณหา เป็นต้น
๓.๔.พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวสะกด
- ย ล ส เป็นตัวสะกด ใช้ตัวเองเป็นตัวตาม เช่น อัยยิกา อัสสุ มัลลิกา
- ว ฬ เป็นตัวสะกด พยัญชนะตัวตามเป็น “ห” เช่น ชิวหา อาสาฬห
คาบาลีบางคาเมื่อไทยรับมาใช้จะตัวตัวสะกดทิ้งและใช้ตัวตามสะกดแทน เช่น
บาลี
ไทย
บาลี
ไทย
รฏฐ
รัฐ
จิตฺติ
จิต
ทิฏฐิ
ทิฐิ
ยุตติ
ยุติ
วฑฺฒน
วัฒน
เขตฺต
เขต
๔. ภาษาบาลีนิยมใช้ “ฬ” เช่น จุฬา กีฬา ครุฬ เวฬุริยะ
๕. ภาษาบาลีนิยมใช้ “ข” เขต เขม ขัย ขัตติย จักขุ ปักข์ ขมา
๖. ภาษาบาลีนิยมใช้ “ริ” กลางพยางค์ เช่น ภริยา จริยา วิริยะ สุริยะ อาจาริยะ กิริยา เป็นต้น
๗. ภาษาบาลีนิยมอ่านเรียงพยางค์ เช่น อมตะ ปกติ สรณะ อุตุ สามี เป็นต้น
๘. ภาษาบาลีไม่นิยมคาควบกล้า เช่น ปชา ปฐม ปณาม ปทุม ปณต เป็นต้น
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ตัวอย่างบัตรคาที่ใช้จัดกิจกรรม

สงฆ์

บุปผา

อัคคี

ทุกข์

ครู

บุคคล

จิต

กีฬา

หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
คาที่ใช้ในภาษาไทยมีทั้งคาไทยแท้ และคา ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนสังเกตชื่อของตนอง และชื่อเพื่อน ว่าชื่อใครบ้างไม่น่าจะใช่
ไทยที่นามาจากภาษาอื่นจะด้วยช่องทางใด
ก็ตาม ส่งผลให้ไทยมีจานวนคาที่นามาใช้เพิ่ม ภาษาบาลีทั้งหมด (เชื่อมโยงความรู้เดิม)
มากขึ้น การเรียนรู้เรื่องคาไทยที่มาจากภาษา ๒. ให้นักเรียนตอบว่าหากไม่ใช่บาลีแล้วน่าจะเป็นภาษาใด มีหลักการในการ
อื่น จึงมีความจาเป็นเพื่อให้รู้ที่มาของการคา คิการคิ
ดอย่ดาอย่
งไรางไร
นั้นๆ และสามารถจาแนก และใช้คา
ขั้นสอน
ภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย ได้อย่าง ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง “คาไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต”
ถูกต้อง
๒. นั กเรี ย นท าใบงาน เรื่ อ งคาไทยที่ ม าจากภาษาบาลี และมาจากภาษา
สันสกฤต
จุดประสงค์การเรียนรู้
๓. นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบงาน เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาบาลี และมา
ด้านความรู้
จากภาษาสันสกฤต
มีความรู้ความเข้าใจหลักสังเกตคาภาษา
๔. นักเรียนช่วยกันสรุปเปรียบเทียบคาไทยที่มาจากภาษาบาลีและคาไทยที่มา
สันสกฤต
จากภาษาสันสกฤต มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
ด้านทักษะและกระบวนการ
ขัน้ สรุป
จาแนกคาภาษาสันสกฤตในภาษาไทยได้ ๑.นักเรียนบันทึกข้อมูลการสรุปความเหมือนและความแตกต่างของคาไทยที่มา
ด้านคุณลักษณะ
จากภาษาบาลี และคาไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต ลงในสมุด
มีจิตสาธารณะ
๒.ครูนัดหมายนักเรียนเพื่อทาแบบทดสอบเรื่องคาไทยที่มาจากภาษาบาลี และ
คาไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต นอกเวลาเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องหลักสังเกตคาสันสกฤตในภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ฝึกวิเคราะห์คาบาลี-สันสกฤตใน
ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องคาไทยที่มาจากภาษา
สันสกฤต
๒. ใบงานเรื่อง คาไทยที่มาจากภาษา
บาลี และมาจากภาษาสันสกฤต
๓. แบบทดสอบ เรื่องคาไทยที่มาจาก
ภาษาบาลีและคาไทยที่มาจากภาษา
สันสกฤต
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162
162
148
การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจหลัก ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ
สังเกตคาภาษาสันสกฤต
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกคาภาษาสันสกฤตใน สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
ภาษาไทยได้
ด้านคุณลักษณะ
มีจิตสาธารณะ
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
ผ่านร้อยละ ๘๐
ผ่านร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................... .......
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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ใบความรู้ เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องหลักสังเกตคาสันสกฤตในภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อสังเกตคาไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต
๑. พยัญชนะภาษาสันสกฤตมี ๓๕ ตัว เป็นพยัญชนะวรรค ๒๕ ตัว พยั ญชนะเศษวรรค ๑๐ ตัว โดยเพิ่ม ศ
และ ษ เช่น ศาลา พิเศษ (ยกเว้น เช่น ศอก ศึก เศิก ศอ เศร้า ฝีดาษ ดาษดา กระดาษ
๒. สระภาษาสันสกฤตมีสระ ๑๔ ตัว อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา
๓. ไม่เคร่งครัดเรื่องตัวสะกด ตัวตาม
๔. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ “ฑ” เช่น จุฑา กรีฑา ครุฑ ไพฑูรย์
๕. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ “กษ” เช่น เกษตร เกษม กษัย กษัตริย์
๖. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ “รร” ซึ่งแผลงมาจาก “รฺ” (ร เรผะ) เช่น ภรรยา จรรยา หรรษา สวรรค์ มรรค
กรรณ พรรษ อรรณพ
๗. ภาษาสันสกฤตนิยมอ่านควบกล้าและอักษรนา เช่น บุตร เพชร ปรกติ เคราะห์ พราหมณ์ กริยา ประถม
จักร สวามี สมัคร เป็นต้น
๘. ภาษาสันสกฤตจะใช้ “ส” นาพยัญชนะวรรค “ต” (วรรคตะ ต ถ ท ธ น) เช่น สตรี สติ สถาปนา สถาน
สถิต วาสนา พัสดุ เป็นต้น
๙. ภาษาสันสกฤตจะแผลงสระไอเป็นสระแอ เช่น ไวทฺย แผลงเป็น แพทย์/ไสนฺย แผลงเป็น แสนยา

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ข้อเปรียบเทียบคาที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต
ภาษาบาลี
ภาษาสันกฤต
สระมี ๘ ตัว
มีสระ ๑๔ ตัว (ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา)
มีพยัญชนะ ๓๓ ตัว
มีพยัญชนะ ๓๕ ตัว (เพิ่ม ศ ษ )
เคร่งครัดตัวสะกดตัวตาม
ไม่เคร่งครัดเรื่องตัวสะกดตัวตาม
นิยมใช้ ฬ
นิยมใช้ ฑ
นิยมใช้ ข
นิยมใช้ กษ
มี “ริ” กลางพยางค์
ใช้ “รร”
ไม่นิยมคาควบกล้า เช่น ปชา ปฐม
นิยมใช้คาควบกล้าและอักษรนา
นิยมอ่านเรียงพยางค์
คาแผลงสระไอ เป็น สระ แอ เช่น ไวทย เป็น แพทย์
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ใบงาน เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องหลักสังเกตคาสันสกฤตในภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง จงเติมลงในช่องว่างว่าคาที่กาหนดให้เป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤต
๑. อักษร........................ ๒๑. ปรัชญา.................... ๔๑. ศึกษา....................

๖๑. อรัญญิก................

๒. ปัทมา.......................

๒๒. อุตุ........................... ๔๒. รัฐ..........................

๖๒. กิริยา....................

๓. ภริยา........................

๒๓. ปรารถนา................. ๔๓. ปฐม.......................

๖๓. พัฒนา..................

๔. พรรษา.....................

๒๔. อมฤต...................... ๔๔. ขมา........................ ๖๔. วุฒิ.......................

๕. ตัณหา......................

๒๕. ไปรษณีย์.................. ๔๕. เบญจ.....................

๖. นิสิต........................

๒๖. ไพศาล..................... ๔๖. บัลลังก์.................... ๖๖. เกษตร....................

๗. ปรกติ.......................

๒๗. เวช.......................... ๔๗. อธิษฐาน.................. ๖๗. กัลป์.......................

๖๕. กาฬ........................

๘. สมัชชา....................... ๒๘. ปัญหา..................... ๔๘. ลักษณะ.................. ๖๘. สัปดาห์....................
๙. อรรณพ...................... ๒๙. มัธยัสถ์.................... ๔๙. สิร.ิ .........................

๖๙. คัมภีร์......................

๑๐. สตรี......................... ๓๐. ไมตรี....................... ๕๐. เศรษฐี..................... ๗๐. แพทย์...................
๑๑. อาตมา.................... ๓๑. อาจารย์.................. ๕๑. อิจฉา...................... ๗๑. วิริยะ....................
๑๒. อุณหภูมิ................... ๓๒. ประถม................... ๕๒. มัตสยา..................

๗๒. กุญชร....................

๑๓. ปัจจุบัน................... ๓๓. สวรรค์...................

๕๓. นิพพาน................... ๗๓. อัศจรรย์...................

๑๔. ธรรม......................

๓๔. มนุษย์....................

๕๔. อิสระ...................... ๗๔. สงเคราะห์...............

๑๕. กริยา...................... ๓๕. อาญา.....................

๕๕. อัปสร...................... ๗๕. ปกติ.......................

๑๖. ขันติ.......................

๓๖. พฤกษ์...................

๕๖. ปริญญา................... ๗๖. สามัญ...................

๑๗. กุฎฐัง...................... ๓๗. อัชฌาสัย................

๕๗. สิงคาร...................... ๗๗. วิทยา....................

๑๘. มงคล.....................

๓๘. จักรี........................ ๕๘. การุณ...................... ๗๘. ปัจฉิม....................

๑๙. สังขาร....................

๓๙. พยัคฆ์..................... ๕๙. สามานย์.................. ๗๙. บุรุษ.......................

๒๐. นัตถุ์.......................

๔๐. วิตถาร.................... ๖๐. มัธยม...................... ๘๐. ลัพธ์......................
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เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องหลักสังเกตคาสันสกฤตในภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คา

๑. อักษร
๒. ปัทมา
๓. ภริยา
๔. พรรษา
๕. ตัณหา
๖. นิสิต
๗. ปรกติ
๘. สมัชชา
๙. อรรณพ
๑๐. สตรี
๑๑. อาตมา
๑๒. อุณหภูมิ
๑๓. ปัจจุบัน
๑๔. ธรรม
๑๕. กริยา
๑๖. ขันติ
๑๗. กุฏฐัง
๑๘. มงคล
๑๙. สังขาร
๒๐. นัตถุ์
๒๑. ปรัชญา
๒๒. อุตุ
๒๓. ปรารถนา
๒๔. อมฤต
๒๕. ไปรษณีย์
๒๖. ไพศาล
๒๗. เวช
๒๘. ปัญหา

ภาษา
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
บาลี
บาลี
บาลี
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
บาลี

เหตุผล

ใช้ ษ
ตัวตามไม่เป็นตามกฎ มาจาก ปัด-ทะ-มา
ริ กลางพยางค์
ใช้ รร
ณ สะกด ห ตาม
มาจาก นิสสิต ตัด ส ออก
ควบกล้า
ช สะกด ช ตาม
ใช้ รร
ควบกล้า ส นาวรรค ตะ
อัตตา บาลี ตัวสะกดไม่ตามกฎ
ณ สะกด ห ตาม
จ สะกด จ ตาม
ใช้ รร
ควบกล้า
น สะกด ต ตาม
ฎ สะกด ฐ ตาม
ง สะกด ค ตาม
ง สะกด ข ตาม
ต สะกด ถ ตาม
บาลี ใช้ ปัญญา
สัน ใช้ ฤดู บาลีอ่านเรียงพยางค์
ควบกล้า
ใช้ ฤ
ใช้ ษ
ใช้ ศ
มาจาก เวชฺช
ญ สะกด ห ตาม
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คา
๒๙. มัธยัสถ์
๓๐. ไมตรี
๓๑. อาจารย์
๓๒. ประถม
๓๓. สวรรค์
๓๔. มนุษย์
๓๕. อาญา
๓๖. พฤกษ์
๓๗. อัชฌาสัย
๓๘. จักรี
๓๙. พยัคฆ์
๔๐. วิตถาร
๔๑. ศึกษา
๔๒. รัฐ
๔๓. ปฐม
๔๔. ขมา
๔๕. เบญจ
๔๖. บัลลังก์
๔๗. อธิษฐาน
๔๘. ลักษณะ
๔๙. สิริ
๕๐. เศรษฐี
๕๑. อิจฉา
๕๒. มัตสยา
๕๓. นิพพาน
๕๔. อิสระ
๕๕. อัปสร
๕๖. ปริญญา
๕๗. สิงคาร
๕๘. การุญ
๕๙. สามานย์
๖๐. มัธยม
๖๑. อรัญญิก

ภาษา
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
บาลี
บาลี
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี

เหตุผล

ธ ตัวสะกด แถวที่ ๔
ควบกล้า
บาลีใช้ อาจาริยะ
คาควบกล้า
ใช้ รร
ษ
สันสกฤตใช้ อาชญา อ่านเรียงพยางค์
ใช้ ฤ และ ษ
ตัวสะกด ช ตัวตาม ฌ
ควบกล้า
ค สะกด ฆ ตัวตาม
ต สะกด ถ ตาม
ศ ษ
สันสกฤตใช้ ราษฎร์
สันสกฤต ใช้ ประถม
นิยมใช้ ข
ญ แถวที่ ๕ สะกด จ ตาม
มาจากคาว่า (ปลฺ.ลงก) ล สะกด ล ตาม
มี ษ
มี ษ
สันกฤตใช้ ศรี
ใช้ ษ ศ
จ สะกด ฉ ตาม
ตัวสะกดไม่เป็นตามกฎ บาลี มัจฉา
พ สะกด พ ตาม
เศษวรรค ส สะกด ส ตาม ตัด ส ออกมาจาก อิสสรฺ
ตัวสะกดไม่ตามกฎ บาลี ใช้ อัจฉรา
ญ สะกด ญ ตาม
ง สะกด ค ตาม
สัน ใช้ การุณย์
บาลีใช้ สามัญ
บาลีใช้ มัชฌิม ตัวสะกดไม่ตามกฎ
ญ สะกด ญ ตาม
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๖๒. กิริยา
๖๓. พัฒนา
๖๔. วุฒิ
๖๕. กาฬ (รอยดา) กาละ
๖๖. เกษตร
๖๗. กัลป์
๖๘. สัปดาห์
๖๙. คัมภีร์
๗๐. แพทย์
๗๑. วิริยะ
๗๒. กุญชร
๗๓. อัศจรรย์
๗๔. สงเคราะห์
๗๕. ปกติ
๗๖. สามัญ
๗๗. วิทยา
๗๘. ปัจฉิม
๗๙. บุรุษ
๘๐. ลัพธ์

ภาษา

บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต
บาลี
บาลี
สันสกฤต
บาลี
สันสกฤต
สันสกฤต

เหตุผล

สัน ใช้ กริยา
ฒ แถวที่ ๔ สะกดไม่ได้ (วัฒนา)
มาจาก วุฑฺฒิ ๓ สะกด ๔ ตาม
นิยม ฬ
นิยม กษ
บาลีใช้ กัปฺป
บาลีใช้ สัตตะ
ม สะกด ภ ตาม
แผลงมาจาก ไวทยฺ
สัน ใช้ วีรฺย อ่านเรียงพยางค์
ญ สะกด ช ตาม
ใช้ ศ และ รร
ใช้ เคราะห์
สัน ใช้ ปรกติ
สัน ใช้ สามานย์
บาลีใช้ วิชชา
จ สะกด ฉ ตาม
ใช้ ษ
ตัวสะกดตัวตามไม่ตามกฎ
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แบบทดสอบ เรื่องคาไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่องหลักสังเกตคาสันสกฤตในภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา
ก. บัลลัง ทิฐิ อาจารย์ โอฬาร
ค. พิสดาร อัคคี วัฒนา เมตตา
๒. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา
ก. กิริยา ปฐม อมตะ กิจ
ค. บุปผา ธัมมะ อาชญา อารยะ
๓. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา
ก. อัจฉรา บุษยา รังสี
ค. ปัญญา วิจารณ์ สัตยา
๔. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา
ก. สัมปทาน วิรุฬ สตรี ศาสตร์
ค. นิสิต สัจจะ จักขุ สมภาร
๕. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาบาลีทุกคา
ก. กรีฑา อาถรรพณ์ สัปดาห์ เสาร์
ค. เขต จิต ฤๅษี ไมตรี
๖. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. ปรัชญา อัคนี ศิลปะ ดุษฎี
ค. พัศดี พัสดุ พิสดาร พัฒนา
๗. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. กรรม ธัมมะ สวรรค์
ค. ประชา ประถม ประทัด
๘. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. จาแนก อานาจ กาเนิด
ค. ฤทธิ์ อินทรีย์ มฤคา
๙. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. ธรรม ศาสตร์ กิจ
ค. สัญจร บริกร ยุติ
๑๐. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. ทิฐิ วุฒิ อัฐิ
ค. บุษบา ปทุม วิตถาร

ข. อาคาร สามัญ วิชา อิฐิ
ง. ภัสดา วิทยา กรีฑา จิต
ข. สุภาพ ปัญหา สถาน พัสดุ
ง. แพทย์ สัตย์ ปรีชา นิตย์
ข. เวช สงกา จุฬา
ง. อัคนี วิเคราะห์ แพทย์
ข. สัมผัส มณฑป กษัตริย์ ไปรษณีย์
ง. สงฆ์ พุทธ พฤกษ์ จันทร์
ข. รัฐ ทิฐิ กิริยา โอฬาร
ง. ศาล มิตร วัฒนา ประติมา
ข. ประดิษฐ์ วิชา สมมติ พฤฒิ
ง. ทรรศนะ พราหมณ์ เพชร พุทธ
ข. พรหม เนตร กรรณ
ง. ปทีป ปทุม ปฏิมา
ข. กรีฑา ครุฑ คานวณ
ง. สฤษฏ์ จุฬา พาฬ
ข. มนุษย์ รัตนะ อาถรรพณ์
ง. ประโยชน์ ประเทศ ประณาม
ข. อธิษฐาน ขนิษฐา เชษฐา
ง. พิสดาร ปัจจุบัน พฤษภ
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๑๑. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคา
ก. ปัจจัย ขันติ ขัตติยะ
ค. บรรพต ราตรี เกษียณ

ข. เกษียร ภริยา อุบล
ง. สถูป เสมหะ บุปผา

๑๒. ข้อใดมีคาบาลี สันสกฤต และไทย ประสมอยู่
ก. ภาพยนตร์รัก
ค. ยานพาหนะ
๑๓. ข้อใดมีคาบาลี สันสกฤต และไทย ประสมอยู่
ก. ศูนย์การศึกษา
ค. การพัฒนา
๑๔. ข้อใดมีคาบาลี สันสกฤต และไทย ประสมอยู่
ก. สถานที่ราชการ
ค. เกมการเมือง
๑๕. ข้อใดมีคาบาลี สันสกฤต และไทย ประสมอยู่
ก. วิชาเศรษฐศาสตร์
ค. วัฒนธรรมท้องถิ่น

เฉลย

๑.ข ๒. ก ๓.ข ๔. ค
๑๑.ค ๑๒. ก ๑๓.ง ๑๔. ง

๕. ข
๑๕. ค

ข. รถยนต์ญี่ปุ่น
ง. จักรยานยนต์
ข. ศูนย์การค้า
ง. การศึกษาเสริม
ข. สานักงานเขตพื้นที่
ง. นายกรัฐมนตรีเงา
ข. ประวัติศาสตร์
ง. เศรษฐกิจชุมชน

๖. ก

๗. ค

๘. ค ๙. ง ๑๐.ข

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสรางสรรคความคิด เรื่อง คําไทยแทและคําที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
คาภาษาไทยแท้และคาที่มาจากภาษาเขมร
ขั้นนา
๑. บทเพลง
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ
๑. นั ก เรี ย นอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ๒. ใบความรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ลั ก ษณะของภาษาไทยแท้ แ ละภาษาต่ า งประเทศใน ๓. ใบงาน
ด้านความรู้
๔. อินเตอร์เน็ต
ภาษาไทยที่ฟังจากบทเพลงที่ครูเปิด
เข้าใจลักษณะคาไทยแท้กับคาที่มาจากภาษาเขมร
๒. ครูถามว่าภาษาต่างประเทศในภาษไทยที่ใช้มาก ๕. แบบทดสอบ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆได้
ที่สุดคือภาษาใด คาตอบที่ถูกต้องคือภาษาบาลี สันสกฤต
ด้านทักษะและกระบวนการ
ที่เรียนไปแล้ว ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยยังมีภาษา ภาระงาน/ชิ้นงาน
จาแนกคาไทยแท้กับคาที่มาจากภาษาเขมร
เขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เช่น ชวา สมุดสะสมคายืมภาษาต่างประเทศ
ภาษาจีนและภาษาอื่นๆได้
มลายู พม่า ฝรั่งเศส เปอร์เซีย อาหรับ ญี่ปุ่น ฯลฯ
ด้านคุณลักษณะ
ขั้นสอน
รักความเป็นไทย
๑. แบ่ ง นั ก เรี ย นเป็ น ๓ กลุ่ ม เลื อ กประธานกลุ่ ม
กรรมการกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
๒. นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม แข่ ง ขั น กั น เขี ย นค าตามที่
กาหนด บนกระดาน กลุ่มใดเขียนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
กลุ่มที่ ๑ คาภาษาไทยแท้
กลุ่มที่ ๒ คาที่มาจากภาษาเขมร
กลุ่มที่ ๓ คาที่มาจากภาษาจีน
กลุ่มที่ ๔ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ ๕ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น มลายู พม่า
ฝรั่งเศส เปอร์เซีย อาหรับ ฯลฯ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และช่วยกันทาใบ
งาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด เรื่องคาไทยแท้และคาที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. เลขานุการกลุ่มตรวจสอบผลงานของกลุ่ม
แล้วนามาส่งครู
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอผลงานจาก
ใบงานหน้าชั้นเรียน
๖. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและ
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนสรุปเรื่อง คาภาษาไทยแท้และคาที่มาจาก
ภาษาเขมร ภาษาจี น ภาษาอั ง กฤษและภาษาอื่ น ๆ
บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรม
๒. ทดสอบ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาสมุดสะสมคาศัพท์ กลุ่มละ ๑
ภาษา โดยการจับฉลาก เป็นการบ้าน
๓.๑ คาไทยแท้
๓.๒ คาที่มาจากภาษาเขมร
๓.๓ คาที่มาจากภาษาจีน
๓.๔ คาที่มาจากภาษาอังกฤษ
๓.๕ คาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
๓.๖ คาที่มาจากภาษาอื่นๆ เช่น ชวา มลายู พม่า
ฝรั่งเศส เปอร์เซีย อาหรับ ญี่ปุ่น ฯลฯ
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การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
ด้านความรู้
เข้าใจลักษณะคาไทยแท้กับคา ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกคาไทยแท้กับคาที่มา สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
จากภาษาเขมร ภาษาจีนและ
ภาษาอื่นๆได้
ด้านคุณลักษณะ
รักความเป็นไทย
สังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน
คุณลักษณะ

เกณฑ์
ผ่านร้อยละ ๘๐

ผ่านร้อยละ ๘๐

คุณภาพระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ............
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ เรื่อง คาไทยแท้และคาที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ มีความรู้ และ ความเข้าใจ คาไทยแท้กับคาที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน
คาภาษาไทยแท้
การสังเกตคาไทยแท้มีวิธีการดังนี้
๑. คาภาษาไทยแท้มักเป็นคาพยางค์เดียวโดดๆ เช่น นั่ง นอน พ่อ แม่ งู กา
๒. คาภาษาไทยแท้หลายคามีหลายพยางค์ คาเหล่านี้เกิดจากวิธีการทางภาษาดังนี้
๒.๑ การกร่อนเสียง เช่น มะม่วง มาจาก หมากม่วง,ตะขบ มาจาก ต้นขบ,สะเอว มาจาก สายเอว
๒.๒ การแทรกเสียง เช่น ผักกะเฉด มาจาก ผักเฉด,ลูกกระดุม มาจาก ลูกดุม,นกกระจิบ มาจาก
นกจิบ
๒.๓ การเติมพยางค์หน้าคามูล โจน มาจาก กระโจน,โดด มาจาก กะโดด กระโดด,ท้วง มาจาก
ประท้วง
๓. คาภาษาไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เช่น จง หมั่น ชม สาว ตัก
๔. คาภาษาไทยแท้ไม่นิยมคาควบกล้า
๕. คาภาษาไทยแท้ไม่มีตัวการันต์ คาทุกคาสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด
๖. คาภาษาไทยแท้คาเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่าง
๗. คาภาษาไทยแท้มีรูปวรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายกากับเสียง เช่น คา ค่า ค้า
๘. คาภาษาไทยแท้ไม่พบพยัญชนะต่อไปนี้ ฆ ณ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ ฬ ยกเว้น ฆ่า เฆี่ยน ระฆัง ศอก
ศึก ธ เธอ ณ ฯพณฯ ใหญ่ หญ้า
๙. คาภาษาไทยแท้หากออกเสียง “ไอ” จะใช้ “ใอ” เช่น ผู้ใหญ่ ใหม่ สะใภ้ ใช้ ใส่ หลงใหล
คาที่มาจากภาษาเขมร
เขมรมีพรหมแดนติดประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันมากเป็นเวลายาวนาน ไทยยืมคาเขมรมาโดยทับศัพท์
เปลี่ยนเสี่ยว เปลี่ยนความหมาย มีคนไทยเชื้อสายเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดใช้ภาษาเขมรใน
ชีวิตประจาวัน
วิธีสังเกตคายืมภาษาเขมร
๑. คาเดียวโดดๆ มักเป็นคาศัพท์ที่ต้องแปลความหมาย เช่น
อวย-ให้
แข-พระจันทร์
นัก-ผู้ชานาญ
ได-มือ
แสะ-ม้า
บาย-ข้าว
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๒. มักใช้พยัญชนะ จ ญ ร ล สะกด เช่น
เผด็จ
สมเด็จ
สารวจ
ฉกาจ
เดิร
ขจร
ควร
ถวิล
ดล
ถนล
ตาบล
เจริญ
เชิญ
อัญเชิญ
ชาญ
ชานาญ
รัญจวน
ผลาญ
เข็ญ
ลาเค็ญ
เพ็ญ
ครวญ
บานาญ
๓. มักเป็นคาแผลง เช่น
ขดาน – กระดาน
ประทุก – บรรทุก
ขจอก – กระจอก
ประจบ – บรรจบ
ขโดง – กระโดง
ประจง – บรรจง
ขจาย – กระจาย
สราญ – สาราญ
ผสม – ประสม
เสร็จ – สาเร็จ
ผสาน – ประสาน
สรวล – สารวล
ผเชิญ – ประเชิญ
อาจ – อานาจ
ประพม – บรรทม
๔. มีการสร้างคาโดยเติมคาหน้า เรียกว่าลงอุปสรรค (บังบันนา)
เช่น บังคับ บังคม บังเหียน บังเกิด บังอาจ
บันได บันดาล บันลือ
บาบัด บาเหน็จ
๕. นิยมนามาเป็นคาราชาศัพท์ เช่น
เสวย โปรด ทูล เสด็จ เขนย บรรทม ฯลฯ
๖. คา ๒ พยางค์ เหมือนอักษรนาและอักษรควบของไทย เช่น
แขนง จมูก ฉนา ฉลอง กระบือ ขลัง
คาที่มาจากจีน
คายืมภาษาจีนที่ใช้อยู่ในภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วและภาษาจีนฮกาเดี้ยน มีปรากฎใน
พจนานุกรม เช่น
กุ๊ก
ง่วน
ตึง
บ๊วย
ฮวงซุ้ย
กงเต็ก
จันอัง
ตงฉิน
บ๊ะจ่าง
ฮ่วยจ๊อ
กงสี
จับกัง
ตะหลิว
บะหมี่
ฮื่อแซ
ก๋วยจับ
จับฉ่าย
ตังฉ่าย
บุ้งกี๋
เฮงซวย
กวยจี้
จับยี่กี
ตั้วโผ
เปาะเปี๊ยะ
กวางตุ้ง
ก๋วยเตี๋ยว
จินแส
ตั้วเฮีย
แป๊ะซะ
กังฟู
กงเอี๊ยะ
เจ
ตุ๋น
โป๊
เกาลัด
ก้งฉิน
เจ๊ง
ตุ๊ย
โปเก
ขงจื้อ
กุ๊ย
เจี๋ยน
เต้าเจี้ยว
โผ
แต้จิ๋ว
กุยช่าย
โจ๊ก
เต้าทึง
ยี่ห้อ
ไต้หวัน
กุยเฮง
เฉาก๊วย
เต้าส่วน
ลิ้นจี่
เถ้าแก่เนี๊ย
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เก๊
แฉโพย
เต้าหู้
หลงจู๊
ปาท่องโก๋
เก๊ก
ซวย
เต้าหู้ยี้
ห้าง
หลิน
เกาเหลา
ซาลาเปา
เต้าฮวย
หุน
เหลา
เก้าอี้
ซีอิ๊ว
ไต้ถ๋ง
หุ้น
ไหหลา
เพี้ยมอี๋
เซ็ง
ไต้ฝุ่น
เหลา
ฮกเกี้ยน
คาที่มาจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาในตระกูล มีอุปสรรค วิภัต ปัจจัย เช่นเดียวกับภาษาบาลีและสันสฤต เป็นภาษาประเทศพัฒนา
แล้วจึงแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงภาษาไทย โดยผ่านทางการค้าขาย การศึกษา และทางเทคโนโลยี
วิธีนาคาอังกฤษมาใช้
๑. ใช้ตามคาเดิม เช่น ลอนดอน เคมี วัคซีน โอโซน
๒. ใช้ตามคาเดิมออกเสียงผิดรูป เช่น เมตร ออฟฟิศ ลอตเตอรี่
๓. เปลี่ยนคา อิงลิช เป็น อังกฤษ, พาวนด์ เป็น ปอนด์
๔. ตัดรูปสระหลังคา เช่น ยุโร เปลี่ยนเป็น ยุโรป, อเมริกัน เป็น อเมริกา
๕. เติมไม้ทัณฑฆาตที่พยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น ไมล เป็น ไมล์
๖. เติมไม้ทัณฑฆาตกลางคา เช่น ชอล์ก เปอร์เซนต์
๗. ตัวตัวตามที่เป็นพยัญชนะซ้ากับตัวสะกดออก เช่น ฟุตบอลล เป็น ฟุตบอล
๘. เติมไม้วรรณยุกต์ และไม้ไต่คู้ เช่น ก๊าซ เชิ้ต เช็ค
คาที่มาจากภาษาชวา มลายู
ภาษาชวา ปัจจุบัน เรียก ภาษาอินโดนีเซีย ไทยยืมมาใช้ในวรรณคดีเรื่องคาหลังและอิเหนา เป็นภาษาเขียน
ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์ ปัจจุบันเรียกภาษามาเลเซีย ปะปนในภาษาไทยเพราะมีพรมแดนติดต่อกัน มี
ความสัมพันธ์ทางการค้า ศาสนา วัฒนธรรม มาช้านาน ปัจจุบันหลายจังหวัดชายแดนใต้ใช้ภาษามลายูสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวอย่างคาภาษาชวา มลายู ในภาษาไทย
บุหงา
บุหลัน
ระตู
ปาหนัน
ตุนาหงัน
ยิหวา
ทุเรียน
น้อยหน่า
ประทัด
กุญแจ
กระดังงา
ซ่าหริ่ม
กะพง
กะจูด
กายาน
กาปั่น
กะละปังหา
จาปาดะ
พูดู
ปาเต๊ะ
กระดังงา
มังคุด
กริช
คาที่มาจากภาษาพม่า เช่น หม่อง กะปิ ส่วย
คาที่มาจากภาษาฝรั่งเศส เช่น กงสุล กรัม คาสิโน กาแฟ กาเฟอีน กิโลเมตร โก้เก๋ คูปอง เปตอง คาร์เฟ่ บุพเฟต์
ครัวซอง ปาร์เกต เชมเปญ
คาที่มาจากภาษาเปอร์เซีย เช่น ภาคี กุหลาบ ลูกเกด คาราวาน ชุกชี ฝรั่ง ราชาวดี
คาที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น กะลาสี การบูร ฝิ่น โก้หร่าน
คาที่มาจากภาษาญี่ปุ่น เช่น กิโมโน เกอิชา คาราเต้ เคนโด้ ซามูไร ซากุระ เทมปุระ สุกี้ยากี้ ยูโด
คาที่มาจากภาษาโปรตุเกส เช่น สบู่ ปิ่นโต กะละแม กะละมัง จับปิ้ง บาทหลวง เหรียญ
นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่นๆ อีกแต่ไม่มากนัก เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตสืบค้นต่อไป
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ใบงาน เรื่อง คาไทยแท้และคาที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้เขียนผังภูมิแสดงภาษาต่างประเทศในภาษาไทยที่มีใช้มาก ๔ ภาษา และยกตัวอย่างคาที่ยืมมาใช้
ภาษา………………………………..
ตัวอย่างคา
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ภาษา………………………………..
ตัวอย่างคา
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย

ภาษา………………………………..
ตัวอย่างคา
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ภาษา………………………………..
ตัวอย่างคา
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

177
แบบทดสอบ เรื่อง คาไทยแท้และคาที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
คาชี้แจง ให้เขียนระบุคาต่อไปนี้ เป็นคาที่มาจากภาษาใด
๑. ปัญญา
๒๑. กระทรวง
๒. กระบือ
๒๒. อนุโมทนา
๓. เทคโนโลยี
๒๓. อินเตอร์เนต
๔. ทรชน
๒๔. กระเพาะ
๕. กรม
๒๕. ปารีส
๖. ปฏิวัติ
๒๖. เมตร
๗. สวิตเซอร์แลนด์
๒๗. เสวย
๘. นิภา
๒๘. อั้งโล่
๙. กังวล
๒๙. สัมภาษณ์
๑๐. บุพเพสันนิวาส
๓๐. ธามรงค์
๑๑. เก้าอี้
๓๑. สาราญ
๑๒. อัพเดต
๓๒. ไวไฟ
๑๓. ประกาศ
๓๓. ลูกขุน
๑๔. ถนน
๓๔. สุภาษิต
๑๕. บะหมี่
๓๕. ปุ้งกี๋
๑๖. ปฏิทิน
๓๖. บรรจง
๑๗. ฟุตบอล
๓๗. ช็อคโกแลต
๑๘. ออนไลน์
๓๘. ตะหลิว
๑๙. เนรมิต
๓๙. เปอร์เซนต์
๒๐. ลอตเตอรี่
๔๐. สังเกต
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เฉลย

๑. บาลีสันสกฤต
๒. เขมร
๓. อังกฤษ
๔. บาลีสันสกฤต
๕. เขมร
๖. บาลีสันสกฤต
๗. อังกฤษ
๘. บาลีสันสกฤต
๙. เขมร
๑๐. บาลีสันสกฤต
๑๑. จีน
๑๒. อังกฤษ
๑๓. บาลีสันสกฤต
๑๔. เขมร
๑๕. จีน
๑๖. บาลีสันสกฤต
๑๗. อังกฤษ
๑๘. อังกฤษ
๑๙. บาลีสันสกฤต
๒๐. อังกฤษ

๒๑. เขมร
๒๒. บาลีสันสกฤต
๒๓. อังกฤษ
๒๔. เขมร
๒๕. อังกฤษ
๒๖. อังกฤษ
๒๗. เขมร
๒๘. จีน
๒๙. บาลีสันสกฤต
๓๐. เขมร
๓๑. เขมร
๓๒. อังกฤษ
๓๓. จีน
๓๔. บาลีสันสกฤต
๓๕. จีน
๓๖. เขมร
๓๗. อังกฤษ
๓๘. จีน
๓๙. อังกฤษ
๔๐. บาลีสันสกฤต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ใบงานเรื่องเล่า “ต้นไม้”
การศึกษาวรรณกรรม และวรรณคดีมี
ขั้นนา
๒. หนังสือเรียนวรรณคดี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน ๑.ครู ส นทนาเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น โดยสร้ า งปมปั ญ หาว่ า
รู้จักสังคมผ่านการสื่อสารทางวรรณกรรม และ นักเรียนเคยต้องทาอะไรหรือไม่ทาอะไรด้วยเหตุผลว่า “เห็นใจ
วรรณคดี ดังนั้นการเรียนรู้วรรณกรรม และ
เขา” บ้างหรือไม่อย่างไร
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วรรณคดี และสามารถสรุปเนื้อหา สรุปความรู้ ๒.เชื่อมโยงคาตอบของนักเรียนกับบทละคร “เห็นแก่ลูก”
และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นใน ขั้นสอน
กิจกรรมกลุม่ วิเคราะห์ บทละคร“เห็นแก่ลูก”
ระดับที่ยาก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๗ กลุ่ม แล้วอ่านบทละครพูดเรื่องเห็น
จึงมีความจาเป็นยิ่ง
แก่ลูก ช่วยกันวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์วรรณกรรม
๒. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานการวิเคราะห์หน้า
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชั้นเรียน
ด้านความรู้
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันวิพากษ์ การวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม
เข้าใจความรู้ ข้อคิด เนื้อหาจากวรรณกรรม ขั้นสรุป
วรรณคดีได้
๑. ครูให้นักเรียนอ่านใบงานเรื่อง ต้นไม้ แล้วเทียบเคียงว่ามี
ด้านทักษะและกระบวนการ
บทสรุปเหมือน เรื่อง “เห็นแก่ลูก” หรือไม่อย่างไร
สรุป เนื้อหา และนาข้อ คิดจากวรรณกรรม ๒. มอบหมายให้นักเรียนเตรียมแสดงบทบาทสมมุติจากบท
วรรณคดีไปใช้
ละคร “เห็นแก่ลูก” ในชั่วโมงหน้า
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
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180
การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
ด้านความรู้
เข้าใจความรู้ ข้อคิด เนื้อหาจาก
วรรณกรรม วรรณคดีได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปเนื้อหา และนาข้อคิดจาก
วรรณกรรม วรรณคดีไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจผลงานการ
ตรวจผลงาน
วิการวิ
เคราะห์
เคราะห์

ใบงาน

ผ่านร้อยละ ๘๐

ตรวจผลงานการ
ตรวจผลงาน
วิการวิ
เคราะห์
เคราะห์

ใบงาน

ผ่านร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .....................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...........................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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ใบงาน เรื่องต้นไม้ หน่วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่องบทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เรื่องเล่า “ต้นไม้”
“ไม้ต้นเดียวกัน ท่อนหนึ่งกลายเป็นพุทธรูป ท่อนหนึ่งกลายเป็นไม้กระดาน ไม้กระดาน รู้สึกไม่พอใจ "เราต่างก็เป็น
ไม้ที่มาจากต้นเดียวกัน ทาไมคนอื่นๆถึงเหยียบฉันเพื่อขึ้นไปกราบเธอ" พุทธรูปบอกกับไม้กระดานว่า "เพราะเธอถูก
เลื่อยเพียงครั้งเดียว แต่ฉันถูก แกะถูกกรีดเป็ นพันเป็นหมื่นครั้ง!" ชีวิตคนก็เช่นกัน ทนได้กับการหล่อหลอม ชีวิตจึง
เกิดคุณค่า เมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นความรุ่งเรืองของใครๆ อย่าได้เกิดความอิจฉา แต่จงถามตัวเธอเองว่า เธออดทน
และทุ่มเทมากกว่าใครคนนั้นแล้วหรือยัง

คาสั่ง จงอ่านเรื่องเล่าข้างต้น แล้วเทียบเคียงสิ่งที่ได้จากการอ่าน กับบทสรุป ของบทละครเรื่อง “เห็นแก่ลูก” ว่า
เหมือนกันหรือต่างกันเช่นไร

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

เฉลย ให้อยู่ในดุลยพินิจของครู ให้มีเหตุผลสอดคล้องสัมพันธ์กัน

หน่วยการเรียนรู้ ๒ เรื่อง พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู
การศึ ก ษาวรรณกรรม และวรรณคดี ขั้นนํา
ใบงาน เรื่องเห็นแก่ลูก
มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน ๑. ครูทักทายพูดคุยถึงการเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติที่ มอบ
ชั่วโมงที
รู้จักสังคมผ่านการสื่อสารทางวรรณกรรม และ มอบหมายเมื
หมายเมื่อชั่ว่อโมงที
่แลว่แล้ว
ชิ้นงาน / ภาระงาน
วรรณคดี ดั ง นั้ นการเรี ยนรู้ ว รรณกรรม และ ขั้นสอน
แสดงบทบาทสมมุติ
วรรณคดี และสามารถสรุปเนื้อหา สรุปความรู้ ๑. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยการแสดงบทละครพูดเรื่อง
และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นใน เห็นแกลูก
ระดับ ที่ยาก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ๒. หลังจากการแสดงจบนักเรียนรวมกันวิจารณตัวละครแตละ
จึงมีความจาเป็นยิ่ง
ตัวในเรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
๓. นักเรียนตอบคําถามคุณคาที่ไดจากเรื่องโดยแขงตอบเปนทีทีมม
ด้านความรู้
หัวขอดังนี้ คุณคาดานเนื้อหา คุณคาดานวรรณศิลป
เข้าใจความรู้ ข้อคิด เนื้อหาจากวรรณกรรม คุณคาดานสังคม และการนําไปใช
วรรณคดีได้
ขั้นสรุป
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปประเด็นในการวิเคราะห
สรุปข้อคิดจากวรรณกรรม วรรณคดีไปใช้
วรรณกรรม วรรณคดีใหนักเรียนจดบันทึก
๒ .นักเรียนทาใบงานการสรุปเนื้อหาเรื่องเห็นแก่ลูก
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง ข้อคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
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183
การวัดผลและการประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
เข้าใจความรู้ ข้อคิด เนื้อหา
สังเกตการแสดง
จากวรรณกรรม วรรณคดีจาก บทบาทสมมุติ
เรื่องเห็นแก่ลูกได้
ตรวจสอบใบงาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปข้อคิดจากวรรณกรรม
สังเกตพฤติกรรม
วรรณคดีไปใช้
ด้านคุณลักษณะ
มุ่งมั่นในการทางาน
สังเกตพฤติกรรม
รักความเป็นไทย

เครื่องมือ

เกณฑ์

แบบประเมินการแสดง ผ่านร้อยละ ๘๐
บทบาทสมมุติ
ใบงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านร้อยละ ๘๐
แบบประเมิน
คุณลักษณะ

คุณภาพระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ...................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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184
ใบงาน เรื่องเห็นแก่ลูก
หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่องข้อคิดจากละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนหาความหมายของคาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาศัพท์
๑. เกล้าผม
๒. เสมียน
๓. ช่างพูด
๔. ครีมโซดา
๕. ปอน
๖. ระหาย
๗. หมอความ
๘. หมาหัวเน่า
๙. เสมียนบาญชี
๑๐. อาญาจักร
๑๑. อินัง
๑๒. เหนี่ยวใจ
๑๓. ฉาย
๑๔. มีเหย้ามีเรือน
๑๕. ขอรับ
๑๖. สิบชั่ง
๑๗. เป็นโทษ
๑๘. เจ้าคุณ
๑๙. ใต้เท้า
๒๐. เกลอเก่า

ความหมาย

คาชี้แจง ๒. ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้โดยการอธิบายให้ชัดเจน
๑. พระยาภักดีนฤนาถ บิดาบุญธรรมของแม่ลออ ให้ความรักความปรารถนาดีต่อแม่ลอออย่างจริงใจหรือไม่ มี
เรื่องใดที่สนับสนุนความเห็นนี้
............................................................................................................................. ................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ตัวละครต่อไปนี้มีบุคลิกลักษณะอย่างไร ตามความคิดเห็นของนักเรียน
๒.๑ นายล้า……………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒ พระยาภักดีนฤนาถ…………………………………………………………………………………………………………
๒.๓ แม่ลออ………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๔ อ้ายคา....................................................................................................................... ...................
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185
๓. แนวคิดหรือแก่นเรื่องเห็นแก่ลูก คืออะไร.........................................................................................................
๔. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีกลวิธีการเขียนอย่างไร........................................................................................
๕. บทบรรยายในละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีประโยชน์อย่างไร..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๖. นักเรียนคิดว่า อ้ายคามีคุณธรรมในเรื่องใด......................................................................................................
๗. อ้ายคาปฏิบัติต่อแขกของนายเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด.........................................................................
..............................................................................................................................................................................
๘. เหตุใดนายล้าจึงดูแก่กว่าอายุจริง.....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
๙. จากพฤติกรรมทั่วไปของนายล้า แสดงให้เห็นว่านายล้าเป็นคนอย่างไร..........................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐. เมื่อนายล้าถูกจับค้าฝิ่นกับจีนกิมเง็ก แต่ทาไมไม่ถูกดาเนินคดี......................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๑. ทาไมนายล้าจึงต้องการมาพบแม่ลออ...........................................................................................................
๑๒. เพราะเหตุใดพระยาภักดีนฤนาถ จึงให้เงินนายล้า และทาไมจึงร้องขอแกมบังคับให้นายล้ารีบไป...............
............................................................................................................................. .................................................
๑๓. รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก โดยใช้พระนามแฝงว่า......................................
๑๔. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมว่า.............................................................................
๑๕. เรื่องเห็นแก่ลูก เป็นบทละครพูดกี่องก์..........................................................................................................
๑๖. “การละครเป็นวิธีหนึ่งของการอบรมจิตใจ” นักเรียนคิดว่าการละครอบรมจิตใจได้อย่างไร.........................
.................................................................................................................................................. ............................
๑๗. เรื่องเห็นแก่ลูกให้คติสอนใจในด้านใดมากที่สุด.............................................................................................
๑๘. นายล้าเป็นคนอายุราว ๔๐ ปี แต่หน้าตาแก่..แต่งกายค่อนข้างปอนๆ แต่ยังเห็นได้ว่าเคยเป็นผู้ดีมาครั้ง
หนึ่งแล้วคาที่ขีดเส้นใต้นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร จงอธิบาย...................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๙. แม่ลออสร้างภาพพ่อไว้ในใจ ว่าพ่อเป็นคนดี ใจกว้าง นักเรียนคิดว่าคนในยุคปัจจุบัน “สร้างภาพ” หรือไม่
ถ้าสร้างๆ อย่างไร................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒๐. จากเรื่องเห็นแก่ลูก จงบอกความหมายของคาที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้
- จาได้คลับคล้ายคลับคลา....................................................................................................................
- ใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้ว..................................................................................................................... ........
- ผมรู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมาก....................................................................................................................
- จะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือ...............................................................................................................
- เขารู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อเลี้ยงเขา............................................................................................................
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186
เฉลยใบงาน เรื่องเห็นแก่ลูก
หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่องข้อคิดจากละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนหาความหมายของคาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาศัพท์
๑. เกล้าผม
๒. เสมียน
๓. ช่างพูด
๔. ครีมโซดา
๕. ปอน
๖. ระหาย
๗. หมอความ
๘. หมาหัวเน่า
๙. เสมียนบาญชี
๑๐. อาญาจักร
๑๑. อินัง
๑๒. เหนี่ยวใจ
๑๓. ฉาย
๑๔. มีเหย้ามีเรือน
๑๕. ขอรับ
๑๖. สิบชั่ง
๑๗. เป็นโทษ
๑๘. เจ้าคุณ
๑๙. ใต้เท้า
๒๐. เกลอเก่า

ความหมาย
คาใช้แทนตัวผู้พูดเพศชายพูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ หรือว่าใช้เกล้ากระผม
พนักงานบัญชี
มีวาจาคมคาย
น้าหวานสีเขียวผสมโซดา
ซอมซ่อ อัตคัด ขัดสน
กระหาย
ทนายความ
คนที่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นไม่สามารถเข้ากับใครได้ ไม่มีใครรัก
พนักงานบัญชี
โทษ
เอาใจใส่ เอาใจช่วยดูแล
ยับยั้งใจ
ถ่ายรูป
แต่งงาน
คาขานรับของเพศชายขานรับผู้เป็นนาย
มาตราเงินโบราณ หนึ่งชั่งมีจานวนเท่ากับ ๘๐ บาท สิบช่างเท่ากับ ๘๐๐ บาท
ได้รับโทษ ติดคุก
คาเรียกผู้มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไป
คาใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับขุนนางผู้มีศักดิ์สูง เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒
เพื่อนเก่า

คาชี้แจง ๒. ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้โดยการอธิบายให้ชัดเจน
๑. พระยาภักดีนฤนาถ บิดาบุญธรรมของแม่ลออ ให้ความรักความปรารถนาดีต่อแม่ลอออย่างจริงใจหรือไม่ มี
เรื่องใดที่สนับสนุนความเห็นนี้...................อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน………........................................................
๒. ตัวละครต่อไปนี้มีบุคลิกลักษณะอย่างไร ตามความคิดเห็นของนักเรียน
๒.๑ นายล้า……อายุราว ๖๐ สิบเศษ ผิวขาว หน้าแดงดูแก่กว่าวัยด้วยดื่มเหล้ามาก
๒.๒ พระยาภักดีนฤนาถ……บุคลิกภาพภูมิฐาน สูง มีสง่า ราศีผู้ดี สุขุม
๒.๓ แม่ลออ……เป็นหญิงสาววัย ๑๗ ปี สดใส เรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
๒.๔ อ้ายคา......มีความรอบคอบ ภักดีต่อเจ้านาย ซื่อตรง ฉลาดเฉลียว
๓. แนวคิดหรือแก่นเรื่องเห็นแก่ลูก คืออะไร..........พ่อแม่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของลูก
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187
๔. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีกลวิธีการเขียนอย่างไร.....เป็นบทละครพูด เน้นบทสนทนา ดาเนินเรื่องรวดเร็ว
ด้วยคาพูดตัวละครที่สื่อสารตรงไปตรงมา
๕. บทบรรยายในละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีประโยชน์อย่างไร.....บอกถึงบุคลิกภาพตัวละคร เห็นภาพของ
สถานที่ในฉากนั้นๆ
๖. นักเรียนคิดว่า อ้ายคามีคุณธรรมในเรื่องใด......ความซื่อสัตย์
๗. อ้ายคาปฏิบัติต่อแขกของนายเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด.....เหมาะสม เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องเฝ้าบ้าน
และดูแลเรื่องความปลอดภัย ไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า
๘. เหตุใดนายล้าจึงดูแก่กว่าอายุจริง........เพราะดื่มเหล้ามาก
๙. จากพฤติกรรมทั่วไปของนายล้า แสดงให้เห็นว่านายล้าเป็นคนอย่างไร.......เห็นแก่ตัว
๑๐. เมื่อนายล้าถูกจับค้าฝิ่นกับจีนกิมเง็ก แต่ทาไมไม่ถูกดาเนินคดี...เพราะปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมค้าฝิ่นด้วย
๑๑. ทาไมนายล้าจึงต้องการมาพบแม่ลออ.....หวังให้แม่ลออเลี้ยงตนเองเพราะไม่มีหนทางทามาหากินแล้ว
๑๒. เพราะเหตุใดพระยาภักดีนฤนาถ จึงให้เงินนายล้า และทาไมจึงร้องขอแกมบังคับให้นายล้ารีบไป...............
............เพราะไม่ต้องการให้นายล้าแสดงตัวว่าเป็นพ่อแม่ลออเพราะจะทาให้ผู้อื่นไม่กล้าคบหาแม่ลออเพราะ
เป็นลูกคนติดคุก
๑๓. รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก โดยใช้พระนามแฝงว่า....พระขรรค์เพชร
๑๔. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมว่า.......สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
๑๕. เรื่องเห็นแก่ลูก เป็นบทละครพูดกี่องก์.......๑ องค์......................................
๑๖. “การละครเป็นวิธีหนึ่งของการอบรมจิตใจ” นักเรียนคิดว่าการละครอบรมจิตใจได้อย่างไร.........................
..............สอดแทรกคาสอนลงในบทละคร.........................
๑๗. เรื่องเห็นแก่ลูกให้คติสอนใจในด้านใดมากที่สุด.......ความรักของคนในครอบครัว....................
๑๘. นายล้าเป็นคนอายุราว ๔๐ ปี แต่หน้าตาแก่..แต่งกายค่อนข้างปอนๆ แต่ยังเห็นได้ว่าเคยเป็นผู้ดีมาครั้ง
หนึ่งแล้วคาที่ขีดเส้นใต้นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร จงอธิบาย.....ผู้ที่เคยเป็นราชการ มียศตาแหน่งมาก่อน
๑๙. แม่ลออสร้างภาพพ่อไว้ในใจ ว่าพ่อเป็นคนดี ใจกว้าง นักเรียนคิดว่าคนในยุคปัจจุบัน “สร้างภาพ” หรือไม่
ถ้าสร้างๆ อย่างไร...............อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน...........................................
๒๐. จากเรื่องเห็นแก่ลูก จงบอกความหมายของคาที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้
- จาได้คลับคล้ายคลับคลา..................จาได้แต่ไม่ค่อยแน่ใจ........................
- ใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้ว.................มียศบรรดาศักดิ์เพิ่มขึ้น.............................
- ผมรู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมาก...................มีใบหน้าที่มากกว่าอายุ.................
- จะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือ.................พูดความจริงที่ไม่อยากพูด...........
- เขารู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อเลี้ยงเขา..........แค่เพียง...........................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

ชื่อหนวยการเรียนรู พินิจคุณคาวรรณคดี
รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เวลาเรียน ๑๒ ชัว่ โมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ : การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ม ๓/๓ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ม ๓/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
ม ๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
ม ๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
สาระที่ ๒ : การเขียน
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียงเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ม ๓/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ
สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ในโอกาสต่าง ๆ
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ม ๓/๔ พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ม ๓/๕ พูดโน้มน้าวใจโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อความอย่างมีเหตุผล
ม ๓/๖ มีมารยาทในการฟัง ดู และการพูด
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สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม ๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ม ๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม ๓/๓ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
๑. การระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่านแล้วเขียนกรอบแนวคิด
ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน
๒. การวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ และวิจารณ์ความสมเหตุสมผล
การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง และการตีความประเมินคุณค่า ตลอดจนแนวคิดที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต โดยการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น
หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
๓. การจาแนก และใช้คาภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในภาษาไทย
๔. การพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๕. การวิเคราะห์วิถีไทย และคุณค่า จากรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน แล้วสรุปความรู้และข้อคิดจาก
การอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๓. สาระการเรียนรู้
๑. หลักการอ่านและวิธีการอ่านจับใจความสาคัญ
๒. การอ่าน คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด
๓. การอ่านวิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้วยความสมเหตุสมผล
๔. อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
๕. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ การเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องที่อ่าน
๖. หลักการพูดและวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดโต้วาที การพูดโน้มน้าวใจ
๗. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี ด้านเนื้อหา แนวคิด การใช้ภาษา คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๘. การวิเคราะห์คุณค่าบทกวี ด้านเนื้อหา แนวคิด การใช้ภาษา คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๙. การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่น
๑๐. การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
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๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
๖.๑ ชิ้นงานหรือภาระงาน
๖.๒ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านจับใจความสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูล
ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านจับใจความ และมีสมาธิในการอ่านจับใจความ
สาคัญ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีนิสัยรักการอ่าน
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีวินัย
๔.มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. ซื่อสัตย์สุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านข้อความที่ครูนาเสนอ “การซึ่งใช้เงิน
พระคลังข้างที่ ไม่ใช้เงินแผ่นดินอย่างเช่นเคยจ่ายให้เจ้านาย
และบุตรข้าราชการไปเล่าเรียนแต่ก่อนนั้น เพราะเห็นว่าพ่อ
มีลูกมากด้วยกัน การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้
เล่าเรียนวิชานี้ เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐดีกว่าทรัพย์สิน
เงินทองอื่น ๆ ด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตราย ที่จะ
เสื่อมสูญ ลูกคนใดที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดี หรือไม่มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดี ก็จะต้องส่งไปเรียนวิชาทุกคน
ตลอดโอกาสที่จะเป็น ไปได้ เหมือนหนี่งได้แบ่งทรัพย์มรดก
ให้แก่ลูกเสมอ ๆ กันทุกคน” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๕
แล้วร่วมกันตอบคาถาม ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร
๒. ครูเฉลย ว่า รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้เงินส่วนพระองค์ส่ง
พระโอรสไปเรียนต่างประเทศด้วยเห็นความสาคัญของ
ความรู้มากกว่าทรัพย์สินใดๆ และบอกนักเรียนว่าวิธีตั้ง
คาถามเหล่านี้จะช่วยในการอ่านจับใจความสาคัญละสรุป
ความได้ดีวิธีหนึ่ง
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้
๒. ใบงาน
๓. แบบทดสอบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. สรุปความจากหนังสือนอกเวลา เส้นเลือดสึขาว

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ หลักการอ่านจับใจความ
สาคัญ
๒. นักเรียนทาใบงานการอ่านจับใจความสาคัญ โดยใช้
การตั้งคาถาม เพื่อหาใจความสาคัญ และ พลความ
๓. ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมานาเสนอใบงาน
๔. ครูเฉลยความถูกต้องของใบงาน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของการจับ
ใจความสาคัญในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การ
เขียนย่ยอนย่ความ
นทึนกทึความรู
การเขี
อความการจดบั
การจดบั
กความรู้ ฯลฯ
้ ฯลฯ
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบ
๓. นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลา เรื่อง
เส้นเลือดสีขาว แล้วสรุปเรื่องราวโดยใช้หลักการจับใจความ
สาคัญที่ได้เรียนไปแล้ว พร้อมบอกข้อคิดที่ได้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลประเมินผล
รายการประเมิน
ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจับ
ใจความสาคัญ

วิธีวัด

193
179

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การตัดสิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. ตรวจใบงาน
๑. ใบงาน
-ร้อร้ยละ
อยละ๘๐๘๐
๒. ตรวจแบบทดสอบ ๒. แบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
-ร้อร้ยละ
อยละ๘๐๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตรวจผลงานของ
แบบประเมินผลงานนักเรียน -ร้อร้ยละ
อยละ๘๐๘๐
นักเรียน

ด้านทักษะ / กระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญได้
๒. ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
ด้านลักษณะ
๑. มีนิสัยรักการอ่าน มีความ
สังเกตพฤติกรรมการ ๑. แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีมารยาท เรียนรู้ของนักเรียน ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการ ผ่านเกณฑ์
ที่ดีในการอ่าน
รายบุคคล
เรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล
๒. มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ...............................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................... .............
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.............................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ...............................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ.................
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ใบความรู้ เรื่อง หลักการอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
ความสาคัญ
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เป็นการอ่านเพื่อความรู้ เป็นสิ่งจาเป็นเพราะผู้อ่านสามารถจับใจ
ความสาคัญของเรื่องได้ จะทาให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของถ้อยคา
และสานวนที่ปรากฏในเรื่องและจัดลาดับเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถจับใจความสาคัญได้อย่างครบถ้วน
การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเพื่อเก็บสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายสาคัญ
ของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่สาคัญ เก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียน
ใจความสาคัญ หมายถึง ใจความที่สาคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่ สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่น ๆ ในย่อหน้านั้น ถ้าเอาใจความสาคัญออก ผู้รับสารจะรับสารไม่ตรงจุดมุ่งหมาย
หรือทาให้ความหมายของเรื่องบิดเบือนไป ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญ เพียงประโยคเดียว หรือ
อย่างมากไม่เกิน ๒ ประโยค
พลความ (พน-ละ-ความ) หรือใจความย่อย หมายถึง ใจความที่มีความสาคัญน้อย มีหน้าที่ขยายความ
ประโยคใจความสาคัญ เป็นใจความสนับสนุนหรือให้ตัวอย่างให้ผู้รับสารเข้าใจเด่นชัดขึ้น แม้ไม่มีใจความย่อย ผู้รับ
สารก็สามารถรับสารได้ตรงตามจุดมุ่งหมายได้
หลักการอ่านเพื่อจับใจความ
๑. ตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน ไม่ควรคิดถึงเรื่องอื่น ๆ ในขณะที่กาลังอ่านหนังสือ
๒. อ่านเรื่องให้เข้าใจโดยตลอด แล้วสรุปใจความไว้
๓. ควรตั้งคาถาม ถามตัวเองว่า เรื่องที่อ่านนั้นเป็นเรื่องอะไร กล่าวถึงใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๔. ฝึกสังเกตใจความสาคัญของแต่ละตอน พร้อมทั้งสังเกตส่วนขยายด้วย
๕. ควรมีการบันทึกข้อความสาคัญของเรื่อง เช่น ชื่อบุคคล สถานที่ เวลา ฯลฯ
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม
มะนาวนอกจากจะใช้ปรุงอาหารให้รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแซ่บถึงใจแล้วเปลือกมะนาวยังนามาใช้ดับกลิ่น
ได้ กลิ่นคาวทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา หรืออาหารทะเล กลิ่นเวลาปอกหัวหอม หัวกระเทียมก็ได้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ตามร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารทะเล เมื่อรับประทานเสร็จจะมีโถใส่น้ามีเปลือก
มะนาวลอยมาให้สาหรับใช้ล้างมือ เพราะนอกจากจะมาช่วยดับกลิ่นแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกสดชื่นอีกด้วย
(วิชาการ. ๒๕๕๒ : เว็ปไซต์)
ใคร

ทาอะไร

ที่ไหน

เมื่อไหร่

อย่างไร

ใจความสาคัญ คือ.......................................................................................................................................
ใจความรอง (พลความ)คือ.........................................................................................................................
“จะประกอบงานใดตั้งใจมั่น
ไม่แปรผันรวนเรทาเหหัน
ต้องมุ่งจิตคิดก้าวหน้าอย่าผัดวัน
อย่ามัวฝันรอให้เขามาเอาใจ
อย่าเพียงแต่หมายมั่นวันพรุ่งนี้
ว่าฤกษ์ดีฤกษ์งามตามสมัย
พรุ่งนี้เหมือนคนปล้นทรัพย์ไป
โจรที่ไหนจะมาเมตตาเอย”
ใคร
ทาอะไร
ที่ไหน
เมื่อไหร่
อย่างไร

ใจความสาคัญ คือ.......................................................................................................................................
ใจความรอง (พลความ)คือ.........................................................................................................................
ชื่อ.............................................. สกุล.................................................ชั้น.........................เลขที.่ ...............
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แนวการตอบใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ใคร
มะนาว

ทาอะไร
ปรุงอาหาร ดับกลิ่น
ให้ความสดชื่น

ที่ไหน

เมื่อไหร่

อย่างไร

ใจความสาคัญ คือ มะนาวนอกจากใช้ปรุงอาหารแล้วยังช่วยดับกลิ่น
ใจความรอง (พลความ)คือ ด้วยเหตุนี้ ตามร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารทะเล เมื่อรับประทานเสร็จจะมีโถ
ใส่น้ามีเปลือกมะนาวลอยมาให้สาหรับใช้ล้างมือ เพราะนอกจากจะมาช่วยดับกลิ่นแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกสดชื่นอีกด้วย
“จะประกอบงานใดตั้งใจมั่น
ไม่แปรผันรวนเรทาเหหัน
ต้องมุ่งจิตคิดก้าวหน้าอย่าผัดวัน
อย่ามัวฝันรอให้เขามาเอาใจ
อย่าเพียงแต่หมายมั่นวันพรุ่งนี้
ว่าฤกษ์ดีฤกษ์งามตามสมัย
พรุ่งนี้เหมือนคนปล้นทรัพย์ไป
โจรที่ไหนจะมาเมตตาเอย”
ใคร
ทาอะไร
ที่ไหน
เมื่อไหร่
อย่างไร
คน
ทางาน
ทันทีไม่รีรอ
มุ่งมั่นไม่ผัดวัน

ใจความสาคัญ คือ คนเราต้องตั้งใจทางานด้วยความมุ่งมั่นไม่ผัดวัน
ใจความรอง (พลความ)คือ การรีรอหรือผัดวันเหมือนกับคนที่โดนโจรปล้นทรัพย์ไป
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197
แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อละหนึ่งคาตอบ
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑ – ๒
“เมื่อพูดถึงขยะที่เป็นอันตราย เรามักนึกถึงขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่มักมองข้ามขยะพิษจาก
บ้านเรือน อันได้แก่ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่แห้ง ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง”
๑. ข้อความใดเป็นใจความสาคัญ
ก. ขยะอันตราย คือ ขยะจากโรงงาน
ข. ขยะอันตรายขยะพิษจากบ้านเรือน
ค. ขยะที่เป็นอันตราย
ง. ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง
๒. ข้อความใดเป็นใจความรอง
ก. ขยะอันตราย
ข. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม
ค. ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง
ง. ขยะมีอันตรายที่ร้ายแรงที่คนควรระมัดระวัง
๓. ควรเรียงลาดับข้อความต่อไปนี้อย่างไร จึงจะสื่อสารได้ชัดเจน
(๑) กิจกรรมตอนเช้า คือ ไปตักบาตรที่ตลาดบ้านโพน
(๒) ไม่ได้หมายความว่า ต้องใช้ทัพพีตักข้าวจากขันใส่ลงในบาตรพระ
(๓) เวลาอยู่บ้านที่เชียงใหม่
(๔) ยังยืนยันที่จะใช้ว่า ตักบาตร เพราะแปลว่า เอาของใส่บาตรพระ (ตรงกับภาษาเขมรตัก แปลว่า วางลง)
ก. ๑ – ๒ – ๓ – ๔
ข. ๔ – ๓ – ๒ – ๑
ค. ๒ – ๔ – ๑ – ๓
ง. ๓ – ๑ – ๔ – ๒
๔. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความ
ก. เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้
ข. เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาได้
ค. เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหาความจริงแสดงข้อคิดเห็น
ง. เมื่ออ่านแล้วสามารถจาคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ได้
๕. บุคคลในข้อใด ไม่มี พื้นฐานในการอ่านจับใจความ
ก. ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งเก่งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในหนังสือ
ข. น้อยไม่ชอบวรรณคดีไทยเมื่ออ่านเรื่องพระอภัยมณีจึงไม่ค่อยเข้าใจ
ค. แตงอ่านเรื่องลูกชาวนาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจเพราะเคยช่วยปู่ทานา
ง. อู่ได้ฉายาว่าหนอนหนังสือเพราะชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท
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๖. ใจความสาคัญของข้อความต่อไปนี้คืออะไร
“เด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล การเล่นฟุตบอลเป็นการออกกาลังกายที่ดี และเป็นกีฬาที่ฝึกให้เด็กเล่นเป็นหมู่
ผู้เล่นฟุตบอลต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าเราเล่นฟุตบอลแพ้เราก็ต้องยอมรับ และไม่โทษกันว่าใครเล่นไม่ดี เราจึงจะได้
ชื่อว่าเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬา”
ก. เด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล
ข.ผู้เล่นฟุตบอลต้องไม่ทะเลาะกัน
ค. การเล่นฟุตบอลเป็นการออกกาลังกายที่ดี และเป็นกีฬาที่ฝึกให้เด็กเล่นเป็นหมู่
ง. การเล่นแล้วไม่โทษกันแสดงถึงการเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬา
๗. ใจความสาคัญของข้อความต่อไปนี้คืออะไร
“ คนขยันชอบทางานและหมั่นหาความรู้ เพื่อจะได้ทางานด้วยความฉลาด และรอบคอบดังตัวอย่างป้าแช่ม
ป้าแช่มเป็นคนขยันจึงตื่นนอนแต่เช้าทาขนมกล้วย ขนมตาล และข้าวเหนียวสังขยาไปขายที่ตลาดป้าแช่มบอกกับ
ใคร ๆ เสมอว่า ถ้าคนเราขยันทางานมีระเบียบ รู้วิธีทามาหากินก็จะไม่อดตาย”
ก. ป้าแช่มเป็นคนขยันจึงตื่นนอนแต่เช้า ข. คนเราขยันทางานมีระเบียบ รู้วิธีทามาหากิน ก็จะไม่อดตาย
ค. ป้าแช่มทาขนมไปขายที่ตลาด
ง. คนขยันทางานด้วยความฉลาดและรอบคอบ
๘. ใจความสาคัญของข้อความต่อไปนี้คืออะไร
“ยีราฟเป็นสัตว์ป่า มีขายาวจึงวิ่งเร็ว มันมีคอยาวเหมือนเสาไฟฟ้าจึงมองเห็นได้ไกล ยีราฟกินใบไม้
เป็นอาหาร เรานายีราฟจากเมืองอื่นมาเลี้ยงไว้ ในสวนสัตว์ เด็ก ๆ ชอบดูยีราฟในสวนสัตว์เพราะมีหน้าตาตลก”
ก. ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีขายาว
ข. ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาตลก
ค. ยีราฟเป็นสัตว์ที่กินใบไม้เป็นอาหาร
ง. ยีราฟเป็นสัตว์ป่า
๙. ข้อสรุปของข้อความนี้คืออะไร
“เนื่องจากชาวนาไทยมีที่ดินน้อย เฉลี่ยเพียงครอบครัวละเจ็ดแปดไร่เท่านั้น ในบางภาคการใช้วัวควายทานา
จึงน่าจะเหมาะสมกับงานเพราะสะดวกที่จะทาเมื่อใดก็ได้ และแล้วเสร็จได้ในเวลาไม่นาน ทั้งยังประหยัดกว่า
การจ้างรถไถนา”
ก. ชาวนามีที่ดินน้อย
ข. การใช้วัวควายทานาควรให้เหมาะกับงาน
ค. การใช้วัวควายประหยัดกว่าการจ้างรถไถนา ง. การใช้วัวควายทาให้งานแล้วเสร็จในเวลาไม่นาน
๑๐. ควรสรุปข้อความต่อไปนี้ว่าอย่างไร
“การทางานของอวัยวะต่าง ๆ ต้องเป็นระบบและมีระเบียบ ร่างกายจึงจะอยู่เป็นปกติและเจ้าของร่างกาย
จึงจะรู้สึกสบายดี เมื่ออวัยวะต่าง ๆ เกิดความขัดข้อง อาทิเกิดอุบัติเหตุโลหิตไหลออกนอกเส้นโลหิตสมอง
เป็นการไม่อยู่ในระเบียบของการสูบฉีดโลหิต เจ้าของร่างกายก็จะล้มป่วยเป็นอัมพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้”
ก. เจ้าของร่างกายจะสบายดีเมื่อการทางานของอวัยวะอยู่ในระบบระเบียบ
ข. เจ้าของร่างกายจะสบายดีเมื่อเส้นโลหิตในสมองมิได้ถูกกระทบกระเทือน
ค. การเป็นอัมพาตหรือถึงแก่ชีวิตเกิดเมื่อการทางานของอวัยวะไม่อยู่ในระบบระเบียบ
ง. ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วโลหิตไหลออกนอกเส้นโลหิตก็อาจทาให้เป็นอัมพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้
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เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง หลักและกลวิธีการอ่านจับใจความ
๑. ข ๒. ข ๓. ง ๔. ง ๕. ก ๖. ค ๗. ข ๘. ก ๙. ค ๑๐. ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์
ขั้นนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทน ๖ คน แจกหมวก
ด้านความรู้
ให้นักเรียนคนละใบแต่ละคนจะได้สีหมวกที่แตกต่าง
การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้ กัน สีขาว สีแดง สีเหลือง สีดา สีเขียว สีฟ้า
ครูเขียนข้อความ “ถ้าเลือกคบคนที่ หน้าตา ก็จงอย่า
กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจยิ่งขึ้น
เรียกร้องหาความดีจากคนๆนั้น ” ครูให้นักเรียนสวม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
หมวกสีขาวบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักเรียน
อ่านวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านโดยใช้
ที่สวมหมวกสีแดง เราจะบอกความรู้สึก ต่อข้อความ
กระบวนการคิด
เช่นสงสาร ดีใจ โกรธ ชอบ ไม่ชอบ ประทับใจ เศร้ า
ด้านคุณลักษณะ
ฯลฯ นักเรียนที่หมวกสีเหลือง ประโยชน์ของข้อความ
๑. มีนิสัยรักการอ่าน
นักเรียนที่สวมหมวกสีดา บอกถึงจุดบกพร่องข้อความ
๒. มีมารยาทในการอ่าน
นักเรียนที่สวมหมวกสีเขียว บอกถึงวิธีอื่นในที่สามารถ
๓. มีวินัย
นาไปปฏิบัติได้นอกเหนือจากข้อความ นักเรียนที่สวม
๔.มุ่งมั่นในการทางาน
หมวกสีฟ้า สรุปข้อคิด ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
๕. มีจิตสาธารณะ
เรื่องที่อ่าน
๖. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ครูอธิบายว่าการที่เราจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์เรื่อง
ที่อ่านหรือสิ่งที่เราพบในชีวิตประจาวันนั้นเราสามารถ
นาวิธีคิด ๖ แบบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่อง ที่ชอบโดยใช้วิธีคิดแบบ
หมวก ๖ ใบ

สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. ข่าวเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์
๒. ใบงาน
๓. กระดาษเทาขาว
๔. สีเมจิก สีไม้

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๑. นักเรียนอ่านข่าว “จับบริษัทลอยแพลูกทัวร์สูญ ๑๐
ล้ า น” จากใบงาน พร้ อ มกั น ทั้ ง ห้ อ ง เมื่ อ จบแล้ ว ครู ห ยิ บ
หมวกสี ฟ้าขึ้นมา ครูถามว่าถ้าเราสวมหมวกสี ฟ้า เราจะตั้ ง
คาถามข่าวนี้ว่าอย่างไรบ้าง (เรื่องนี้สรุปได้ว่าอย่างไร หรื อ
ใจความสาคัญของเรื่องนี้คือไร ประโยชน์หรือข้อคิดของเรื่อง
นี้คืออะไร เมื่อนักเรียนตั้งคาถามแล้ว ก็ช่วยกันตอบคาถาม
นั้น ครูหยิบหมวกสีขาว ครูถามนักเรียนว่าถ้าเราสวมหมวกสี
ขาว เราจะตั้งคาถามว่า ควรตั้งชื่อข่าวนี้ว่าอย่างไร ข้อเท็จจริง
ของข่าวนี้คืออะไรนักเรียนตั้งคาถาม พร้อมกับหาคาตอบ ครู
หยิบ หมวกสี แ ดง ครู ถามว่าเราจะตั้งค าถามว่า ...อ่านข่า ว
นี้แล้วเรารู้สึกอย่างไร นักเรียนตอบคาถาม ครูหยิบหมวกสี
ดา นักเรียนตั้งคาถามว่า ....สาเหตุหรือปัญหาของเรื่องนี้คือ
อะไร จะปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขอย่ า งไร นั ก เรี ย นตอบค าถาม

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
ครูหยิบหมวกสีเหลือง นักเรียนตั้งคาถามว่า “ข่าวนี้มี
พฤติกรรมที่ดีสมควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่อย่างไร
การใช้ภาษาสื่อความหมายเป็นอย่างไร” นักเรียนตอบ
คาถาม ครูห ยิบหมวกสี เขียว นักเรียนตั้งคาถามว่า
“จากปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวนี้มีวิธีการแก้ไขอย่างไร”
ครูพูดว่าเมื่อเราทุกดคนเข้าใจการตั้งคาถามตามสีของ
หมวกแล้ว
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน แบบคละ
ความสามารถ ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
จับสลากเป็นเจ้าของหมวกความคิดหกใบ คนละสี แต่
ถ้ากลุ่มใดนักเรียนมี ๗ คน ก็ให้นักเรียน ๑ คน เป็นผู้
สังเกตและผลัดเปลี่ยนกับเพื่อน การเป็นเจ้าของหมวก
ในครั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการคิ ด ตาม
ทิศทางของสีหมวก โดยสมาชิกคนอื่น ๆภายในก็ต้อง
ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้จนสมบูรณ์ชัดเจน
ที่สุด ของการคิดของหมวกแต่ละใบในแต่ละครั้งแล้ว
นาเสนอ โดยใช้แผนผังความคิดโดยภายในกลุ่มตกลง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
กันว่าจะทาแผนผังแบบใด ครูแจกกระดาษเทา ขาว
ปากกาเมจิก สีไม้ ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอหน้าชั้นชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๑. ครูแสดงความชื่นชม แล้วเชื่อมโยงให้เห็น
ความสาคัญของการอ่านในชีวิตประจาวัน นักเรียน
ควรนาวิธีการตั้งคาถามของหมวกหกใบไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียน
๓. นักเรียน อ่านแล้วเลือกบทความ ข้อความที่ชอบ
มากที่สุด ๑ เรื่อง ทดลองใช้หมวกหกใบด้วยตนเอง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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204
การวัดผลประเมินผล
รายการประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกแนวทางการอ่านจับใจความจากข่าว

วิธีวัด
ทาแบบทดสอบ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. บอกใจความสาคัญและลาดับเหตุการณ์จาก ทาแบบทดสอบ
ข่าวได้ถูกต้อง
๒. อ่านจับใจความสาคัญและวิเคราะห์วิจารณ์
ข่าว

เครื่องมือวัด
แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
หลังเรียน

เกณฑ์การตัดสิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้- อร้ยละ
อยละ๘๐๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อยละ๘๐๘๐
ร้- อร้ยละ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้- อร้ยละ
อยละ๘๐๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อยละ๘๐๘๐
ร้- อร้ยละ
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
๑. ใฝ่เรียนใฝ่รู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบงาน เรื่องการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

(มติชน : ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑๔๖๔๖ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๐)
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คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
๑. ข้อมูลที่อ่านมีอะไรบ้าง และอะไรเป็นข้อตกลงเบื้องต้น (หมวกสีขาว)
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๒. หลังจากอ่านข้อความแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร (หมวกสีแดง)
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๓. นักเรียนจงบอกส่วนดี จุดเด่น ประโยชน์ คุณค่าที่พบ (หมวกสีเหลือง)
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๔. จงบอกข้อเสีย ข้อบกพร่อง จุดด้อย ข้อผิดพลาดหรือสิ่งไม่ดีที่พบ (หมวกสีดา)
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๕. จงเสนอแนะทางออกของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อความ ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (หมวกสีเขียว)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๖. จงสรุปผลจากข้อความจากการอ่าน โดยเขียนผังความคิด Mind Mapping (หมวกสีฟ้า)
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ชื่อ........................................................สกุล.................................................ชั้น.........................เลขที.่ ................

207

แนวการตอบใบงาน เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑. แนวคาตอบ : นางสาวธัญญรัศม์ สารสังวาล และพวกถูกหมายศาล จังหวัดสตูล ออกหมายจับฐานความผิด
ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนที่ซื้อแพคเกจทัวร์ แล้วไม่ได้ท่องเที่ยวจริง
๒. โกรธที่ไม่ซื่อตรง คดโกงประชาชน
๓. การอ่านข่าวเป็นบทเรียนให้ระมัดระวังตัวในการเลือกซื้อแพคเกจทัวร์
๔. การควบคุมดูแลของรัฐไม่ทั่วถึง เจ้าของบริษัทไร้คุณธรรม
๕. กฎหมายควรมีบทลงโทษให้แรงพอที่จะทาผิดแนวนี้ หรือมีระบบดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่
๖. จงสรุปผลจากข้อความจากการอ่าน โดยเขียนผังความคิด Mind Mapping (หมวกสีฟ้า)
สาเหตุ
บริษัททัวร์
ด้อยคุณธรรม

ประชาชน

ผล
ถูกโกง

การแก้ปัญหา
- ประกันคุณภาพของบริษัททัวร์
- บังคับใช้กฎหมาย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ขั้นนา
๑. ใบความรู้ การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
บทความ
๑. นักเรียนอ่านข้อความที่ครูให้ช่วยกันตอบคาถามว่า จากการอ่านบทความ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ข้อความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ให้ข้อคิดใด “เวลามี ๒. ใบงาน การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น จาก
วิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าเรื่องที่อ่านความเป็นไปได้ ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว เวลาอาจจะเป็นยารักษา
การอ่านบทความ
ความสมเหตุสมผลของการลาดับความสามารถตีความ โรคภัยไข้เจ็บให้หาย หรืออาจเป็นยาพิษที่ฆ่าคนตาย ๓. แบบทดสอบ
และบอกแนวคิดได้
เวลาอาจสร้างชัยชนะสร้างความความพ่ายแพ้ ทาชัย ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
ชนะให้เป็นการพ่ายแพ้ หรือทาความพ่ายแพ้ให้กลับ
เข้าใจหลักวิจารณ์ความสมเหตุสมผลของการลาดับ เป็นชัยชนะเวลาทาสิ่งซึ่งไม่เสมอภาคให้กลับเสมอภาค
ความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
หรือทาความเสมอภาคให้เปลี่ยนเป็นความต่างกัน”
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขั้นสอน
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้อย่าง
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้การอ่านวิจารณ์และแสดง
สมเหตุสมผลของการลาดับความ
ความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
ด้านคุณลักษณะ
๒. นักเรียนอ่านบทความแนว PISA เรื่อง ยาลด
๑. มีวินัย
ความอ้วน แล้วจับคู่ตอบคาถาม
๒. นิสัยรักการอ่าน
๓. นักเรียนและครูเฉลยคาตอบ
๓. มีมารยาทในการอ่าน
ขั้นสรุป
๑. ทดสอบอ่านบทความแนว PISA เรื่อง ทาก
๒. นักเรียนค้นหาบทความที่ชอบแล้วบอกคุณค่าที่ได้
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๗. การวัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

การวัด
วิธีวัด

เครื่องมือ

ด้านความรู้
๑. หลักการอ่านจับใจความจากบทความ แบบทดสอบ
ได้ถูกต้อง

แบบทดสอบ

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. จับใจความและตอบคาถามเรื่องที่อ่าน แบบทดสอบ
ได้ถูกต้อง

แบบทดสอบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. นิสัยรักการอ่าน
๓. มีมารยาทในการอ่าน

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒. ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒. ร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................

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

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................

ลงชื่อ
ครูผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ......
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จุดประสงค์ เข้าใจหลักวิจารณ์ความสมเหตุสมผลของการลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง
บทความ
บทความเป็นงานเขียนที่มุ่งเสนอความคิดเห็นหรือความรู้ในเรื่องที่คนกาลังสนใจอยู่ตามความคิดส่วนตัว
ของผู้แต่งเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง บทความทั่วไปจึงมีเนื้อหาที่เกี่ ยวข้องกับเรื่องปัจจุบัน เหตุการณ์ทันสมัย
และมีวิธีการเขียนโน้มน้าวใจให้เหตุผลที่ผู้อ่านเชื่อถือได้
ลักษณะของบทความที่ดี
๑. มีส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ
๑.๑ ส่วนนา เป็นส่วนขึ้นต้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน มีลักษณะเป็นเชิงกล่าวนา หรือให้ความรู้
พื้นฐาน ในบางครั้งอาจบอกเจตนาของผู้เขียนในการเขียนบทความนั้น
๑.๒ ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนสาคัญที่ให้ความรู้และสาระแก่ผู้อ่าน
๑.๓ ส่วนสรุป เป็นส่วนท้ายของบทความ เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นการสรุปเนื้อหาและสร้างความ
ประทับใจในการอ่าน
๒. มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ บทความที่มีคุณค่านั้นควรมีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้และความคิด ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เนื้อหาควรทันเหตุการณ์ มีความถูกต้อง และสามารถใช้อ้างอิงได้
๓. ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าเป็ นบทความเชิงวิช าการควรใช้ภาษาที่เป็น แบบแผน แต่ถ้าเป็น
บทความประเภทอื่นที่ไม่ใช่บทความทางวิชาการ ควรใช้ภาษาพูด หรือภาษากึ่งแบบแผนในการเขียนซึ่งจะทาให้
บทความน่าสนใจขึ้น
แนวทางการอ่านบทความ
๑. ตั้งจุดมุ่งหมาย ผู้อ่านจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านก่อนว่าจะอ่านเพื่อความรู้ และจะวิจารณ์บทความ
อย่างพินิจพิจารณา
๒. ควรอ่านอย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งแรกควรอ่านคร่าวๆ อ่านผ่านๆ ให้รู้เนื้อหาว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร
แสดงความรู้ และความคิดเรื่ องใด ผู้ เขีย นมีเจตนาในการเขียนอย่างไรที่แสดงว่าเป็นการอ่านเพื่อจับความคิด
ส่วนการอ่านครั้งที่สองเป็นการอ่านอย่างละเอียด อ่ านอย่างพินิจพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการเขียน ตามปกติ
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บทความจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนนา เป็นส่วนขึ้นต้นหรือการเปิดเรื่อง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานแก่ผู้อ่าน
ให้ ส นใจที่ จ ะติด ตามอ่า น ส่ ว นเนื้ อ หาเป็ น ส่ ว นเรื่ องราวที่มี ความส าคั ญ โดยจะให้ ส าระหรื อ ความรู้ แก่ ผู้ อ่ า น
และสรุปเป็นส่วนลงท้ายเพื่อสร้างความเข้าใจ และประทับใจแก่ผู้อ่ าน การอ่านบทความไม่ควรอ่านข้ามๆ แต่ควร
อ่านเพื่อจับใจความของเรื่อง แสดงความคิดเห็น ประเมินค่าและพินิจพิจารณา แล้วจึงเขียนวิจารณ์ตามแนวทาง
วิจารณ์บทความ
แนวทางการพิจารณาบทความ
ผู้อ่านควรมีหลักการพิจารณาบทความดังนี้
๑. ทราบลักษณะของบทความว่ามีประเภทใด และมีเนื้อหาสาระอย่างไร
๒. บทความมีส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุปครบถ้วนหรือไม่
๓. เนื้อหามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าเป็นส่วนแสดงความคิดเห็น มีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่
๔. กลวิธีก ารเขีย นบทความ ได้แก่ การเสนอเรื่ อ งและความคิดเห็ น ให้ เป็ น ไปตามล าดับ มีการเสนอ
ความคิดหลัก และขยายความคิดอย่างละเอียด นอกจากนี้การเสนอเรื่องจะต้องมีความเป็นเอกภาพ ไม่สับสนหรือ
วกวน ทางด้านการใช้ภาษาใช้ถ้อยชัดเจนถูกต้อง ไม่มีคาต่าหรือคาหยาบ และมีการใช้สานวนโวหารเพื่อให้โน้มน้าว
จิตใจของผู้อ่านให้เห็นด้วยกับบทความนั้น
๕. การประเมินคุณค่าของบทความควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้
๕.๑ บทความน่าสนใจหรือไม่
๕.๒ รูปภาพ ตัวเลข สถิติทันสมัย และเชื่อถือได้หรือไม่
๕.๓ บทความให้ความรู้หรือข้อคิดเห็นมากน้อยเพียงใด
๕.๔ ชื่อเรื่องและเนื้อหามีความสอดคล้องเหมาะสมหรือไม่
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ใบงาน เรื่อง การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
ยาลดความอ้วน
ในปัจจุบันความอ้วนดูจะเป็นปัญหาที่ทาให้หลายๆ คนวุ่นวายใจมากทีเดียว คนอ้วนนั้น นอกจากไม่ชวน
มองแล้วยังถูกล้อเลียนเสมอๆ และไม่มีความคล่องตัวมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคความดั น โลหิ ต สู ง ปวดตามข้ อ ได้ ม ากกว่ า คนผอม สาเหตุ ใ หญ่ ข องความอ้ ว นมากจาการบริ โ ภคอาหาร
เกินความจาเป็นของร่างกาย อาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนหนึ่งถูกนาไปใช้ในการทางาน เช่น การเดิน การวิ่ง
การคิด อีกส่วนหนึ่งถูกนาไปสร้างเสริมหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และถ้ายังมีอาหารหลงเหลือจากประโยชน์
สองประการดังกล่าวแล้ว อาหารเหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ท้อง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการสะสมอาหารไว้ในคราวจาเป็นของสิ่งมีชีวิต
เราจะเห็น ได้ว่าการตามใจปากเป็น สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ คนอ้ว น เพราะฉะนั้นถ้าอยาก
ลดความอ้วน สิ่งสาคัญประการแรกก็คือ กินให้น้อยลง แต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนอ้วนมักจะ
กินมากจนเป็นนิสัยจะให้กินน้อยลงจนถึงขนาดที่ไม่เกินความจาเป็นที่ร่างกายต้องการด้วยแล้วละก็ดูจะเป็นเรื่อง
ลาบาก อย่ างไรก็ตามคนอ้ วนที่คิดอยากจะผอมก็พยายามหาวิธีการใหม่ วิธีการหนึ่งที่ทากันมากก็คือใช้ยาลด
ความอ้วน โดยคิดว่ายานี้จะไปช่วยละลายไขมันหน้าท้อง ช่วยลดส่วนเกินที่มีให้น้อยลงทาให้ผอมลงได้ แล้วด้วย
ความเข้าใจผิดอันนี้ ทาให้หลายคนคิดจะผอมทางลัด โดยอาศัยการกินยาทีเดียวมากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะผอมลง
ดังใจ กลับได้รับผลร้ายจากพิษของยา บางรายถึงขั้นตายเลยก็มี
ยาลดความอ้วนที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ อนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นยาแก้ง่วง หรือยากระตุ้นที่รู้จักกัน
ในท้องตลาดว่า “ยาบ้า ” ยาเหล่านี้ เป็นเพียงอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ผลข้างเคียงจึงน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ยาเหล่านี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร้านขายยาจะขายยาได้
ต่อเมื่อมีใบอนุญาตเฉพาะให้ขายมีเภสัชกรประจาตลอดเวลาทาการและขายได้ตามใบสั่งแพทย์เท่ านั้นไม่สามารถ
จะซื้อมารับประทานเองได้จึงไม่ควรซื้อรับประทานเองควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะผลเสีย
ของยาลดความอ้วนมีมาก ถ้าจะว่ากันไปแล้ว ยาลดความอ้วนจริงๆ นั้นไม่มี ที่มีขายหรือใช้กันอยู่นั้นเป็นเพียงยา
ลดความอยากอาหาร ยาจะออกฤทธิ์ที่สมอง ตรงศู นย์ควบคุมความหิวและความอิ่ม ทาให้ศูนย์ควบคุมความหิว
ทางานน้อยลง ศูนย์ควบคุมความอิ่มทางานมากขึ้น ทาให้เบื่ออาหาร ไม่หิว กินอาหารไม่อร่อย กระตุ้นให้สมอง
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ทางานมากขึ้น ประสาทตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สามารถทางานได้เรื่อยๆ โดยไม่รู้สึกเหนื่อย ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าใน
ระหว่างรับประทานยานี้ เมื่อถึงเวลาอาหารแต่ละมื้อ ก็ควรรับประทานบ้างเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้กรดดัน
กระเพาะเพราะท้ อ งว่ า ง ยาประเภทนี้ ปั จ จุ บั น ในท้ อ งตลาดมี อ ยู่ ห ลายชนิ ด มี ทั้ งเม็ ด ขนาดธรรมดา ซึ่ ง ต้ อ ง
รับประทานวันละ ๒-๓ เม็ดกับชนิดฤทธิ์เนิ่นคือมีตัวยามากกว่าอย่างแรกแต่สะดวกกว่าในการรับประทาน คือ
รับประทานเพียงวันละเม็ด แต่ก็มีข้อเสียที่ว่า ถ้ามีอาการข้างเคียงจะมีอาการอยู่นานถึง ๑-๒ วัน อาการข้างเคียง
หรือผลเสียของยาลดความอ้วนทาให้อาการใจสั่นเหมือนมีอะไรมาบีบหัวใจ นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง ปวด
ศีรษะ มึนงง สับสน หงุดหงิด ปากแห้ง ถ้ารับประทานยาติดต่อกันนานๆ จะมีอาการติดยา มีอาการของโรคจิต
ซึมเศร้า ประสาทหลอนอาจถึงกับฆ่าตัวตายได้ ยาพวกนี้จะใช้ได้ผลชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ใช้ติดต่อกันนานๆ ก็
ไม่ได้ผลสาหรับคนอ้วนจากกรรมพันธุ์ เมื่อรับประทานยาจะลดความอ้วนได้ แต่เมื่อหยุดยาก็จะอ้วนขึ้นอีกและยานี้
จะช่วยอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใช้มีนิสัยกินได้ตลอดเวลาโดยไม่หิว
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอแนะนาผู้บริโภคว่า การจะลดความอ้วนได้อย่างแท้จริง และ
ปลอดภัย อยู่ที่การควบคุมปริ มาณอาหาร รับประทานอาหารพวกแป้ง และไขมันให้น้อยลง รับประทานพวก
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น ออกกาลังกายแต่พอเหมาะสมและสม่าเสมอ การออกกาลังกายจะช่วยให้ไขมันที่
สะสมอยู่ลดลง เพราะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน กล้ามเนื้อแต่ละส่วนจะเกิดการรัดตัวได้รูปทรง ถ้าปฏิบัติเพียง ๒
ประการนี้ก็เพียงพอที่จะลดความอ้วนได้ แต่เวลาปฏิบัติไม่ง่ าย ดังที่บรรยายไว้ หากต้องการจะผอมจริงๆ จะต้อง
เอาชนะใจตนเองให้ได้ ขึ้นกับว่าจะมีความอดทนแค่ไหน และยาลดความอ้วนนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยตรง ไม่
เหมาะสมกับสตรีที่ตั้งครรภ์ เด็กที่อายุต่ากว่า ๑๒ ขวบ และผู้ที่มีความผิดปกติทางสมองอยู่แล้ว ข้อสาคัญประการ
สุดท้ายคือต้องไปปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะถ้าหากจะต้องใช้ยา
คาถาม
๑. สาเหตุของโรคอ้วนคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒. คนอ้วนมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคอะไรได้อีกบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๓. การใช้ยาลดความอ้วนติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดผลขั้นสุดท้ายอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๔. วิธีลดความอ้วนที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕. วิธีซื้อยารับประทานที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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เฉลยคาตอบ
๑. รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมันมากเกินจาเป็นหรือกินอาหารเกินจาเป็นหรือกรรมพันธุ์
๒. โรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน ปวดตามข้อ
๓. อาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิต
๔. ควบคุมปริมาณอาหารหรือรับประทานแป้งและไขมันให้น้อยลงและหรือรับประทานเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น
๕. ซื้อยาตามแพทย์สั่ง และซื้อกับเภสัชกร
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แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง แล้วตอบคาถาม
ทากเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ กลุ่มเดียวกับไส้เดือนและปลิง แต่ก็เป็นที่น่าเกลียดน่ากลัว น่าขยะแขยงของหลายคน
จนแทบไม่กล้าเข้าป่าหน้าฝนเพราะกลัวไปเจอมัน
คนไม่รักทากมีเหตุผลว่าที่ได้รับไม่ได้ก็ตรงท่ากระดืบ คืบตัวไต่ตามแขน ขาหาจุดเหมาะๆ เพื่อที่เจาะเนื้อที่
อ่อนนุ่มแล้วดูดเลือดนี่แหละ….อึ๋ย !! ด้วยประการฉะนี้ ถ้าเหตุใครกลัวทากมากกว่าเสือก็อย่าว่าเขา
ในงานฉลองการเป็นมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก เมื่อสัปดาห์ก่อนมีเต็นท์
เล็กๆ แสดงนิทรรศการเรื่องทาก ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของเด็กๆ มิใยคุณแม่จะร้องยี้ ทาจมูกย่นพยายามจูงหนีให้พ้นๆ
แต่ก็ไม่ง่าย ข้อมูลที่นามาแสดงส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่นายอานวย อินทรักษ์ ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ ๒ ซึ่งทาวิจัย
เรื่องชีววิทยาของทากในพื้นที่เขาใหญ่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โน่น ความรู้ของนายอานวยทาให้เรารู้จักทากดีขึ้น
รังเกียจมันน้อยลง เพราะแท้จริง ก็แค่ขอแบ่งกินเลือดพออิ่ม แล้วก็ไม่วอแวอีก ไม่ได้ทิ้งเชื้อโรคที่ทาให้บาดเจ็บ ล้ม
ตายแต่อย่างใด
ทากมีวงจรชีวิตอยู่แค่ปีเดียว อาศัยอยู่ในป่าที่ชื่นแฉะและสัตว์ป่าชุกชุม โดยฟักตัวในไข่ฟองเล็กๆ อยู่ ๑๕
วัน แล้วออกมาเป็นตัวอ่อนยาว ๕ ซม. เพื่อกระดืบคลาน หาเกาะสัตว์อื่นดูดเลือดกินไปตามประสา พอเข้าหน้าแล้ง
ก็มุดซ่อนตัวอยู่ในดิน ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าช่วงนี้มันดาเนินชีวิตอย่างไร จนถึงฤดูฝนรอบใหม่ ก็ได้เวลาโตเต็มวัย โผล่ขึ้นมา
รอดูดเลือดอีกที รอบหลังนี้ถ้าได้กินเลือดจนตัวเป่งก็เท่ากับถึงจุดปรีดิ์เปรมของมันมีภารกิจอีกอย่างเดียวที่ต้องทา
คือสืบพันธุ์แล้ววางไข่ให้เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์แล้วก็สิ้นอายุขัยตายไป ทากมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
จึงกาหนดช่วงเวลาสืบพันธุ์ได้ไม่ต้องเสียเวลาหาคู่ หรือทะเลาะตบตีแย่งชิงใคร
นายอานวยบอกว่า การดูดเลือดจากสัตว์หรือมนุษย์ที่เรารังเกียจนั้น นักวิทยาศาสตร์เห็นประโยชน์ตรง
การดูดเลือด ทากจะปล่อยสารซึ่งมีคุณสมบัติทาให้เลือดไม่แข็งตัว ทาให้เลือดของเหยื่อไหลไม่หยุด ก็เลยเอาสารตัว
นี้มาทายาป้องกันเลือดแข็งตัว
ในทางระบบนิเวศ หากเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า มันจะอยู่ได้ในที่มีความชื้นสูง และสัตว์ป่าชุกชุม
เพราะมันเคลื่อนไหวช้า จานวนสั ตว์ที่เป็น เหยื่อจึงต้องมีมากจะได้มีโอกาสเกาะดูดเลือดทัน แต่คนจะไม่ได้รับ
อันตราย เห็นได้จากเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ซึ่งมีอยู่เกือบ ๔๐๐ คน เดินเข้าออกป่าทุกวัน โดนทากดูดเลือดมาแล้ว
เป็นร้อยครั้งมาปรากฏว่ามีใครเจ็บป่วยด้วยโรคแปลกๆ เพราะทากแต่อย่างใด กระนั้ นก็ไม่มีเหตุผลที่มนุษย์ผู้มี

217
ความเจริญในวิทยาการจะหาเรื่องไปให้ทากดูดเลือด นายอานวย ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องทากได้แนะนาวิธีป้องกันที่แสน
ง่ายแค่สวมถุงกันทากทาจากผ้าดิบทับถุงเท้าคลุมขากางเกง แล้วค่อยใส่รองเท้าอีกชั้นก่อนเดินเข้าป่า
ทากชอบดูดเลือดตรงซอกนิ้วเท้า เมื่อสวมถุงป้องกัน มันก็จะไต่สูงขึ้นมาเรื่อย ถ้าสวมเสื้อยัดชายไว้ใน
กางเกง มันก็คลานเกาะเสื้อผ้ามาถึงหู จึงต้องป้องกันอีกชั้นด้วยการทาสารเข้มข้นที่มันกลัวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
เกลือ สบู่ หรือแม้แต่ยาสระผม ทาเคลือบถุงกันทากที่สวม แต่ต้องระวังเวลาโดนฝนโดนน้า มั นจะจางก็ต้องทาใหม่
ที่อุทยานทาน้ายากันทากไว้เหมือนกัน ถามซื้อได้ที่ร้านสวัสดิการ

คาถาม
๑. ทากมีประโยชน์และโทษอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒. การเดินป่าในฤดูฝนจะมีวิธีป้องกันทากดูดเลือดได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๓. จากบทความ ผู้เขียนต้องการชี้เห็นประเด็นเรื่องใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๔. จากบทความที่อ่าน ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕. เราจะพบทากอาศัยอยู่ในบริเวณใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๖. เราสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรจงยกตัวอย่าง
............................................................................................................................. .......................................................
เฉลยคาตอบ
๑. มีประโยชน์เพราะสามารถนาสารในตัวทากมาทายาป้องกันเลือดแข็งตัว, มีโทษเพราะผู้ที่ถูกทากดูดเลือดทาให้
เลือดไหลไม่หยุด
๒. สวมถุงผ้าดิบทับถุงเท้าคลุมขากางเกง ทาเกลือ สบู่ หรือยาสระผมเคลือบถุงกันทาก
๓. ประโยชน์ของทาก
๔. ประโยชน์ของทาก/วงจรชีวิตของทาก/จะป้องกันทากได้อย่างไร/ทากน่ารังเกียจจริงหรือ/มารู้จักทากกันเถอะ
(ชื่อใดชื่อหนึ่ง)
๕. ในป่าที่ชื้นแฉะที่มีความชื่นสูง บริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุม
๖. อยู่ในดุลยพินิจครู
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์และวิจารณ์การใช้ภาษาของสื่อ
ขั้นนา
๑. ตัวอย่างการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง ข้อความ ที่นักเรียน ๒. สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชื่นชอบ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ จาก เฟซบุ๊ก ๓. ใบความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์
การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้านความรู้
ที่นักเรียนเคยอ่าน
มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
๒. นักเรียนกับครูสนทนาถึงข้อบกพร่องและข้อดี ๔. กระดาษร้อยปอนด์
๕. แบบทดสอบ
ความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลของการลาดับความ ของการใช้ภาษา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านทักษะ / กระบวนการ
ขั้นสอน
ผังความคิดการประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่านใน ชีวิตประจาวัน
๑. นักเรียนศึกษาการใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และ
ความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลของการลาดับความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากใบความรู้ แล้วสรุปความรู้ลงใน
ด้านคุณลักษณะ
สมุดบันทึกกิจกรรม
๑. รักความเป็นไทย
๒. นักเรียนจับคู่วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษา
๒. มีมารยาทในการอ่าน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วสรุปเป็น
๓. มีวินัย
แผนผังความคิดลงในกระดาษร้อยปอนด์
๔.มุ่งมั่นในการทางาน
ขั้นสรุป
๕. มีจิตสาธารณะ
๑. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานของเพื่อนแล้ว
๖. ซื่อสัตย์สุจริต
นาเสนอ ติชม แก้ไขข้อบกพร่อง นาผลงานติดป้าย
นิเทศหลังห้องเรียน
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบ
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218
204

219
การวัดผลประเมินผล
รายการประเมิน
ด้านความรู้
ประเด็นการวิเคราะห์วิจารณ์
การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านทักษะ / กระบวนการ
วิเคราะห์วิจารณ์ เรื่องที่อ่านใน
ชีวิตประจาวันความเป็นไปได้ ความ
สมเหตุสมผลของการลาดับความ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. รักความเป็นไทย
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีวินัย
๔.มุ่งมั่นในการทางาน
๕. มีจิตสาธารณะ
๖. ซื่อสัตย์สุจริต

การวัด
วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การตัดสิน

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒. ร้อยละ ๘๐

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒. ร้อยละ ๘๐

สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
คุณลักษณะอันพึง ผ่านเกณฑ์
ประสงค์

แบบทดสอบ
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ........
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
๑. สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
๒. สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารได้แก่
๒.๑ หนังสือพิมพ์
๒.๒ นิตยสาร
๒.๓ วารสาร
๒.๔ จุลสาร
๒.๕ โบชัวร์
๒.๖ ใบปลิว
๒.๗ แผ่นพับ
๒.๘ โปสเตอร์
๓. สิ่งพิมพ์เพื่อบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องหรือซองใส่สินค้า
๔. สิ่งพิมพ์มีค่า เช่น ธนบัตร พาสปอร์ต บัตรเครดิต ฯลฯ
๕. สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น บัตรอวยพร ปฏิทิน ฯลฯ
๖. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวัสดุที่บันทึกสารสนเทศในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล เวลาใช้ต้องมี
เครื่องแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณภาพและเสียง
ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. แผ่นซีดี
๒. ซีดีรอม
๓. แผ่นวีดีทัศน์
๔. แผ่นดีวีดี
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222
222
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๕. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๖. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะภาษาหนังสือพิมพ์แตกต่างจากภาษา
มาตรฐาน มีลักษณะเฉพาะและเป็นภาษาในระดับที่ไม่เป็นแบบแผน
ลักษณะการใช้ภาษาของหนังสือพิมพ์ มีดังนี้
๑. ให้ถ้อยคาง่ายๆ ภาษาปาก เพื่อให้สะดุดตา เช่น ฝนถล่ม กรุงเทพฯอ่วม
๒. ไม่เคร่งครัดการสะกดคาและการใช้ลักษณนาม เช่น ๒ นักกีฬาไทยชนะงดงาม
๓. ใช้คาคะนอง แสลง และอักษรย่อ เช่น กสทช. สั่งเยียวยา
๔. ใช้คาผิดความหมาย เช่น สั่งนายตารวจออกตรวจ เพื่อป้องกันความสงบ เรียบร้อย
๕. ใช้คาฟุ่มเฟือย เช่น ถูกเผาทั้งเป็นในเพลิง
๖. ใช้คาสานวนต่างประเทศ เช่น จับตา ‘ม.๔๔’ อุ้มทีวีดิจิตอล
๗. ใช้คาโดยไม่คานึงถึงระบบไวยกรณ์ไทย เช่น รบ.โชว์แผน-โครงการยักษ์
๘. ไม่เคร่งครัดแบบแผนของประโยค มักละประธาน คาขยาย เช่น เรียก ๓ ค่ายเคลียร์
๙. ใช้สรรพนามลาดับญาติให้ฉายา เรียกชื่อเล่นของบุคคลในข่าว เช่น ลุงตู่, บิ๊กป้อม
๑๐. ใช้เครื่องหมายแปลกๆ ประกอบการเขียน
๑๑. ละคาเชื่อมและส่วนขยายของประโยค เช่น พายุฝนถล่มท่วมมิตรภาพ
๑๒. ละประธาน เช่น สิ้นสุด ‘สงกรานต์’ ทยอยกลับ
๑๓. วางคาขยายผิดที่ เช่น ให้เก็บขนมจากท้องตลาดที่มีเชื้อรา
๑๔. ใช้ภาษากากวม เช่น นายสิบซ้อมทหารเดินแถว

223

ใบงาน เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้อ่านเรื่อง “ลด…..อาหารขยะ” แล้ววิเคราะห์วิจารณ์ตามหัวข้อที่กาหนด
ลด…..อาหารขยะ
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เขียนผังความคิดวิเคราะห์วิจารณ์การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์

การใช้ถ้อยคา ประโยค

ระดับของภาษา

ลดอาหารขยะ

ข้อคิด

การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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แบบทดสอบ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การใช้ภาษาของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ แล้วเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ ตามหัวข้อที่กาหนดให้
(๑๐ คะแนน - ได้ ๖ ขึ้นถือว่าผ่าน ข้อละ ๒ คะแนน )

(มติชน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ : ๗)
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๑. ผู้เขียนข่าวใช้ภาษา ถ้อยคา และประโยค ลักษณะใด เหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒. จุดมุ่งหมายของผู้เขียนคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๓. เนื้อหาโดยสรุปของข่าวคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๔. นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็น
ขั้นนา
๑. ใบความรู้การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่าง ๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
๒. ใบงานการวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดง
มีเหตุผล
“สังคมวุ่นวายเพราะผู้ชายเป็นเหตุ”
ความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนและครูร่วมแสดงความคิดเห็นว่า
ด้านความรู้
ลักษณะใดเป็นการโต้แย้ง ลักษณะใดเป็นการโต้เถียง ๓. แบบทดสอบ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง ขั้นสอน
หัวข้อการนามาโต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมี
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์
เหตุผล
วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ – ๕ แล้วฝึกเขียนโต้แย้ง
เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เรื่องต่างๆใน
ตามหัวข้อที่กาหนดแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ชีวิตประจาวัน
อีกฝ่ายหนึ่งโดยหาเหตุผล อ้างข้อมูล และหลักฐาน
ด้านคุณลักษณะ
เพื่อสนับสนุนความคิดตน
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๓. นักเรียนทาใบงานการโต้แย้ง
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
ขั้นสรุป
๓. มีวินัย
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบ
๔. ใฝ่เรียนรู้
๒. นักเรียนและครูร่วมเฉลยแบบทดสอบและสรุป
๕. มุ่งมั่นการทางาน
ถึงหลักการเขียนโต้แย้ง
๓. นักเรียนคิดหัวข้อการโต้แย้งส่งคนละ ๒ หัวข้อ
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228
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229
การวัดผลประเมินผล
รายการประเมิน

การวัด
วิธีวัด

ด้านความรู้
๑. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
แบบทดสอบ
โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอ
ความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้ง การนาไปใช้ แบบทดสอบ
ในชีวิตประจาวันได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีมารยาทในการอ่าน
สังเกตพฤติกรรม
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. มุ่งมั่นการทางาน

เครื่องมือ

เกณฑ์การตัดสิน

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

229
215

230
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ.........

๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล
การอ่านสรุปความ
การอ่านสรุปความ คือการอ่านแล้วสามารถจับใจความสาคัญในเรื่องที่อ่าน แล้วสรุปเป็นสาระสาคัญสั้นๆ
และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ คือการพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าใจ โดยแยกแยะสิ่งนั้นออกเป็นส่วนๆ เพื่อทาความเข้าใจ
แต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง จุดหมายปลายทางของการวิเคราะห์คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การวิจารณ์
การวิจารณ์ คือการชี้ให้เห็นส่วนดีและไม่ดีของสิ่งหนึ่งสิ่งใด แสดงเหตุผล และเสนอแนะการแก้ไขส่วนที่ไม่ดี
การโต้แย้ง
การโต้แย้ง คือการแสดงทรรศนะที่แตกต่างกัน ระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามให้ข้อมู ล
สถิติ หลักฐานเหตุผล รวมทั้งการอ้างถึงทรรศนะของผู้รู้ เพื่อสนับสนุนทรรศนะของตนเองและคัดค้านทรรศนะของ
อีกฝ่ายหนึ่ง
การโต้แย้งยุติลงได้ โดยการวินิจฉัยของบุคคลที่โต้แย้งกันเอง ใครมีเหตุผลดีกว่าทรรศนะนั้นก็เป็นที่ยอมรับ
หรือผู้ที่ฟังการโต้แย้งเป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยก็ได้ เช่น ถ้าโต้แย้งในที่ประชุม ทรรศนะใดเป็นที่ยอมรับก็จะกลายเป็นมติ
ของที่ประชุม
การโต้แย้งมีได้ทุกระดับของสังคม เช่นบิดา มารดาโต้แย้ งเรื่องสถานที่เรียนของบุตร พรรคการเมืองต่างๆ
โต้แย้งกัน
โครงสร้างของการโต้แย้ง ประกอบด้วยข้อสรุปและตัวเหตุผล
กระบวนการในการโต้แย้ง มี ๔ ข้อดังนี้
๑. การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง
๒. การนิยามคาสาคัญที่อยู่ในประเด็นของการโต้แย้ง
๓. การค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุนทรรศนะของตน
๔. การชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความผิดพลาดของทรรศนะของฝ่ายตรงข้าม
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๑. การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง ประเด็นในการโต้แย้ง คือจุดสาคั ญต่างๆที่นามาเป็นข้อโต้แย้งกัน ต้องอยู่ใน
ลักษณะที่เป็นรูปคาถาม
การโต้แย้งแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑. การโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม
๒. การโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
๓. การโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่า
๒. การนิยามคาสาคัญที่อยู่ในประเด็นของการโต้แย้ง
การนิยามคาและกลุ่มคาสาคัญ ในประเด็นของการโต้แย้ง มีความสาคัญมาก มิฉะนั้น การโต้แย้งอาจจะ
ดาเนินไปคนละทิศคนละทางกัน
๓. การค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุนทรรศนะของตน
ทรรศนะที่ควรแก่การเชื่อถือจะต้องเป็นทรรศนะที่มีข้อสนับสนุนเพียงพอ ฉะนั้นผู้โต้แย้งจะต้องหาข้อมูล
สถิติ และรายละเอียดต่างๆ ให้มากพอที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อถือได้
๔. การชี้ให้เห็นจุดอ่อนของทรรศนะของฝ่ายตรงข้าม
ผู้โต้แย้งจะต้องชี้ให้เห็นจุดเด่น ของทรรศนะตน และชี้ให้เห็นจุดอ่อนของทรรศนะฝ่ายตรงกันข้าม
การวินิจฉัยเพื่อการตัดสินข้อโต้แย้ง ทาได้ ๒ แบบ
๑. พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระ ที่แต่ละฝ่ายนามาโต้แย้งกัน ผู้วินิจฉัยจะไม่นาความรู้และประสบการณ์
ของตนเข้ามาใช้เลย เช่นตัดสินการโต้วาที การตัดสินของผู้พิพากษาในคดีต่างๆ
๒. วินิจฉัยโดยใช้ดุลพินิจของตน เช่นการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง การตัดสินเพื่อลงมติในที่ประชุม
ประโยชน์ของการโต้แย้ง
ท าให้ เ รามี โ อกาสได้ พิ จ ารณา แง่ มุ ม ของเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวางรอบคอบขึ้ น การโต้ แ ย้ ง เป็ น
กระบวนการใช้ความคิดและวิจารณญาณที่อาศัยเหตุผล และหลักฐานเป็นสาคัญมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง
สภาพที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่สภาพที่พึงประสงค์
มารยาทในการโต้แย้ง
๑. ไม่ใช้อารมณ์ คาว่าแพ้หรือชนะ ในการโต้แย้ง หมายถึงแพ้ชนะกันด้วยเหตุผล ผู้โต้แย้ง จึงต้องคอยคุม
อารมณ์ให้สงบ วางจิตใจให้เป็นกลาง มองดูที่เหตุผลเป็นสาคัญ การโต้แย้งใช้เหตุผล การโต้เถียงใช้อารมณ์
๒. มีมารยาทในการใช้ภาษา โดยเฉพาะโต้แย้งกับผู้ที่มีอาวุโสกว่า หรือเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือ
เราต้องใช้ภาษาด้วยความระมัดระวังให้สุภาพ เพื่อแสดงความอ่อนน้อม ต่อบุคคลผู้นั้น
การโต้แย้งในที่สาธารณะ ไม่ว่าด้วยการเขียนหรือพูด ก็ตาม จาเป็นต้องระมัดระวังมารยาทของการใช้
ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ แม้ผู้โต้แย้งกันสนิทสนมรู้ใจกันก็ตาม
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ใบงาน ๑ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนร่วมกันเขียนแสดงความคิดเห็นคล้อยตาม และความคิดเห็นโต้แย้งลงตามคาถามในตาราง
ในหัวข้อ “เรียนพิเศษเพิ่มพูนปัญญากว่าเรียนในระบบ”
ความคิดเห็นคล้อยตาม
ความคิดเห็นโต้แย้ง
ประเด็นคือ................................................................... ประเด็นคือ...................................................................
นิยามคาว่าเรียนพิเศษ.................................................... ข้อสนับสนุน...................................................................
เรียนในระบบ.................................................... .......... .......................................................................................
ข้อสนับสนุน................................................................... .....................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................
..................................................................................... ......................................................................................
....................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ข้อสรุป..........................................................................
...................................................................................... ....................................................................................
ข้อสรุป.......................................................................... ...................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
สมาชิกกลุ่มที่ .........
๑......................................................................
๒.......................................................................
๓........................................................................
๔........................................................................
๕.........................................................................
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ใบงาน ๒ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับข้อมูลในภาพนี้ แล้วปฏิบัติตามใบงานที่กาหนดให้

อาชีพในฝันกับความเป็นจริง
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๑. ให้นักเรียนเลือก วงกลมล้อมรอบ ข้อความที่กาหนดให้ เพียง ๑ ข้อความ
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง

ทั้งคล้อยตามและโต้แย้ง

๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผล ที่สอดคล้องความคิด การเลือกในข้อ ๑
ความคิดเห็นคล้อยตาม

ความคิดเห็นโต้แย้ง

ชื่อ ..........................................นามสกุล................................ชั้น...............เลขที.่ ............
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แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง “เด็กไทยใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า”
ตามหัวข้อต่อไปนี้
๑. นักเรียนนิยามคาว่า เด็กไทย .......................................................................................................
เทคโนโลยี....................................................................................................
๒. ประเด็นการโต้แย้งของนักเรียน....................................................................................................
๓. ข้อสนับสนุน ๑ ........................................................................................................................
เหตุผล......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ข้อสนับสนุน ๒...........................................................................................................................
เหตุผล.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๔. ข้อสรุป............................................................................................................................. ......
...................................................................................................................................................
เฉลยใบงาน ๑ อยู่ในดุลพินิจครู
เฉลยใบงานที่ ๒ อยู่ในดุลพินิจครู
เฉลยแบบทดสอบ ๑. เด็กไทยหมายถึง เยาวชนตั้งแต่อายุ ........ ถึง.........
เทคโนโลยี หมายถึง คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์
๒. เด็กไทยรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ อยู่ในดุลพินิจครู

ขอบเขตเนื้อหา
การโน้มน้าวใจ คือ การใช้ความพยายามที่จะ
เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติค่านิยมและการกระทา
ของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบ
ใจบุคคลนั้น จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยน
ตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
หลักการพูดโน้มน้าวใจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโน้มน้าวใจ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิตคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
ใบความรู้ เรื่องหลักการพูดโน้มน้าวใจ
นักเรียนดูตัวอย่างข้อความโฆษณา เช่น “ถุงเท้าตราแมว สวม
ใส่แล้วไม่ต้องซัก และผักสดปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย” ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดโน้มน้าวใจ
ครูสนทนาเกี่ยวกับบทโฆษณาแล้วโยงเข้าสู่บทเรียน
ขั้นสอน
๑.นักเรียน ศึกษาใบความรู้เรื่องหลักการพูดโน้มน้าวใจ
๓. นักเรียนจับคู่ร่วมกันเขียนบทโฆษณา แล้วออกมาสาธิตหน้า
ชั้นเรียน
๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความคิดที่แต่ละกลุ่มได้
ออกมาสาธิตบทโฆษณา
ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการพูดโน้มน้าวใจแล้วบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง หลักการพูดโน้มน้าวใจ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
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238
238
224
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายหลักการพูดโน้มน้าวได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโน้มน้าวใจได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ใช้คาถาม

คาถาม

ปฏิบัติการพูดโน้ม
น้าว

แบบประเมิน

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดโน้มน้าวใจ หน่วยที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง หลักการพูดโน้มน้าวใจ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ พูดโน้มน้าวใจได้
ความหมายของการพูดโน้มน้าวใจ
การพู ด โน้ ม น้ า วใจ หมายถึ ง การพู ด เชิ ญ ชวน เกลี้ ย กล่ อ ม ชั ก จู ง ให้ ผู้ ฟั ง เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา
มีความคิดเห็น คล้อยตาม และปฏิบัติตาม เช่น การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนให้ป ฏิบัติตาม
การพูดชักจูงให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเร้าให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ผู้พูดที่ดีย่อมจะพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟัง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อไปในทาง ที่ดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยการใช้ความสามารถ
ในการพูดชี้แนะให้ผู้ฟังเห็นสิ่งดีงาม ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้น และช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามนั้นไว้ เช่น พูดเชิญ
ชวนให้ รั ก ภาษาไทย ใช้ ภ าษาไทยให้ ถู ก ต้ อ ง พู ด ให้ หั น มานิ ย มรั บ ประทานอาหารไทยแทนอาหารฟาสต์ ฟู ด
ของต่างชาติ พูดแนะนาให้เห็นความสาคัญของการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ
การพู ด โน้ ม น้ า วใจให้ ผู้ ฟั ง เชื่ อ ถื อ หรื อ กระท าตามนั้ น ควรจะต้ อ งเป็ น ไปโดยความสมั ค รใจหรื อ
ความยินยอมพร้อมใจของผู้ฟั ง มิใช่การบีบบังคับหรือการใช้อุบายอย่างอื่น เช่น แจกเงินให้รางวัลหรือการข่มขู่
ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่ถูกบังคับให้เชื่อหรือทาตามนั้น เป็นความเชื่อที่อยู่ได้ไม่นาน ย่อมสลายหายไป เมื่อขาด
แรงจูงใจ การพูดโน้มน้าวใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงไม่ควรบังคับ แต่จะต้ องพูดให้ผู้ฟังตระหนักถึงความเป็นจริง
แล้วเกิดความเชื่อถือที่จะกระทาตามด้วยความสมัครใจ
กลวิธีการโน้มน้าวใจ
๑) แสดงให้เห็นความหนักแน่นของเหตุผลการแสดงเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจ ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจ ทาให้เกิดความเชื่อถือและคล้อยตามได้ การให้เหตุผลจะต้องสมเหตุสมผล
๒) เร้าให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมกันบุคคลที่มีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมกัน เป็นแรงผลักดันสาคัญ
ของมนุษย์ที่จะนาไปสู่เป้าหมายหรือประสบผลสาเร็จร่วมกัน
๓) แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวใจบุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดเป็นเครื่ องมือหนึ่ง
ที่ทาให้การโน้มน้าวใจสัมฤทธิผล
๔) เสนอแนะเพื่อโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจโดยการเสนอแนะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน ใช้ความคิด
ก่อนที่จะเชื่อถือหรือกระทาตาม
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240
ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ
๑) ผู้โน้มน้าวใจควรใช้ภาษาที่มีน้าเสียงในเชิงเสนอแนะ ขอร้อง วิงวอน เร้าใจ โดยคานึงถึงจังหวะและ
ความนุ่มนวล
๒) ผู้พูด ต้องหาวิธีโน้มน้าวใจคนฟังให้เอนเอียงมาฝ่ายตน ให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา ไม่ควรใช้คาพูดและน้าเสียง
เด็ดขาด แข็งกระด้าง หรือกล่าวตรงไปตรงมาในเชิงตาหนิ ไม่ควรใช้น้าเสียงในลักษณะของคาสั่งหรือการแสดง
อานาจซึ่งจะกระทบกระเทือนใจ ผู้รับสาร ทาให้การโน้มน้าวใจไม่บรรลุผลตามต้องการ
มารยาทในการพูดโน้มน้าวใจ
๑) ให้ความสนใจต่อผู้ฟังและเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ฟังอย่างจริงใจ
๒) สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
๓) เป็นนักฟังที่ดี ก่อนพูดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังให้มากที่สุด และนาข้อมูลที่ผู้ฟังสนใจมาประกอบการพูด
๔) ทาให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญหรือชี้จุดเด่นในตัวผู้ฟัง
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ขอบเขตเนื้อหา
การโน้มน้าวใจ คือ การใช้ความพยายามที่จะ
เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติค่านิยมและการกระทา
ของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบ
ใจบุคคลนั้น จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยน
ตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
การพูดโน้มน้าวใจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจคนละ ๑ เรื่อง
๒. นักเรียนเข้ากลุ่มเรื่องที่เหมือนกันร่วมกันร่างบทพูด
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูด ๑ คน หน้าชั้นรียน
โดยมีครูและเพื่อนร่วมติชม
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินจัดอันดับการพูดโน้มน้าวใจ
ของเพื่อน ๆ
๒. นักเรียนฝึกพูดโน้นน้าวใจเรื่องที่ตนสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
วีดิทัศน์เกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดโน้มน้าวใจ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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242
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228
๗. การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการพูดโน้มน้าวใจ

คาถาม

คาถาม

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง

พูดโน้มน้าว

แบบประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ด้านคุณลักษณะ
แบบประเมิน
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึง
ระดับคุณภาพ ๒
๒. รักความเป็นไทย
ประสงค์
ผ่านเกณฑ์
๓. มีมารยาทนการพูด
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบงาน เรื่อง การพูดโน้มน้าวใจ หน่วยที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง หลักการพูดโน้มน้าวใจ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจเพียง ๑ เรื่อง แล้วร่างบทพูดโน้นน้าวใจสั้นๆ เพื่อใช้พูดโน้มน้าวใจ
๑. ประหยัดพลังงานลูกหลานยังมี
๖. สินค้าไทยสร้างชาติไทย
๒. ออกกาลังกายได้ประโยชน์
๗. ข้าวแกงไทยให้คุณค่า
๓. รักดูแลสิ่งแวดล้อม
๘. สวมหมวกกันน็อคทุกที่ขับขี่ปลอดภัย
๔. เลิกบุหรี่เลิกสุราพาเจริญ
๙. ปราบคอรัปชั่นบ้านเมืองเจริญ
๕. เป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
๑๐. ชีวิตที่พอเพียง
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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เกณฑ์การให้คะแนนการพูดของนักเรียนรายบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
มีการลาดับความคิดที่เป็น มีการลาดับความคิดที่เป็น
ระบบเป็นไปตามขั้นตอน ระบบไม่มาก ไม่ค่อย
ราบรื่นตลอดเรื่อง
เป็นไปตามขั้นตอน สับสน
๑. การลาดับความคิด
เล็กน้อย(น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ตามอักขรวิธี มีน้าเสียง
และมีน้าเสียงหนักเบา
๒.การออกเสียง / การใช้
หนักเบาเหมาะสมกับ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
น้าเสียง
เนื้อหาที่พูด ตลอดการพูด เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
๓. ความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เหมาะสมของเนื้อหา
เป็นไปได้ ตลอดเรื่อง
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ
๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
๔. บุคลิกลักษณะ/
มีมารยาทในการพูด
มีมารยาทในการพูด
มารยาทการพูด
ตลอดเวลาการพูด
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดตามที่
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
กาหนด
และหรือน้อยกว่าเวลาที่
๕. การรักษาเวลา
กาหนด (บวกลบ ๕ นาที)
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑
ไม่มีระบบการลาดับ
ความคิด การพูดไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน สับสนมาก
(มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ น้อยกว่าร้อยละ
๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด มี
มารยาทในการพูดน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเวลาการ
พูด ด
การพู
ใช้เวลาการพูดมากกว่าและ
หรือน้อยกว่าเวลาที่กาหนด
(บวกลบ ๑๐ นาที)

ระดับคุณภาพ
๙ – ๑๒ คะแนน = ดี
๕ – ๘ คะแนน = พอใช้
๑– ๔ คะแนน = ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การพูดในโอกาสต่างๆ : การโต้วาที
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในการพูดโต้วาที
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดโต้วาที ได้อย่างถูกต้องรู้จักกาลเทศะและ
บุคคล
ด้านคุณลักษณะ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้
มุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ : การโต้วาที
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนดู ตัวอย่างการพูดโต้วาที สั้นๆ
๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าชื่นชอบการพูดของ
ฝ่ายใด
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔- ๕ คน ศึกษาใบความรู้
เรื่องการพูดในโอกาสต่างๆ และการโต้วาที
๒. ทบทวนกติกาการโต้วาที
๓. วางแผนการโต้วาทีตามใบงาน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาการโต้วาที เพื่อ
วางแผนทดลองโต้วาทีนอกเวลา
๒. อาจจับคู่ชนะโต้วาทีให้นักเรียนห้องอื่นหรือ
ระดับชั้นอื่นดูนอกเวลาเรียน
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
๑. วีดีทัศน์ ตัวอย่างการพูด
๓. ใบความรู้
๔. แผนความคิดใบงาน
๕. แบบประเมินการโต้วาที
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลประเมินผล
การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ปฏิบัติ
แบบประเมิน
ผ่านเกณฑ์การ
มีความรู้ และ ความเข้าใจ การโต้วาที
ประเมินร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโต้วาที
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นการทางาน
๒. รักความเป็นไทย

ปฏิบัติ

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๘๐

แบบประเมินคุณลักษณะ คุณภาพระดับ ๒
อันพึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................... .............................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ : การโต้วาที หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การโต้วาที เป็นการพูดโต้แย้งหน้าที่ประชุม โดยแบ่งผู้พูดเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเสนอญัตติ และฝ่าย
คัดค้านญัตติ เรียกสั้นๆ ว่าฝ่ายเสนอ และฝ่ายต้น มีผู้ตัดสินชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ
องค์ประกอบของการโต้วาที
๑. ผู้โต้วาที มี ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน แต่ละฝ่ายประกอบด้วย หัวหน้า ๑ คน สมาชิกฝ่ายละ
๒-๓ คน หัวหน้าฝ่ายเสนอพูดคนแรก คนที่ ๒ คือหัวหน้าฝ่ายค้าน เมื่อผู้พูดสลับกันจนครบทุกคน หัวหน้าฝ่ายค้าน
สรุปประเด็นต่อหัวหน้าฝ่ายเสนอ
๒. ญัตติ คือ หัวข้อในการโต้วาที ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ญัตติที่ดีจะต้องเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังอยู่
ในความสนใจของสังคมมีความเป็นกลาง และไม่ขัดต่อศีลธรรม
๓. ประธานหรือผู้ดาเนินการโต้วาที ทาหน้าที่กล่าวนา ชี้แจงญัตติ อธิบายระเบียบการโต้วาที
กาหนดเวลาพูด เชิญผู้โต้วาทีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสลับกัน รวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการ ประกาศผล และ
กล่าวปิดการโต้วาที
๔. ผู้จับเวลา ให้สัญญาณก่อนหมดเวลาแต่ละคน ๑ นาที และให้สัญญาณเมื่อหมดเวลา
๕. กรรมการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินควรเป็นจานวนคลี่ นิยม ๓ หรือ ๕ คน เพื่อป้องกันปัญหา
คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการต้องเที่ยงธรรมในการตัดสินเหตุผลและวาทศิลป์ของทั้งสองฝ่าย
๖. ผู้ฟัง อาจได้รับเชิญหรือเข้าฟังโดยอิสระปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทในการฟัง
ข้อปฏิบัติในการโต้วาที
๑. ผู้โต้วาทีทุกคนเตรียมการพูด เตรียมข้อมูลล่วงหน้า หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็นผู้อธิบายญัตติ ฝ่ายค้านมี
หน้าที่หักล้างฝ่ายเสนอ ยกเหตุผล ตัวอย่างให้เห็นจริง
๒. มีมารยาทในการพูด ไม่พูดส่อเสียด ขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัว หรือใช้กิริยาไม่สุภาพ ใช้สรรพนามแทนฝ่ายตรง
ข้ามว่า “หัวหน้าฝ่าย” “ผู้สนับสนุนฝ่าย”
๓. ไม่ใช้ภาษาหยาบคาย หรือเล่นสานวนโวหารเกินไป
๔. พูดให้มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง
๕. ใช้ศิลปโน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตาม
๖. ตรงต่อเวลา นิยมกาหนดเวลา ๓-๕ นาที ต่อผู้โต้วาที ๑ คน หัวหน้าจะได้รับเวลามากกว่าผู้สนับสนุน
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
๗. มีน้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
(พูดดีมีอนาคต : พิศวาส น้อยมณี)
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ใบงาน เรื่อง วางแผนโต้วาที หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้วางแผนดาเนินกิจกรรมโต้วาที
กลุ่มที่ ………………………………………
๑. ญัตติ คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ประธาน คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ฝ่ายเสนอ คือ ๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอ…………………………………………………………………………………………………………..
๒. ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่ ๑…………………………………………………………………………………………..
๓. ผู้สนับสุนน…………..…………….………………………………………………………………………………………..
๔. ฝ่ายค้าน คือ ๑. หัวหน้าฝ่ายค้าน…………………………………………………………………………………………………………..
๒. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๑…………………………………………………………………………………………..
๓. ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่ ๒…………………………………………………………………………………………..
๕. เวลาโต้วาที คือ หัวหน้าพูด…………………….…..นาที
หัวหน้าสรุป………………………..นาที
ผู้สนับสนุนคนละ………………..นาที
๖. ผู้จับเวลา คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. คณะกรรมการตัดสิน คือ
๑…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
๘. การเตรียมอุปกรณ์
๑. นาฬิกาจับเวลา
ผู้เตรียมคือ………………………………………………………………………………………..
๒. กริ่ง
ผู้เตรียมคือ…………………………………………………………………………………………
๓ แบบฟอร์มการให้คะแนน ผู้เตรียมคือ………………………………………………………………………………………..
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โรงเรียนวังไกลกังวล
แบบประเมินการโต้วาที
ญัตติ……………………………………………………..

ผู้โต้วาที

เสนอ-ค้าน
ตรงประเด็น
(๕)

ใช้ภาษา
ถูกต้อง
(๕)

เหตุผลสนับสนุน
หักล้าง
(๕)

บุคลิก
มารยาท
(๕)

วาทศิลป์ รวมคะแนน
โน้มน้าว
(๒๕)
(๕)

๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอ
๒. ผู้สนับสนุนคนที่ ๑
๓. ผู้สนับสนุนคนที่ ๒
๔. หัวหน้าฝ่ายเสนอสรุป
รวมคะแนน (๑๐๐)
๑. หัวหน้าฝ่ายค้าน
๒. ผู้สนับสนุนคนที่ ๑
๓. ผู้สนับสนุนคนที่ ๒
๔. หัวหน้าฝ่ายค้านสรุป
รวมคะแนน (๑๐๐)

ลงชื่อ ๑…………………………………………………กรรมการ
๒…………………………………………………กรรมการ
๓…………………………………………………กรรมการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ : การโต้วาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
การพูดในโอกาสต่างๆ : การโต้วาที
ขั้นนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เตรียมการจัดสถานที่ ที่นั่งฝ่ายเสนอ ฝ่ายค้าน
ด้านความรู้
และผู้ฟัง
มีความรู้ และ ความเข้าใจ ในการพูดโต้วาที
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโต้วาที
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ขั้นสอน
พูดโต้วาที ได้อย่างถูกต้องตามหลักการพูดโต้วาที ๑. ประธานคณะกรรมการดานินการโต้วาทีไป
และเหมาะสม
ตามลาดับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. หลังจากยุติการโต้วาทีแต่ละคู่ นักเรียนร่วมกัน
มีวินัย
แสดงความคิดเห็นและประเมินผล
มุ่งมั่นในการทางาน
๓. ร่วมกันเสนอแนะเพื่อพัฒนาการโต้วาทีในโอกาส
ต่อไป
ขั้นสรุป
๑. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลการโต้วาที และ
วางแผนทดลองโต้วาทีนอกเวลา
๒. อาจจับคู่ชนะโต้วาทีให้นักเรียนห้องอื่นหรือ
ระดับชั้นอื่นดูนอกเวลาเรียน
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
-. แบบประเมินการโต้วาที
ภาระงาน/ชิ้นงาน
พูดโต้วาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๗. การวัดผลประเมินผล
การประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีทักษะการพูดโต้วาที

ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดโต้วาที

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นการทางาน
๒. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทดสอบ

คาถาม

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

252
252
238

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
....................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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โรงเรียนวังไกลกังวล
แบบประเมินการโต้วาที
ญัตติ……………………………………………………..

ผู้โต้วาที

เสนอ-ค้าน
ตรงประเด็น
(๕)

ใช้ภาษา
ถูกต้อง
(๕)

เหตุผลสนับสนุน
หักล้าง
(๕)

บุคลิก
มารยาท
(๕)

วาทศิลป์ รวมคะแนน
โน้มน้าว
(๕)
(๒๕)

๑. หัวหน้าฝ่ายเสนอ
๒. ผู้สนับสนุนคนที่ ๑
๓. ผู้สนับสนุนคนที่ ๒
๔. หัวหน้าฝ่ายเสนอสรุป
รวมคะแนน (๑๐๐)
๑. หัวหน้าฝ่ายค้าน
๒. ผู้สนับสนุนคนที่ ๑
๓. ผู้สนับสนุนคนที่ ๒
๔. หัวหน้าฝ่ายค้านสรุป
รวมคะแนน (๑๐๐)

ลงชื่อ ๑…………………………………………………กรรมการ
๒…………………………………………………กรรมการ
๓…………………………………………………กรรมการ
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เกณฑ์การให้คะแนนการพูดโต้วาที
เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๒
มีการลาดับความคิดที่เป็น มีการลาดับความคิดที่เป็น
ระบบเป็นไปตามขั้นตอน ระบบไม่มาก ไม่ค่อย
ราบรื่นตลอดเรื่อง
เป็นไปตามขั้นตอน สับสน
๑. การลาดับความคิด
เล็กน้อย(น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ตามอักขรวิธี มีน้าเสียง
และมีน้าเสียงหนักเบา
๒.การออกเสียง / การใช้
หนักเบาเหมาะสมกับ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
น้าเสียง
เนื้อหาที่พูด ตลอดการพูด เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
๓. ความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เหมาะสมของเนื้อหา
เป็นไปได้ ตลอดเรื่อง
เป็นไปได้ มากกว่าร้อยละ
๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
๔. บุคลิกลักษณะ/
มีมารยาทในการพูด
มีมารยาทในการพูด
มารยาทการพูด
ตลอดเวลาการพูด
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดตามที่
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
กาหนด
และหรือน้อยกว่าเวลาที่
๕. การรักษาเวลา
กาหนด (บวกลบ ๕ นาที)
ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑
ไม่มีระบบการลาดับ
ความคิด การพูดไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน สับสนมาก
(มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ น้อยกว่าร้อยละ
๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด มี
มารยาทในการพูดน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเวลาการ
พูด ด
การพู
ใช้เวลาการพูดมากกว่าและ
หรือน้อยกว่าเวลาที่กาหนด
(บวกลบ ๑๐ นาที)

ระดับคุณภาพ
๙ – ๑๒ คะแนน = ดี
๕ – ๘ คะแนน = พอใช้
๑– ๔ คะแนน = ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม พร้อมยกเหตุผลประกอบได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. มีมารยาทในการเขียนนวิเคราะห์วิจารณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ใบความรู้การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม
๑. นักเรียนสังเกตการใช้ภาษาข้อความ “มืดสิ้นแสง
เทียนประทีปส่อง ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง” ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนผังความคิดการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
๒. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาษาจากคา
ประพันธ์ (การใช้สัมผัส การเล่นอักษร การเล่นคา)
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม คละความสามารถ
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) จากนั้นให้นักเรียนศึกษา
หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและตัวอย่าง จากใบ
ความรู้ โดยสรุปเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษ
ร้อยปอนด์ ให้สวยงาม ตามประเด็นต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ คุณค่าด้านเนื้อหา
กลุ่มที่ ๒ คุณค่าด้านสังคม
กลุ่มที่ ๓ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(การเล่นคา สัมผัส)
กลุ่มที่ ๔ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(โวหารภาพพจน์)
กลุ่มที่ ๕ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(รสวรรณคดี)
กลุ่มที่ ๖ คุณค่าด้านการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายการนาเสนอของแต่ละ
กลุ่มแล้วสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คุณค่าวรรณคดี แล้วเขียนผังภูมิ
๒. ครูประเมินความรู้ ความเข้าใจจากแผนผัง
ความคิด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์คุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรม

วิธีการวัด
ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์วรรณคดีด้านต่างๆ

ปฏิบัติ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

คุณลักษณะ
แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ ๒
๑. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
อันพึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์
๒. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อความตัวอย่าง : ขั้นนา
“อนิจจาแสงเดือนเพ็ญที่ผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางซีดขมุกขมัวลง ท้องฟ้าสลัวมัวพยับครึ้ม อากาศ
เย็นเฉียบจับหัวใจ น้าค้างหมดเพาะๆ ดิ่งหยาดน้าตกแห่งสวรรค์ เกสรดอกรัวร่วงพรู เป็นสายสหัส ธารา สรงพระ
พุทธสรีระ จักจั่นเรไรสงัดเงียบ ดูไม่มีแก่ใจจะทาเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดครามคะนองทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วจึงมีเสียงสะอื้นไห้ตามมา……..”
(วาสิฎฐี : เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป)
เหลือบเห็นกวางขาดาขลับ
งามเขาเป็นกิ่งกาญจนา
คอก่งเป็นวงราววาด
เหลียวหน้ามาดูภูมี
ยามวิ่งวิ่งเร็วดังลมส่ง
ปิ่นกษัตริย์เร่งรัดพรรณราย

งามสรรพสะพรั่งดั่งเลขา
งามตานิลรัตน์รูจี
รูปสะอาดราวนางสาอางค์ศรี
งามดังนารีชาเลืองอาย
ตัดตรงทุ่งพลันผันผาย
กระทั่งถึงชายไพรวัน
(ศกุนตลา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
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ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี/วรรณกรรมร้อยกรอง
๑. รูปแบบคาประพันธ์ หมายถึง ลักษณะร่วมของงานประพันธ์อันเป็นวิถีทางที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ใน
การน าเสนอเนื้อหาไปสู่ ผู้ อ่านรู ป แบบคาประพันธ์ได้ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ร่าย ฉันท์ เป็นต้น ลักษณะคา
ประพันธ์แต่ละชนิด กวีจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาได้ ดังนี้
๑.๑ กาพย์ เป็นคาประพันธ์ที่กวีมักใช้แต่งเป็นทานองเล่าเรื่อง
๑.๒ กลอน เป็นคาประพันธ์ที่กวีมักใช้แต่งเพื่อ แสดงอารมณ์ แสดงความคิดเห็นเล่าเรื่องหรือสะท้อน
ภาพสังคม กลอนที่กวีแต่งพรรณนาคร่ าครวญถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ขณะเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่ห นึ่ง
ลักษณะเช่นนี้เรียก กลอนนิราศกลอนที่นานิทานมาแต่งเรียก กลอนนิทานหรือนิทานคากลอน
กลอนที่นานิทานหรือการเล่าเรื่องมาใช้แสดงละคร เรียก กลอนบทละคร กลอนที่นาไปใช้แต่งเป็นบทร้องโต้ตอบ
กัน เรียก กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย กลอนเสภา
๑.๓ ร่าย เป็นลักษณะคาประพันธ์ที่ใช้แต่งเป็นเนื้อเรื่องตลอด
๑.๔ โคลง กวีนิยมแต่งโคลงเรื่องโดยใช้โคลงแต่งทั้งเรื่อง
๑.๕ ฉันท์ เป็นคาประพันธ์ที่ได้แบบอย่างมาจากบาลีกวีมักเลือกใช้ฉันท์ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อเรื่อง
การพิจารณารู ป แบบคาประพันธ์ ต้อ งพิ จารณาดู ว่า กวี เลื อ กใช้ คาประพัน ธ์ เหมาะสมกั บ เนื้อเรื่องและ
การดาเนินเรื่องหรือไม่ แต่งคาประพันธ์นั้นถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หรือเปล่า เป็นต้น
๒. เนื้อหา คือ สาระสาคัญอันเป็นส่วนประกอบของเรื่องหรือแนวคิดสาคัญ โครงเรื่องฉากและตัวละคร
๒.๑ แก่น เรื่องหรื อแนวคิด คือ สาระข้อคิดเห็นหรือความตั้งใจของกวีที่ต้องการจะสื่ อมายังผู้ อ่านกวี
จะเชื่อมโยงโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อแสดง
แก่นเรื่องหรือแนวคิดสาคัญออกมา แก่นเรื่องจะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป
๒.๒ โครง เรื่อง หมายถึง การลาดับเหตุการณ์ที่ผู้แต่งวางจุดมุ่งหมายไว้ เหตุการณ์ คือเรื่องที่เกิดโดยทั่วไป
เนื้อเรื่องในวรรณคดีมักจะเป็นเรื่องการรบ การผจญภัย ตัวละครเอกต้องผจญปัญหาและหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ และมักจบลงด้วยความสุขและความสาเร็จ เหตุการณ์ต่างๆที่สอดแทรกลงในตัวเรื่อง
ทาให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นเรื่องสาคัญ ผู้อ่านต้องพิจารณาว่ากวีกาหนดเหตุ การณ์แต่ละขั้นตอน
อย่างไร สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่องหรือไม่ เหตุการณ์ใดสาคัญเหตุการณ์ใดไม่สาคัญเป็นเหตุเป็น
ผลกับเนื้อเรื่องหรือไม่ เหตุการณ์ต่างๆที่กวีสร้างขึ้นมามีความสมจริงหรือไม่
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๒.๓ ตัว ละคร คื อผู้ มีบ ทบาทในเนื้ อเรื่อ ง กวี มักจะให้ ตัว ละครแสดงออกมาให้ เห็ นด้านอารมณ์ ด้า น
ศีลธรรมจรรยาโดยใช้ตัวละครแสดงบทบาทต่างๆ เช่น ด้วยคาพูด หรือที่เรียกว่า บทสนทนาหรือด้วย
การกระทาที่เรียกว่า บทบาท ควรพิจารณาว่าตัวละครมีพฤติกรรมอย่างไร พฤติกรรมที่แสดงออกดี
หรือไม่ มีความสมจริงเพียงใด
๒.๔ ฉาก กวีมักใช้ฉากที่เป็นบ้านเมือง สภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งธรรมชาติต่างๆ
มาสร้างเป็นเหตุการณ์ในเรื่อง ควรพิจารณาว่า กวีพรรณนาฉากได้ถูกต้องสมจริง ใช้ถ้อยคาให้เห็น
ภาพหรือไม่ ฉากต่างๆ นั้น สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและการดาเนินเรื่องหรือไม่ กวีมีความสามารถใน
การพรรณนาฉากได้อย่างประณีต วิจิตรและงดงามเพียงใด
๓. กลวิธีการแต่ง วรรณคดีร้อยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อทาให้วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ
มีคุณค่า น่าสนใจ กลวิธีต่างๆ นั้น ได้แก่
๓.๑ ความไพเราะของบทร้อยกรอง คือความไพเราะอันเกิดจากรสคาและความไพเราะ
อันเกิดจากรสความ
๓.๑.๑ ความไพเราะอันเกิดจากรสคา เกิดจากการที่กวีเลือกสรรคาที่มีเสียงเสนาะ อั น เกิ ด จากการ
การใช้
ยนเสี
ยงธรรมชาติคาที
ค�ำ่เทีล่่เนล่เสีนเสี
ยงวรรณยุกกต์ต์คค�าทีำที่เล่่เล่น่นเสีเสียยงสั
งสัมมผัผัสสคล้องจองกันการเล่
ใช้คาเลีคยำ� เลีนเสี
ยงธรรมชาติ
ยงวรรณยุ
การเล่นนค�คำาเสีเสียยงง
หนักเบา การหลากคา การใช้คาพ้องเสียงและคาซ้า การใช้ลีลา จังหวะของคาทาให้เกิดความไพเราะได้
๓.๑.๒ ความไพเราะอันเกิดจากรสความเกิดจากการที่กวีเลือกใช้คาที่มีความหมายกระชับ ชัดเจน ใช้
คาถูกต้องตามความหมายที่ต้องการ เลือกใช้คาที่เหมาะสมแก่เนื้อเรื่อง ฐานะของบุคคลและอารมณ์
ในเนื้อเรื่อง
๓.๒ กลวิธีการนาเสนอ กวีจะใช้วิธีนาเสนอเพื่อให้วรรณคดีและวรรณกรรมนั้นๆ น่าสนใจ น่าติดตามหรือ
น่าประทับใจต่างๆ เช่น เสนอสาระสาคัญอย่างตรงไปตรงมา หรือ เสนอแบบให้ ตี ค วามหรื อ ความ
เปรียบ เป็นต้น
๔. การใช้ภาษา/กวีโวหาร วรรณคดีร้อยกรอง กวีมักใช้ศิลปะในการนาถ้อยคา สานวน โวหารมาประกอบทาให้
ผู้อ่านเกิดจินตภาพและมีอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตามไปด้วยกวี จะเลือกใช้คามาเปรียบเทียบด้วยลักษณะ
ต่างๆ กัน ได้แก่
๔.๑ อุปมา กวีใช้เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยมีคาเชื่อมโยง เช่น ดุจ ประดุจ เหมือน เช่น
ปาน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
(จากเพลงยาวถวายโอวาท: สุนทรภู่)
กวีได้เปรียบเทียบความคิดหรือความรู้เหมือนอาวุธโดยใช้คาว่า เหมือน เป็นคาเชื่อม
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๔.๒
๔.๒ อุอุปปลัลักกษณ์
ษณ์ เป็
เป็นนการเปรี
การเปรียยบเที
บเทียยบสิ
บสิ่ง่งหนึ
หนึ่ง่งเป็
เป็นนอีอีกกสิสิ่ง่งหนึ
หนึ่ง่งกวี
กวี จะใช้
จะใช้กการเปรี
ารเปรียยบเที
บเทียยบโดยตรง
บโดยตรง นนาลั
าลักกษณะ
ษณะ
เด่เด่นนของสิ
ของสิ่ง่งทีที่ต่ต้อ้องการเปรี
งการเปรียยบเที
บเทียยบมากล่
บมากล่าาวทั
วทันนทีทีโโดยไม่
ดยไม่มมีคีคาเชื
าเชื่อ่อมโยง
มโยง บางครั
บางครั้ง้งอาจใช้
อาจใช้คคาว่
าว่าา เป็
เป็นน และ
และ คืคืออ
เชืเชื่อ่อมโยงก็
มโยงก็ไได้ด้ ตัตัววอย่
อย่าางเช่
งเช่นน
ถ้ถ้าาเรามี
เรามีนนาวาทิ
าวาทิพพย์ย์ททาด้
าด้ววยมุ
ยมุกกดา
ดา มีมีคความปรารถนาเป็
วามปรารถนาเป็นนใบ
ใบ มีมีคความอ
วามอาเภอใจเป็
าเภอใจเป็นนหางเสื
หางเสืออ
(จากกามนิ
(จากกามนิตต:: เสฐี
เสฐียยรโกเศศ–
รโกเศศ– นาคะประที
นาคะประทีปป))
กวี
กวีเเปรี
ปรียยบความปรารถนากั
บความปรารถนากับบใบเรื
ใบเรืออและความอ
และความอาเภอใจกั
าเภอใจกับบหางเสื
หางเสืออเรืเรืออโดยใช้
โดยใช้ “เป็
“เป็นน”” เป็
เป็นนคคาเชื
าเชื่อ่อมม
๔.๓
๔.๓ บุบุคคคลวั
คลวัตต หรื
หรืออ บุบุคคคลสมมติ
คลสมมติ กวี
กวีใใช้ช้กการสมมุ
ารสมมุตติสิสิ่ งิ่ งต่ต่าางๆ
งๆ ทีที่ไ่ไม่ม่ใใช่ช่มมนุนุษษย์ย์ ให้
ให้มมีกีกิริริยิยาอาการ
าอาการ ความรู
ความรู้ส้สึ กึ ก
เหมื
เหมืออนมนุ
นมนุษษย์ย์ ตัตัววอย่
อย่าางเช่
งเช่นน
มะนาวน้
ตะวั
มะนาวน้ออยอย่
ยอย่าาพลอยไปเหลิ
พลอยไปเหลิงงเล่เล่นน
ตะวันนเย็เย็นนลงไปจะไม่
ลงไปจะไม่แแจ้จ้งง
ผัผักกชีชียยี่หี่หร่ร่าาไยตาแดง
ตะกร้
ไยตาแดง
ตะกร้าาเก่เก่าานอนตะแคงเฝ้
นอนตะแคงเฝ้าาคอยดู
คอยดู
(จาก
(จาก “ราร้
“ราร้าางอย่
งอย่าางแร้
งแร้งงไร้ไร้”” :: แรค
แรคาา ประโดยค
ประโดยคา)า)
กวี
กวีใใช้ช้มมะนาว
ะนาว ผัผักกชีชี ยียี่ห่หร่ร่าา ตะกร้
ตะกร้าาให้
ให้มมีกีกิริริยิยาเหมื
าเหมืออนมนุ
นมนุษษย์ย์ คืคืออ มะนาวท
มะนาวทากิ
ากิรริยิยาเหลิ
าเหลิงงเล่เล่นน ผัผักกชีชี//
ยียี่ห่หร่ร่าาททากิ
ากิรริยิยาตาแดง
าตาแดง ตะกร้
ตะกร้าาททากิ
ากิรริยิยานอนตะแคงเฝ้
านอนตะแคงเฝ้าาคอยดู
คอยดู
๔.๔
๔.๔ อติ
อติพพจน์
จน์ กวี
กวีใใช้ช้กการกล่
ารกล่าาวผิ
วผิดดไปจากที
ไปจากที่เ่เป็ป็นนจริ
จริงง โดยการกล่
โดยการกล่าาวให้
วให้มมีลีลักักษณะเกิ
ษณะเกินนความเป็
ความเป็นนจริ
จริงง หรื
หรืออ
น้น้ออยกว่
ยกว่าาจริ
จริงงเพื
เพื่อ่อให้
ให้ถถ้อ้อยค
ยคากระทบอารมณ์
ากระทบอารมณ์ขของผู
องผู้อ้อ่า่านให้
นให้มมีคีความรู
วามรู้ส้สึกึกเพิ
เพิ่ม่ม ขึขึ้น้นเป็
เป็นนสสาคั
าคัญญ เช่เช่นน
เอีเอียยงอกเธออกอ้
อวดองค์
งอกเธออกอ้าางง
อวดองค์ อรเอย
อรเอย
เมรุ
เลขแต้
เมรุชชุบุบสมุ
สมุททรดิ
รดินนลง
ลง
เลขแต้มม
อากาศจั
จารึ
อากาศจักกจารผจง
จารผจง
จารึกก พอฤา
พอฤา
โฉมแม่
อยู
โฉมแม่หหยาดฟ้
ยาดฟ้าาแย้
แย้มม
อยู่ร่ร้อ้อนฤาเห็
นฤาเห็นน
(จากโคลงนิ
(จากโคลงนิรราศนริ
าศนรินนทร์
ทร์:: นายนริ
นายนรินนทร์
ทร์ธธิเิเบศร์
บศร์))
กวี
กวี ใช้
ใช้คคาา เอีเอียยงอกเท
งอกเท แทนสิ
แทนสิ่ง่งทีที่อ่อยูยู่ใ่ในใจ
นใจ ใช้
ใช้เเขาพระสุ
ขาพระสุเเมรุ
มรุชชุบุบน้น้าและดิ
าและดินน แทนปากกาเขี
แทนปากกาเขียยนข้
นข้ออความใน
ความใน
อากาศ
อากาศ ซึซึ่ง่งล้ล้ววนเป็
นเป็นนลัลักกษณะที
ษณะที่เ่เกิกินนความเป็
ความเป็นนจริ
จริงง
๔.๕
๔.๕ สัสัททพจน์
พจน์ หรื
หรืออการเลี
การเลียยนเสี
นเสียยงธรรมชาติ
งธรรมชาติ กวี
กวีใใช้ช้กการเปรี
ารเปรียยบเที
บเทียยบโดยการใช้
บโดยการใช้คคาเลี
าเลียยนเสี
นเสียยงธรรมชาติ
งธรรมชาติ ททาให้
าให้
เสีเสียยงไพเราะเกิ
งไพเราะเกิดดจิจินนตภาพได้
ตภาพได้ชชัดัดเจน
เจน เกิเกิดดความรู
ความรู้ส้สึกึกคล้
คล้ออยตาม
ยตาม ตัตัววอย่
อย่าางเช่
งเช่นน
เกืเกืออบรุ
แปร๋
บรุ่ง่งฝูฝูงงช้ช้าางแซ่
งแซ่
แปร๋นนแปร๋
แปร๋นน
กรวดป่
เกริ
กรวดป่าามาแกร๋
มาแกร๋นนแกร๋
แกร๋นน
เกริ่น่นหย้
หย้าานน
ฮูฮูมมฮูฮูมมอูอู่ม่มอึอึงงแสน
สนั
แสน
สนั่น่นรอบ
รอบสนั่นรอบขอบแฮ
ขอบแฮ
ขอบแฮ
คึคึกกคึคึกกทึทึกกเสทื
ถิถิ่น่นไม้
เสทืออนสะท้
นสะท้าานน
ไม้ไไพรพรม
พรพรม
(โคลงนิ
(โคลงนิรราศสุ
าศสุพพรรณ:
รรณ: สุสุนนทรภู
ทรภู่)่)
กวี
กวีใใช้ช้เเลีลียยนเสี
นเสียยงของช้
งของช้าางในค
งในคาา แปร๋
แปร๋นนแปร๋
แปร๋นนแกร๋
แกร๋นนแกร๋
แกร๋นน ฮูฮูมมฮูฮูมม ททาให้
าให้เเกิกิดดจิจินนตภาพได้
ตภาพได้ชชั ดั ดเจน
เจน
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๔.๖ ปฏิพจน์กวีใช้การเปรียบเทียบที่เกิดจากคาที่มีความหมายตรงกันข้ามกันหรือขัดแย้งกันนามาแต่งให้
เข้าคู่กัน เพื่อให้เกิดความหมายขนานหรือเกิดภาพตัดกันที่ก่อให้เกิดความรู้สึกหรือให้จินตภาพทื่
ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น
รอยบุญเราร่วมพ้อง
พบกัน
บาปแบ่งสองทาทัน
เท่าสร้าง
เพรงพรากสัตว์จาผัน
พลัดคู่ เขาฤา
บุญร่วมบาปจาร้าง
นุชร้างเรียมไกล
(โคลงนิราศนรินทร์ : นายนรินทร์ธิเบศร์)
กวี ใ ช้ ค าบุ ญ และบาปที่ เ ป็ น คาที่ มี ค วามหมายตรงกั น ข้ ามมาใช้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก อย่ า งชั ด เจน
กวียังมีลีลาในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โศกอารมณ์ยินดี มา
มายัยังง
ผู้อ่านเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมกับคาประพันธ์นั้น ลีลาที่กวีใช้ให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์นั้นๆ มีอยู่ ๔ แบบ คือ
๑. เสาวรจนีหรือชมโฉม เป็นลีลากวีใช้ถ้อยคาชมความงามของตัวละครชมความงามของสิ่งต่างๆ หรือ
สถานที่
ตัวอย่าง เช่น
เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า
ผิบได้เห็นหน้า
ลอราชไซร้ดูเดือน ดุจแล
ตาเหมือนตามฤคมาศ
พิศคิ้วพระลอราช
ประดุจแก้วเกาทัณฑ์ ก่งนา
พิศกรรณงามเพริศแพร้ว
กลกลีบบงกชแก้ว
อีกแก้มปรางทอง
(ลิลิตพระลอ)
๒. นารีปราโมทย์หรือบทโอ้โลม เป็นลีลาที่กวีใช้ถ้อยคาแสดงความรักใคร่เกี้ยวพาราสีกันหรือพูดใน
เพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น
ประจงจูบลูบผมแล้วชมพักตร์ น่ารักนวลเนื้อเจ้านิ่มนิ่ม
น้าตาคลอเปี่ยมอยู่เรียมริม
เจ้าเยื้อนยิ้มสักหน่อยเถิดกลอยใจ
(ขุนช้างขุนแผน)
๓. พิโรธวาทังหรือบริภาษเป็นลีลาที่กวีใช้ถ้อยคาเพื่อแสดงความโกรธขุ่นเคือง เยาะเย้ย ตัดพ้อต่อว่าเหน็บ
แนมซึ่งกันและกันของตัวละคร ตัวอย่างเช่น
เสียแรงลูกผูกใจจะได้พึ่ง
พ่อโกรธขึ้งสิ่งไรเป็นใหญ่หลวง
โอ้มีพ่อก็ไม่เหมือนเพื่อนทั้งปวง
มีแต่ลวงลูกรักไปหักคอ
รู้กระนี้มิอยากเรียกพ่อดอก
จะไปบอกแม่วันทองให้ฟ้องพ่อ
(ขุนช้างขุนแผน)

263
๔. สัลปังคพิสัยหรือบทคร่าครวญ เป็นลีลาที่กวีใช้ถ้อยคาเพื่อแสดงความโศกเศร้า หวนไห้ อาลัยอาวรณ์
พร่าเพ้อ ตัวอย่างเช่น
ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก
ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล
สะอื้นร่าอาลาด้วยอาลัย
แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา
เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น
แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา
แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ์
โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง
(ขุนช้างขุนแผน)
นอก จากลีลาแบบต่างๆที่กวีแต่ง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้ผู้อ่านคล้อยตามแล้วกวียังมี
วิธีการ ใช้ภาษาสื่อความคิดออกมาในรูปการใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่ง
วรรณกรรมร้อยกรองกวีใช้สัญลักษณ์คาเดียว อาจมีความหมายกว้างเป็นที่เข้าใจได้ง่าย นับเป็นศิลปะการใช้
ภาษาของกวีอย่างหนึ่ง เช่น แก้ว กวีจะใช้แทนความดี ความงาม ความวิเศษ ความมีคุณค่า น้าค้าง ใช้แทน
ความบริสุทธิ์ สะอาด ไฟ ใช้แทนความร้อน ยักษ์ ใช้แทนความดุร้าย คนเลว แมลงภู่ ใช้แทนผู้ชาย ดอกไม้ ใช้
แทนผู้หญิง เป็นต้น
เห็นแก้วแวววับที่จับจิต
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี

ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้ถึงที่
อันมณีฤาจะโลดไปถึงมือ
(ท้าวแสนปม: รัชกาลที่ ๖)
แก้วและมณีเป็นสัญลักษณ์แทนผู้หญิงที่งดงาม มีค่า หรือผู้หญิงที่มีฐานะสูงศักดิ์
แมลงภูภู่ ่ ถึงแม้ความรักของมันจะอยู่ที่ดอกบัวหลวงก็ตามที เมื่อมันเห็นดอกมะลิเลื้อยและอยากดอก
“แมลง
กลิ่นหอมใหม่ มันจะยอมนิ่งทนไม่ไปหาละหรือ”
(ปริยทรรศิกา:รัชกาลที่๖)
กวีใช้แมลงภู่เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ชายและดอกมะลิแทนผู้หญิง
ที่มา : ฉันทนา ธูปตาก้อง. ๒๕๕๓. (ออนไลน์) แหล่งที่มา:http:/www.kpsw.ac.th/teacher/chantana/page๑.htm%๒๐
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๗๕๘๖๗๐
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ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้กลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดแสดงความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่ศึกษาจากใบความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์คุณค่าจากบทเพลงและบทร้อยกรอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม พร้อมยกเหตุผลประกอบได้
ด้านคุณลักษณะ
๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒.ใฝ่เรียนรู้
๓.มุ่งมั่นในการทางาน
๔.รักความเป็นไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าจากบทเพลงและบทร้อยกรอง
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ใบงาน
๑. นักเรียนตอบคาถามครู นักเรียนได้อะไรจากการ ๒. เพลงบทชวนรักชาติ
การเรี
ยนวรรณคดีนอกจากความเพลิ
นอกจากความเพลิ
นเพลิ
(ปรับเปลี่ยนเพลงได้ตามความเหมาะสม)
เรียนวรรณคดี
ดเพลิ
นน
๓. แบบทดสอบ
๒. นักเรียนฟังครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น ได้รู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตคนในอดีต ความเชื่อ ฯลฯ
การนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม (ตามกลุ่มเดิม ) แล้ว
ให้นักเรียนฟังเพลง บทชวนรักชาติ (ครูสามารถเลือก
เพลงได้ตามความเหมาะสม)
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีจาก
เพลงที่ได้ฟังตามประเด็นต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ คุณค่าด้านเนื้อหา
กลุ่มที่ ๒ คุณค่าด้านสังคม
กลุ่มที่ ๓ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(รสคา)
กลุ่มที่ ๔ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(โวหารภาพพจน์)
กลุ่มที่ ๕ คุณค่าด้านวรรณศิลป์(รสวรรณคดี)
กลุ่มที่ ๖ คุณค่าด้านการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
(แต่ละกลุ่มศึกษาประเด็นของตนเอง)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าจากบทเพลงและบทร้อยกรอง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
๓. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีในประเด็นของตนเอง
ตามลาดับกลุ่มบันทึกลงแบบวิเคราะห์คุณค่าให้
สมบูรณ์
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ปรากฏจากเพลงที่
ได้ฟัง
๒. นักเรียนทาแบบทดสอบ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

266
252

๗. การวัดผล

สิ่งที่ต้องก
ด้านความรู้
แนวทางการ
บทเพลง/บท

ด้านทักษะ/ก
วิเคราะห์คุณ
บทร้อยกรอง

คุณลักษณะ
๑.รักชาติ ศ
๒.ใฝ่เรียนร
๓.มุ่งมั่ในกา
๔.รักความเ
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๗. การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ต้องการจัดและประเมิน
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์คุณค่า
บทเพลง/บทร้อยกรอง

วิธีการวัด
การนาเสนองาน

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์คุณค่าบทเพลงและ
บทร้อยกรอง

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

คุณลักษณะ
๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒.ใฝ่เรียนรู้
๓.มุ่งมั่ในการทางาน
๔.รักความเป็นไทย

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง อ่านบทชวนรักชาติและเขียนวิเคราะห์คุณค่าบทเพลงลงในแบบที่กาหนด

บทชวนรักชาติ
เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง
ควรคานึงถึงชาติศาสนา
ไม่ควรให้เสียทีที่เกิดมา
ในหมู่ประชาชาวไทย
แม้ใครตั้งจิตคิดรักตัว
จะมัวนอนนิ่งอยู่ไฉน
ควรจะร้อนอกร้อนใจ
เพื่อให้พรั่งพร้อมทั่วตน
ชาติใดไร้รักสมัคสมาน
จะทาการสิ่งใดก็ไร้ผล
แม้ชาติย่อยยับอับจน
บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
คงจะต้องบังคับขับไส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ากราไป
ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ
จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลาบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา
เพราะฉะนั้นชวนกันสวามิภักดิ์ จงรักร่วมชาติศาสนา
ยอมตายไม่เสียดายชีวา
เพื่อรักษาอิสระคณะไทย
สมานสามัคคีให้ดีอยู่
จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้
ควรคิดจานงจงใจ
เป็นไทยจนสิ้นดินฟ้า
พระราชนิพนธ์ ร้อยกรองร้อยเรื่อง ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
(หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ : ปกหลัง)
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วิเคราะห์คุณค่าบทเพลง/บทร้อยกรอง
๑. ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. จุดมุ่งหมายของการแต่ง…………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ลักษณะคาประพันธ์………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. แนวคิด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. เนื้อหาโดยสรุป………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. การใช้ถ้อยคาภาษา………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘. คุณค่าด้านต่างๆ
๘.๑……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๒……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๓……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๔……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๕……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๙. บทที่ประทับใจ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐. ข้อคิดและการนาไปใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เจ้าสาวใบตอง
เธอเจ้าสาวใบตองในร่องสวน
เคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาว
จะออกทุ่งออกทางทุกครั้งคราว
ต้องห่อข้าวห่อของแล้วท่องไป
จึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอม
ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้
ละคาเคยอิ่มหอมถึงหัวใจ
หอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จาง
รักเจ้าสาวใบตองในร่องสวน
เคยหวงนวลนักหนามาจาห่าง
กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง
จนเริดทิศแรมทางอยู่ร้างโรย
อยู่ร้างโรยโดยทางของยุคใหม่
อยู่เหน็บหนาวกับสมัยซึ่งไห้โหย
อยู่รวดร้าวกับรักกระอักโอย
ดั้นและด้นจานนโดยสถานเดียว
พบเจ้าสาวพลาสติกระริกระรี้
หว่างวิถีทางแยกปลอมแปลกเปลี่ยว
มากแต่ยิ้มยั่วใจให้ลดเลี้ยว
หลอกให้ลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง
โอ้เจ้าสาวใบตองในร่องสวน
ยุคฉะนี้เขียวนวลคงด่วนหมอง
ยินแต่เพลงพลาสติกระริกร้อง
หรือสิ้นเพลงใบตองเสียแล้วเอย
ไพวรินทร์ ขาวงาม
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272
วิเคราะห์คุณค่าบทเพลง/บทร้อยกรอง
๑. ชื่อเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ชื่อผู้แต่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. จุดมุ่งหมายของการแต่ง…………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ลักษณะคาประพันธ์………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. แนวคิด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. เนื้อหาโดยสรุป………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. การใช้ถ้อยคาภาษา………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘. คุณค่าด้านต่างๆ
๘.๑……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๒……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๓……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๔……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๘.๕……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๙. บทที่ประทับใจ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๐. ข้อคิดและการนาไปใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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273
เฉลย ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑. ชวนรักชาติ
๒. บทพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัว รัชกาลที่ ๖
๓. ปลุกจิตสานึกให้คนไทย รักชาติ ศาสนา ด้วยความสามัคคีและเสียสละ
๔. กลอนสุภาพ
๕. คนไทยควรระลึกถึงสถาบันชาติ ศาสนาเป็นสาคัญเพราะถ้าเราไม่มีชาติก็จะตก
เป็นทาสของคนอื่น ทั้งลาบากและน่าอับอาย
๖. ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยต้องรักชาติ ศาสนา ถ้ารักตัวเองก็ต้องหันสามัคคี เสียสละปกป้องบ้านเมือง
ของตนเองอย่าให้ใครมารุกราน เพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของใคร รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติบ้านเมือง
ตลอดไป
๗. มีการใช้ถ้อยคาที่ปลุกเร้าจิตสานึก โน้มน้าวใจให้คนไทยให้รักชาติด้วยถ้อยคาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ชี้ให้เห็นถึง
โทษหากคนไทยไม่รักชาติ ศาสนา และขาดความสามัคคี ไม่คิดปกป้องบ้านเมืองตนเอง
๘. คุณค่าด้านเนื้อหา ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของความรักชาติ การมีชาติ ศาสนา ด้วยความสามัคคีและเสียสละที่
จะคิดปกป้องบ้านเมืองของตนเอง
คุณค่า รสคา การใช้ถ้อยคาที่ปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึก การใช้คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบเพื่อกระตุ้นความ
ความรู้สึกที่ว่า “แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร”
โวหารภาพพจน์ที่ใช้ ไม่ปรากฏ
รสวรรณคดี ไม่ปรากฏ
การนาไปใช้ อยู่ในดุลพินิจ
๙. อยู่ในดุลพินิจครู
๑๐. ความรักในสถาบัน องค์กร โรงเรียน ของตนด้วยความสามัคคี และเสียสละ จะทาให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
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เฉลย แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. เจ้าสาวใบตอง
๒. ไพวรินทร์ ขาวงาม
๓. ต้องชี้ให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของใบตองที่ใช้แทนภาชนะในอดีตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนรักความสะดวก
หันมานิยมใช้พลาสติกแทนคุณค่าของใบตองก็หายไป
๔. กลอนสุภาพ
๕. การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมีการพัฒนาวัตถุดิบเครื่องใช้ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบายทาให้คนเราหลงลืมไม่
เห็นค่าของสิ่งที่มีประโยชน์ดั้งเดิม ดังเช่นใบตอง แต่กลับหันมาใช้พลาสติกซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาไปตัดเก็บเอามาใช้
๖. เราเคยใช้ตองห่ออาหารทาให้มีกลิ่นหอม เพิ่มรสชาติของอาหาร น่ากินยิ่งใบตองแห้งก็ยิ่งหอมชื่นใจแต่เมื่อ
ยุคสมัยเปลี่ยนคนกลับมาใช้พลาสติก ทาให้คนก็ลืมไม่เห็นคุณค่าของใบตอง
๗. มีการเลือกสรรคามาใช้ได้ไพเราะ เปรียบเทียบ ใบตอง และพลาสติกเป็นเจ้าสาว คนเหมือนผู้ชายที่หลงลืม
ความรักที่มีกับเจ้าสาวใบตอง ทาให้มองเห็นภาพของความผูกพันระหว่างใบตองกับคนในอดีต คนในยุคปัจจุบัน
ที่หันมานิยมใช้พลาสติก
คุณค่าเนื้อหา คุณค่าประโยชน์ของใบตอง วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนมีความสะดวกสบายกับการใช้พลาสติก
ซึ่งไม่มีประโยชน์และยังมีโทษแทน
การใช้คา มีการเลือกใช้คาให้เห็นภาพวิถีชีวิตที่งดงามระหว่างคนกับใบตอง เล่นสัมผัสพยัญชนะที่ไพเราะ
จนเริศทิศแรมทางอยู่ร้างโรย ฯลฯ
โวหารภาพพจน์ ที่ใช้เป็น บุคคลวัต โดยให้ใบตอง กับ พลาสติก แทนลักษณะอาการของหญิงสาว
รสวรรณคดี เสาวรจนีย์ ชื่นชมในความหอมของใบตอง
“จึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอม
ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้
ละคาเคยอิ่มหอมถึงหัวใจ
หอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จาง”
สัลปังคพิสัย ซึ่งเป็นบท ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว เจ็บปวดของใบตองเมื่อถูกหลงลืม
“อยู่ร้างโรยโดยทางของยุคใหม่
อยู่เหน็บหนาวกับสมัยซึ่งไห้โหย
อยู่รวดร้าวกับรักกระอักโอย
ดั้นและด้นจานนโดยสถานเดียว”
การนาไปใช้ อยู่ในดุลพินิจ
๙. อยู่ในดุลพินิจครู
๑๐. อยู่ในดุลพินิจครู
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
เรื่อง อ่านสรุป เนื้อหา ความรู้และข้อคิดอิศรญาณภาษิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
๑. ใบความรู้ ถอดคาประพันธ์อิศรญาณภาษิต
วรรณคดีเรื่องอิศรญาณภาษิต
๑. นักเรียนตอบคาถามสุภาษิตที่นักเรียนยึดถือเป็น
๒. ใบงาน
จุดประสงคการเรียนรู
แนวทางปฏิบัติ และเป็นผลดีอย่างไร
๓. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดี
ดานความรู
๒. นักเรียนคิดว่าสุภาษิตมาจากไหน อภิปราย
วิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีความรู และ ความเขาใจ เนื้อหาวรรณคดีเรื่อง
ขั้นสอน
๔. แบบทดสอบ
อิศรญาณภาษิต
๑. นักเรียนอ่านบทวิเคราะห์อิศรญาณภาษิตในหนังสือ ภาระงาน/ชิ้นงาน
ดานทักษะ/กระบวนการ
อานสรุป เนื้อหา ความรูและขอคิดอิศรญาณภาษิต รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ในใจ ๕ นาที
ได
๒. นักเรียนจับคู่กันแล้วจับฉลากถอดคาประพันธ์
ดานคุณลักษณะ
คู่ละ ๑ บท ทั้งหมด ๒๖ บท เรียบเรียงให้สละสลวย
๑. ซื่อสัตยสุจริต
๓. นักเรียนนาเสนอถอดคาประพันธ์หน้าห้องเรียน ครู
๒. ใฝเรียนรู
คอยเพิ่มเติมให้ทุกคนเข้าใจความหมายทุกบท
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. นักเรียนอ่านอิศรญาณภาษิต ทานองเสนาะพร้อมกัน
๔. รักความเปนไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ถอดคาประพันธ์ที่ถูกต้องให้
เข้าใจชัดเจนขึ้น
๒. ทดสอบความเข้าใจเนื้อความอิศรญาณภาษิต ๕ บท
๑๐ คะแนน
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276
การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ต้องการจัดและประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความรู้ความเข้าใจการ
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
ด้านทักษะ/กระบวนการ
อ่านสรุป เนื้อหา ความรู้และ
ข้อคิดอิศรญาณภาษิตได้
คุณลักษณะ
๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ใฝเรียนรู
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. รักความเปนไทย

วิธีการวัด

ทดสอบ

ปฏิบัติ
สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือวัด

เกณฑ์

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๘๐

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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๙. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๑๐. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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เรื่อง อ่านสรุป เนื้อหา ความรู้และข้อคิดอิศรญาณภาษิต หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
รายวิชาภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

บทที่ ๑
อิศรญาณชาญกลอนอักษรสาร
เทศนาคาไทยให้เป็นทาน
โดยตานานศุภอรรถสวัสดี
คาศัพท์
ตานาน
หมายถึง
คาโบราณ
ศุภอรรถ หมายถึง
ถ้อยคาและความหมายที่ดี
สวัสดี
หมายถึง
ความดี ความงาม
ถอดความได้ว่า หม่อมเจ้าอิศรญาณผู้ทรงเชี่ยวชาญในเชิงกลอนทรงนิพนธ์คากลอนสุภาษิตโบราณ สั่งสอนเตือนใจ
ไว้เพื่อเป็นทาน
บทที่ ๒
สาหรับคนเจือจิตจริตเขลา
ด้วยมัวเมาโมห์มากในซากผี
ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี
สาหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย
คาศัพท์
เจือ
หมายถึง เอาส่วนที่มีน้อยไปประสมลงไปในส่วนมาก
จริต
หมายถึง กิริยาอาการ หรือแสดงความประพฤติ
โมห์
หมายถึง ความลุ่มหลง
ซากผี หมายถึง ร่างกายของคนที่ตายแล้ว
อาชาไนย หมายถึง กาเนิดดี พันธุ์ หรือตระกูลดี ฝึกหัดมาดีแล้ว
ม้ามโนมัย หมายถึง ในบทนี้หมายถึงใจที่รู้เท่าทันกิเลสจะได้เป็นพาหนะไปสู่ความสาเร็จ
ถอดความได้ว่า สาหรับคนที่โง่เขลาเบาปัญญาที่ไปลุ่มหลงในความชั่วต้องฝึกใจให้รู้เท่าทันกิเลส คือ เอาใจเป็น
นายบังคับใจตัวเองให้อยู่เหนือกิเลส เพื่อจะ ได้เป็นพาหนะไปสู่ความสุข
บทที่ ๓
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า
น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
เราก็จิตดูเล่าเขาก็ใจ
รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ
คาศัพท์
อัชฌาสัย
หมายถึง
กิริยาดี นิสัยใจคอ ความรู้จักผ่อนปรน
ถอดความได้ ว่ า ผู้ ช ายกั บ ผู้ ห ญิ ง นั้ น ต่ า งกั น ดั ง ข้ า วเปลื อ กกั บ ข้ า วสาร(โบราณเขาเปรี ย บเที ย บว่ า ผู้ ช าย
เปรี ย บเสมือ น ข้าวเปลื อกตกที่ไหนก็เจริญงอกงามที่นั่น ส่ว น ผู้ ห ญิงก็เปรียบเสมือนข้าวสาร ตกที่ไหนมันไม่
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สามารถเจริญงอกงามได้ข้าวสาร ก็เน่า แต่เมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมดา เราก็มี
มิตรจิตเขาก็มีมิตรใจฉะนั้นเรารักกันดีกว่าเกลียดกัน
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร , น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า , รักกันดีกว่าชังกัน , มิตรจิตรมิตรใจ
บทที่ ๔
ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ
ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ
สิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาล
เป็นชายชาญอย่าเพ่อคาดประมาทชาย
คาศัพท์ ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ
หมายถึง อย่าก่อเรื่อง
ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ หมายถึง ผู้ที่ทาไม่ถูกต้องก็ไม่ควรโกรธหรือตัดรอนจนแตกหัก
สิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพาล
หมายถึง ทาดีสิบหนไม่เท่ากับทาชั่วเพียงครึ่งหนความดีก็จะหมดไป
ถอดความได้ว่า ผู้ใดทาดีต่อเราเราก็ควรทาดีต่อเขาตอบ ผู้ใดที่ทาไม่ดีต่อเราหรือทาไม่ถูกต้องก็ไม่ควรโกรธหรือ
ตัดรอน จนแตกหัก ทาความดีสิบครั้ง ก็ไม่เท่าทาความชั่วครึ่งครั้ง คือ ความชั่วจะทาลายความดีลงจนหมดสิ้น เป็น
ชายนั้น ไม่ควรดูถูกชายด้วยกัน
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง
คนล้มอย่าข้าม หมายถึง คนที่ตกต่าไม่ควรลบหลู่ดูถูก เพราะอาจจะกลับมาเฟื่องฟูได้อีก
บทที่ ๕
รักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้น
รักยาวนั้นอย่าให้เยิ่นเกินกฎหมาย
มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย
แหงนดูฟ้าอย่าให้อายเทวดา
คาศัพท์
เยิ่น หมายถึง ยาวนานออกไป
ถอดความได้ว่า รักจะอยู่ด้วยกันสั้นๆ ก็จงทาสิ่งไม่ดีต่อไป แต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ จงทาความดี อย่าทาใน
สิ่งที่ผิด กฎหมายหรือทาชั่ว ทุกคนต้องตาย ด้วยกันทั้งนั้น จงทาความดีไว้เถิด เวลาที่แหงนดูฟ้าจะได้ไม่อายเทวดา
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง
รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ หมายถึง รักที่จะมีมิตรไมตรีต่อกันต้องตัดสิ่งที่ไม่ดีออก อย่าไปพูดถึง แต่ถ้า จะคบกัน
ในเวลาสั้น ๆ ให้พูดต่อปากต่อคา ในที่นี้ต้องการเฉพาะส่วนแรกคือตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ..
เป็นสานวนเก่าที่ประกอบด้วยคาชวนให้สงสัย คือคาที่มีความหมายขัดกันอยู่ ด้วยวรรคแรกสื่อความหมายว่า ชอบ
ทางยาวแต่ให้บั่น คือตัดหรือทอนออกเสีย วรรคหลังบ่งว่า ชอบทางสั้น แต่กลับ ให้ต่อคือเพิ่มออกไป การเรียบ
เรียงข้อความโดยใช้คาที่มีความหมายขัดกันนั้น ในทางภาษาถือเป็นกลวิธีอย่างหนึ่ง ที่ทาให้ประโยคมีน้าหนัก ช่วย
ให้เกิดรสสะดุดใจน่าฟัง
รักยาว คือต้องการให้เรื่องเป็นไปโดยราบรื่น ไม่ติดขัด ไม่สะดุดจะเป็นการดาเนินธุรกิจ การคบเพื่อน การ
ปฏิบัติงาน หรือเรื่องอะไรก็ตาม
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ให้บั่น คือให้ตัดหรือทอนส่วนที่ขัดข้อง ความกินแหนงแคลงใจเรื่อเล็กน้อยนั้นเสีย ไม่ต้องถือ เป็นอารมณ์
รักสั้น คือต้องการให้เรื่องสิ้นสุดแค่นั้น แตกหักหรือดาเนินต่อไม่ได้
ให้ต่อ คือให้ต่อความยาวสาวความยืดต่อไป ให้นามาพิจารณาให้ถกเถียง ให้ถือเอา ให้ว่ากันต่อไป หากรัก
จะคบกันต่อไป ก็ให้ตัดเรื่องราวนั้นเสีย โดยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่โต้เถียงเป็นต้น ลักษณะนี้คือ รักยาวให้บั่น แต่
หากรักทางสั้น ไม่ต้องการคบกันอีก ต้องการให้แตกหักกันเลยก็ให้ต่อเรื่องออกไป ลักษณะนี้คือ รักสั้นให้ต่อ
บทที่ ๖
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทาน้อย
น้าตาลย้อยหยดเท่าไรได้หนักหนา
อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา
ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน
คาศัพท์
อย่านอนเปล่า หมายถึง อย่าเข้านอนเฉยๆ ในที่นี้หมายถึงให้คิดการกระทาของตน
น้าตาลย้อยหยดเท่าไรได้หนักหนา หมายถึง การสะสมความดีทีละน้อย
ถอดความได้ว่า อย่าดูถูกความดีหรือความชั่ว ว่าทาเพียงเล็กน้อยเพราะมันจะสะสมไปเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกที
เวลาก่อนจะนอนให้ส่องกระจกดูหน้าตนเอง ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เหมือนเป็นการให้สารวจจิตใจตนเองอยู่เป็นนิจ
ว่าคิดใฝ่ดีอยู่หรือเปล่า เพื่อจะได้เตือนตนไว้ได้ทัน (เป็นการเตือนให้เรารู้จักคิด พิจารณา สารวจตัวเองทุกๆ วัน)
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง จงเตือนตนด้วยตนเอง
บทที่ ๗
เห็นตอหลักปักขวางหนทางอยู่
พิเคราะห์ดูควรทึ้งแล้วจึงถอน
เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทาปากบอน
ตรองเสียก่อนแล้วจึงทากรรมทั้งมวล
คาศัพท์
ปากบอน หมายถึง นาความลับหรือเรื่องที่ไม่ควรพูดไปบอกผู้อื่น
ทึ้ง
หมายถึง ดึง ถอน
ถอดความได้ว่า เห็นสิ่งใดกีดขวางทางอยู่ จงพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเก็บ เพราะอาจเป็นอันตรายได้ และ
เมื่อไป เห็นการกระทาของใคร อย่าเที่ยวทาปากบอนไปบอกแก่คนอื่น อาจนาผลร้ายมาสู่ตนเองได้ (สอนว่า ให้รู้จัก
คิดใคร่ครวญ ไตรตรองก่อนจะพูดหรือทาสิ่งใด)
สุภาษิต สานวน ที่เกี่ยวข้อง คิดก่อนพูด แต่อย่าพูดก่อนคิด

คาศัพท์

บทที่ ๘
ค่อยดาเนินตามไต่ผู้ไปหน้า
ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน
เอาหลังตากแดดเป็นนิจคิดคานวณ
รู้ถี่ถ้วนจึงสบายเมื่อปลายมือ
ผู้ไปหน้า หมายถึง คนที่เกิดก่อนย่อมมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า
หุนหวน
หมายถึง หวน เวียนกลับ
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คิดคานวณ
หมายถึง คิดไตร่ตรอง
หลังตากแดด หมายถึง ก้มหน้าก้มตาทางานหนักอย่างชาวนา ทาให้หลังถูกแดด
เมื่อปลายมือ หมายถึง ในภายหลัง
ถอดความได้ว่า ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อน ย่อมมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า
และอย่าเป็นคนอกตัญญู จงมีความขยันหมั่นเพียรทางานอยู่เสมอแล้วจะมีความสุขสบายในภายหลัง
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง
เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
หมายถึง ที่ต้องตรากตราทางานหนัก มักหมายถึงชาวไร่ชาวนาซึ่งในเวลาทาไร่ทานา
หลังต้องสู้กับแดด และหน้าต้องก้มลงดิน
บทที่ ๙
เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง
ส่งให้ลิงจะรู้ค่าราคาหรือ
ต่อผู้ดีมีปัญญาจึงหารือ
ให้เขาลือเสียว่าชายนี้ขายเพชร
คาศัพท์
หารือ
หมายถึง ขอความเห็น ปรึกษา
ให้เขาลือว่าชายนี้ขายเพชร หมายถึง ให้เขาลือว่าตนเองมีปัญญามากพอที่จะอวดได้
ถอดความได้ว่า เพชรเป็น ของที่มีค่ามีราคา อย่านาสิ่ งที่มีค่าไปให้ แก่ผู้ ไม่รู้ค่าย่อมไร้ประโยชน์ ฉะนั้นควรไป
ปรึกษาหารือ กับนักปราชญ์ หรือผู้รู้ เท่านั้น เพื่อให้คนเขาร่าลือว่า ตนเองมีปัญญาราวกับมีเพชรมากพอที่จะอวดได้
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแก้วให้วานร หมายถึง เอาของมีค่าให้กับผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของ ของสิ่งนั้น
ลิงได้แก้ว
หมายถึง ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มีอยู่ มีความหมายเดียวกับคาว่า ไก่ได้พลอยและ
หัวล้านได้หวี
บทที่ ๑๐
ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า ใครใดเล่าจะไม่งามตามเสด็จ
จาไว้ทุกสิ่งจริงหรือเท็จ
พริกไทยเม็ดนิดเดียวเดี๋ยวก็ร้อน
คาศัพท์
เจ้า หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน หรือผู้เป็นใหญ่
ถอดความได้ว่า ของสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าเป็นสิ่งดีหรือสิ่งที่สวยงาม เราก็ต้องว่างามตามไปด้วย ไม่
ว่าจะจริงหรือไม่จริง เราไม่ควรไปคัดค้านเพราะท่าน เป็นผู้มีอานาจเด็ดขาดอาจกริ้วได้
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง
เห็นดีเห็นงาม หมายถึง คิดหรือรู้สึกคล้อยตาม
ลูกขุนพลอยพยัก หมายถึง ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่เป็นเชิงประจบสอพลอเป็นต้น
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น้าท่วมปาก

หมายถึง พูดไม่ออกเพราะอาจจะมีภัยแก่ตนเองและผู้อื่น
บทที่ ๑๑
เกิดเป็นคนเชิงดูให้รู้เท่า
ใจของเราไม่สอนใจใครจะสอน
อยากใช้เขาเราต้องก้มประนมกร
ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ
คาศัพท์ ห่อน
หมายถึง
ไม่ ไม่เคย
มอ
หมายถึง
สีมัวๆ อย่างสีดาเจือเทา
วัวมอ
หมายถึง
วัวตัวผู้
ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ หมายถึง ไม่มีใครว่าตนเป็นวัวให้คนอื่นเขาใช้งาน
ถอดความได้ว่า เกิดเป็นคนต้องรู้เท่าทันใจของตนเอง คือต้องสอนใจตนเองหรือเตือนตนเองได้ และถ้าจะขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ใด เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะไม่มีใครที่จะคิดว่าตนเป็นวัวให้คนอื่นใช้งาน
สุภาษิต สานวน ที่เกี่ยวข้อง จงเตือนตนด้วยตนเอง
บทที่ ๑๒
คนโหยกเหยกรักษายากลาบากหมอ
ถ้าเขายอเหมือนอย่างเกาให้เราคัน

เป็นบ้าจี้นิยมชมว่าเอก
อันยศศักดิ์มิใช่เหล้าเมาแต่พอ
คาศัพท์ บ้าจี้ หมายถึง บ้ายอ
โหยกเหยก หมายถึง ไม่อยู่กับร่องรอย ไม่แน่นอน
ถอดความได้ว่า คนบ้ายอชอบให้คนเขานิยมยกย่องเปรียบเหมือนคนไม่อยู่กับร่องกับรอย ซึ่งแก้ไขได้ยาก อันว่า
ยศ หรือตาแหน่ง นั้น มันไม่ใช่เหล้าจงเมาแต่พอควร อย่าไป ยึดติด หลงยศหลงตาแหน่ง คาป้อยต่างๆ นั้น ถ้าเรา
หลงเชื่อ อาจทาให้เราเดือดร้อนได้
บทที่ ๑๓
บ้างโลดเล่นเต้นราทาเป็นเจ้า
เป็นไรเขาไม่จับผิดคิดดูขัน
ผีมันหลอกช่างผีตามทีมัน
คนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนัก
คาศัพท์
ทาเป็นเจ้า
หมายถึง
ทาทีว่าถูกเจ้าเข้าสิง
ถอดความได้ว่า บางคนทาทีว่าถูกผีเข้าสิง คือพวกทรงเจ้าเข้าผี ทาไมไม่มีใครจับ ดูไปก็น่าหัวเราะถ้าเป็นผีจริงมัน
หลอกก็ช่างมันเถิด แต่นี่คนมาหลอกกันเองมันน่ากลัวที่สุด ฉะนั้นจึงควรแยกแยะให้ดี อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาไม่เห็น
เพราะทีเห็นนั้นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
สุภาษิต สานวน ที่เกี่ยวข้อง ผีหลอกก็ยังพอทน แต่คนหลอกคนมันช้าใจจนหลายเท่า ดู"กาลามสูตร"
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บทที่ ๑๔
สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม จะเรียนคมเรียนไปเถิดอย่าเปิดฝัก
คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก
ที่ไหนหลักแหลมคาจงจาเอา
คาศัพท์ สานวน คนสามขา
หมายถึง
คนแก่ที่ถือไม้เท้า
เรียนคม
หมายถึง
เรียนเพื่อหาวิชาความรู้
อย่าเปิดฝัก
หมายถึง
อย่าโอ้อวด
ถอดความได้ว่า จะสร้างสิ่งใดให้สูงก็อย่าสร้างเกินว่าฐานที่จะรับน้าหนักไว้ได้ เพราะจะทาให้ล้มง่าย (สอนให้รู้จัก
ประมาณ ตน ไม่ให้ทาอะไรเกินฐานะของตนเอง) จะเรียนวิชาอะไรให้มีสติปัญญา เฉียบแหลม ก็เรียนเถิด แต่ให้
เก็บความรู้ไว้ใช้เมื่อถึงเวลาอันสมควร (สอนให้เป็นคนใฝ่รู้แต่อย่าอวดรู้) คนแก่มีประสบการณ์มากเราควรเชื่อฟังคา
ทักท้วง (สอนให้เห็นความสาคัญของผู้มีอาวุโส)
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง คมในฝัก หมายถึง คนที่เขาฉลาดจริงๆ เขาไม่โอ้อวด
บทที่ ๑๕
เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด
ไปพูดขัดเขาทาไมขัดใจเขา
ใครทาตึงแล้วหย่อนผ่อนลงเอา
นักเลงเก่าเขาไม่หาญพาลนักเลง
คาศัพท์
นักเลงเก่า หายถึง ผู้ที่เป็นนักเลง
ถอดความได้ว่า ประพฤติตนตามแนวทางที่ผู้ใหญ่เคยทามาก่อนแล้วย่อมปลอดภัย ไม่ควรไปพูดขัดคอคน เพราะ
จะทา ให้เขาโกรธไม่พอใจ ให้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา นักเลงเก่าเขาไม่รังแกหรือทาร้ายนักเลงด้วยกัน
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย
รู้ยาวรู้สั้น หมายถึง รู้จักผ่อนปรน รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว
บทที่ ๑๖
เป็นผู้หญิงแม่หม้ายที่ไร้ผัว
ชายมักยั่วทาเลียบเทียบข่มเหง
ไฟไหม้ยังไม่เหมือนคนที่จนเอง
ทาอวดเบ่งกับขื่อคาว่ากระไร
คาศัพท์
ทาเป็นเลียบ หมายถึง พูดจาแทะโลม
คนที่จนเอง หมายถึง คนที่ทาตัวให้จนเอง
ขื่อคา หมายถึง เครื่องจองจานักโทษ ทาด้วยไม้ มีช่องสาหรับสอดมือเท้าแล้วมีลิ่มตอกกากับกันขื่อหลุด
ถอดความได้ว่า ผู้ที่เป็นหญิงหม้ายมักถูกผู้ชายพูดจาแทะโลม เหมือนกับถูกข่มเหง คนที่จนเพราะถูกไฟไหม้ ยัง
น่าสงสาร หรือดีกว่าตนเองที่ทาตัวเองให้จน (จนเพราะเล่นการพนัน) และอย่าอวดเก่งกับขื่อคาที่เป็นเครื่องจองจา
(อย่า แสดงอานาจโอ้อวดทาสิ่งที่ท้าทายกับบทลงโทษ)
สุภาษิต สานวน ที่เกี่ยวข้อง เล่นกับคุกกับตาราง
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บทที่ ๑๗
อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักย่อยเข้าเสายังไหว
จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
เชื่อน้าใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ
คาศัพท์ ฟังหูไว้หู หมายถึง รับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมด
เชื่อน้าใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ หมายถึง เป็นคนหนักแน่นไม่ฟังคายุแหย่
ถอดความได้ว่า แม้จะมั่นคงดังเสาหินใหญ่สูงแปดศอก แต่เมื่อถูกผลักบ่อย ๆ เข้า เสานั้นก็อาจคลอนแคลนได้
เปรียบ เหมือนใจคนย่อมอ่อนไหวไปตามคาพูด ของผู้อื่นได้ ฉะนั้น จึงควรฟังหูไว้หู และคิดให้
รอบคอบก่อนที่จะเชื่อใคร (สอนให้มีใจคอหนักแน่นไม่หลงเชื่อยุยงโดยง่าย ให้รู้จักไตร่ตรองให้ดี
เสียก่อนที่ จะคล้อยตามคาพูดของผู้อื่น)
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ฟังหูไว้หู หมายถึง รับฟังไว้แต่ไม่เชื่อทั้งหมด
บทที่ ๑๘
หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้ มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ
ที่ปิดที่ชิดไขให้ทะลุ
คนจักษุเหล่หลิ่วไพล่พลิ้วพลิก
คาศัพท์ ไพล่พลิ้วพลิก หมายถึง ให้รู้จักหลีกเลี่ยง พูดตรงทาให้เสียน้าใจ
หลิ่ว หมายถึง เดี่ยว หนึ่ง
ถอดความได้ว่า เมื่อเวลาจะใช้ใครให้รู้จักพูดจาโดยใช้ถ้อยคาที่อ่อนหวาน ซึ่ งใคร ๆ ก็ชอบ ไม่ควรใช้คาดุด่าว่ า
กล่าว สิ่งใดที่ปล่อยปละละเลย หรือฟุ่มเฟือยก็ต้องเข้มงวดกวดขันหรือประหยัดถี่ถ้วนขึ้นสิ่งใดที่เข้มงวดตระหนี่ถี่
เหนียวจนเกินไป จะต้องแก้ไขทาให้สะดวก หรือคล่องตัวขึ้น และจงประพฤติตนตามที่คนส่วนใหญ่เขาประพฤติกัน
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง น้าร้อนปลาเป็นน้าเย็นปลาตาย
บทที่ ๑๙
เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก
เขาย่อมว่าฆ่าควายเสียดายพริก
รักหยอกหยิกยับทั้งตัวอย่ากลัวเล็บ
คาศัพท์ เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ หมายถึง มีความอดทนต่อความยากลาบาก
ถอดความได้ว่า จงดูปลาหมอไว้เป็นครูสอนใจเรา แม้ปลาหมอจะถูกปล่อยไว้บนบก มันก็ยังกระเสือกกระสนเพื่อ
จะเอา ชีวิตรอด ฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรพ่ายแพ้แก่อุปสรรค ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อสู้ชีวิตต่อไป
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ฆ่าควายเสียดายพริก หมายถึง ทาการใหญ่ไม่ควรตระหนี่
ปลาหมอแตกเหงือก หมายถึง กระเสือกกระสนดิ้นรน
บทที่ ๒๐
มิใช่เนื้อเอาเป็นเนื้อก็เหลือปล้า แต่หนามคาเข้าสักนิดกรีดยังเจ็บ
อันโลภลาภบาปหนาตัณหาเย็บ
เมียรู้เก็บผัวรู้กาพาจาเริญ
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คาศัพท์ เนื้อ(ในที่น)ี้ หมายถึง เนื้อคู่
ตัณหา
หมายถึง ความทะยานอยาก ความใคร่ในกาม
ถอดความได้ว่า คนเราถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กัน อยู่ไปก็เปล่าประโยชน์อาจจะมีเรื่องราวกัน ไม่ผิดอะไรกับถู กหนามตา
เข้านิดเดียว ก็เกิดอาการเจ็บปวด ความโลภเป็นบาปทาให้เกิดความอยาก สามีภรรยาคู่ใดถ้าภรรยารู้จักออมรู้จัก
เก็บ สามี รู้จักทาหากินก็จะทาให้ชีวิตที่สมบูรณ์
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ผัวหาบเมียคอน ชายหาบหญิงคอน
บทที่ ๒๑
ถึงรู้จริงจาไว้อย่าไขรู้
เต็มที่ครู่เดียวเท่านั้นเขาสรรเสริญ
ไม่ควรก้าเกินหน้าก็อย่าเกิน
อย่าเพลิดเพลินคนชังนักคนรักน้อย
คาศัพท์ ก้าเกิน
หมายถึง ล่วงเกิน เกินเลย
ก้าเกินหน้า หมายถึง เด่นกว่าคนอื่น ดีกว่าคนอื่น
ถอดความได้ว่า แม้ว่าเราจะรู้จริง เราก็ไม่ต้องอวดว่าเรารู้ เดี๋ยวเขาก็จะสรรเสริญเอง ไม่ควรทาอะไรเกินหน้าเกิน
ตาคนอื่น เพราะคนเกลียดเรามีมากกว่าคนรักเรา
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง เกินหน้าเกินตา, คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ, คนชังมีนัก คนรักมีน้อย
บทที่ ๒๒
วาสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายาก
ถึงมีปากมีเสียเปล่าเหมือนเต่าหอย
ผีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอย
พูดพล่อยๆ ไม่ดีปากขี้ริ้ว
คาศัพท์ ผีเรือน หมายถึง ผีที่อยู่ประจาเรือน
พูดพล่อยๆ หมายถึง อาการที่พูดง่าย ๆ โดยไม่ตริตรอง
ปากขี้ริ้ว หมายถึง คาพูดที่ไม่สุภาพ
ถอดความได้ว่า ถ้าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เสมอเขา ไปโต้เถียงกับเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครเชื่อ คนใน
บ้านนั่นแหละเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้า มาทาความเสียหาย การพูดพล่อยๆ โดยไม่คิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทา
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย, ปลาหมอตายเพราะปาก
บทที่ ๒๓
แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว
ช้างถีบอย่าว่าเล่นกระเด็นปลิว
แรงหรือหิวชั่งใจดูจะสู้ช้าง
คาศัพท์ แขวะ หมายถึง เอาของมีคมแขวะคว้านให้กว้าง
แหยะแหยะ หมายถึง ช้าๆ
ตะบัน หมายถึง ทิ่ม หรือแทง หรือกดลงไป
แรง หมายถึง มีกาลัง
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หิว หมายถึง อ่อนแรง หมดแรง
ถอดความได้ว่า แม้ไม้ไผ่อันหนึ่งตัน กับอีกอันหนึ่งผ่าครึ่งออก เมื่อนามาสีกันเบา ๆ อาจเกิดควันได้ ฉะนั้น
จงอย่าได้ ประมาทการกระทาที่ดูเหมือนจะไม่ เป็นพิษเป็นภัย ช้างเป็นสัตว์ที่มีพลังเมื่อมันถีบเรารับรองว่ากระเด็น
แน่นอน ฉะนั้นหากจะสู้กับช้างก็ควรประเมินกาลังของเราเสียก่อนว่าอยู่ในภาวะใดมีกาลังหรืออ่อนแรงจะเตรียมสู้
หรือหนี ดูให้เหมาะแก่สถานการณ์
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ไม้ซีกงัดไม้ซุง
บทที่ ๒๔
ล้องูเห่าก็ได้ใจกล้ากล้า
แต่ว่าอย่ายักเยื้องเข้าเบื้องหาง
ต้องว่องไวในทานองคล่องท่าทาง
ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ
คาศัพท์
ยักเยื้อง หมายถึง เลี่ยงไป ไม่ตรงไปตรงมา
ถอดความได้ว่า การล้อเล่นกับงูเห่าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอันตรายมาก ทาได้ แต่ต้องเป็นคนใจกล้า แต่อย่าไปเข้าข้าง
หางเพราะอาจเกิดอันตรายได้ และต้องทาด้วยความว่องไวอย่างเด็ดขาดทันที จึงจะไม่ตกอยู่ในฐานะที่เพลี่ยงพล้า
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง จับงูข้างหาง คือ ทาสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย
บทที่ ๒๕
ถึงเพื่อนฝูงที่ชอบพอขอกันได้
ถ้าแม้ให้ทุกคนกลัวคนขอ
พ่อแม่เลี้ยงปิดปกเป็นกกกอ
จนแล้วหนอเหมือนเปรตด้วยเหตุจน
คาศัพท์ ปิดปกเป็นกกกอ หมายถึง โอบอุ้มทะนุถนอมไว้
เปรต หมายถึง อมนุษย์จาพวกหนึ่ง
ถอดความได้ว่า การจะขออะไรกับเพื่อนฝูงที่ชอบพอกันก็สามารถขอกันได้ แต่จะให้ทุกคนที่ขอคงไม่ได้พ่อแม่
เลี้ยงดู ทะนุถนอมมาเป็นอย่างดี ถ้าหากเป็นคนจนก็จะเหมือนเปรตที่เที่ยวขอส่วนบุญ
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง เปรตขอส่วนบุญ, ตนเป็นที่พึ่งของตน พึ่งลาแข้งตัวเอง
บทที่ ๒๖
ถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้
ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผล
บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน
ปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืน
คาศัพท์ ปุถุชน หมายถึง สามัญชน คนที่ยังมีกิเลส
ถอดความได้ว่า ถึงมีบุญวาสนา ไม่ทาการงานใดๆ ก็ไม่ดีต้องเป็นผู้ที่คิดดี ทาดีบุญจึงส่งผล เมื่อหมดบุญลงแล้ว
อย่าทะนงตนว่าเป็นผู้มีบุญบารมี ขอให้คนเราคิดว่าความรักความชังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเท่าการทาความดี
สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ทาดีได้ดี
(http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=4975)
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287
ใบงาน เรื่อง อ่านสรุป เนื้อหา ความรู้และข้อคิดอิศรญาณภาษิต หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
รายวิชาภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้จับคู่ตามที่นั่งและร่วมกันถอดคาประพนธ์บทประพันธ์ที่จับฉลากได้ และนาเสนอผลงานตามลาดับ
เนื้อหาหน้าห้องเรียน
บทที…่ …………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ถอดคาประพันธ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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288
แบบทดสอบ เรื่อง อ่านสรุป เนื้อหา ความรู้และข้อคิดอิศรญาณภาษิต หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้อ่านอิศรญาณภาษิตที่กาหนดให้ถอดคาประพันธ์และยกสานวนสุภาษิตที่สอดคล้อง (ข้อละ ๒ คะแนน
ได้ ๖ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน)
๑. บทที่ ๓
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า
น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย
เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ
รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. บทที่ ๖
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทาน้อย
น้าตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา
อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา
ส่องดูหน้าเสียที่หนึ่งแล้วจึงนอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. บทที่ ๘
ค่อยดาเนินตามไต่ผู้ไปหน้า
ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน
เอาหลังตากแดดเป็นนิจคิดคานวณ
รู้ถี่ถ้วนจึงสบายเมื่อปลายมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. บทที่ ๑๗
อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก
ไปมาผลักบ่อยเข้าสายังไหว
จงฟังหูไว้หูคอยดูไป
เชื่อน้าใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. บทที่ ๒๑
ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้
เต็มที่ครู่เดียวเท่านั้นเขาสรรเสริญ
ไม่ควรก้าเกินหน้าก็อย่าเกิน
อย่าเพลิดเพลินคนชังนักคนรักน้อย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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289
เฉลยแบบทดสอบ
บทที่ ๓
๑. ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นต่างกันดังข้าวเปลือกกับข้าวสาร(โบราณเขาเปรียบเทียบว่า ผู้ชายเปรียบเสมือนข้าวเปลือก
ตกที่ไหนก็เจริญงอกงามที่นั่น ส่วนผู้หญิงก็เปรียบเสมือนข้าวสาร ตกที่ไหนก็ไม่สามารถเจริญงอกงามได้ข้าวสารก็
เน่า แต่เมื่ออยู่ในสังคมเดียวกันก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมดา เราก็มีมิตรจิตเขาก็มีมิตรใจฉะนั้นเรารักกัน
ดีกว่าเกลียดกัน สอดคล้องกับสานวนสุภาษิตที่ว่า ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร/รักกันดีกว่าชังกัน
บทที่ ๖
๒. อย่าดูถูกความดีหรือความชั่ว ว่าทาเพีย งเล็กน้อยเพราะมันจะสะสมไปเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกที เวลาก่อนจะ
นอนให้ส่องกระจกดูหน้าตนเอง ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เหมือนเป็นการให้สารวจจิตใจตนเองอยู่เป็นนิจว่าคิดใฝ่ดีอยู่
หรือเปล่า เพื่อจะได้เตือนตนไว้ได้ทัน สอดคล้องกับสานวนสุภาษิตที่ว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง
บทที่ ๘
๓. ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อน ย่อมมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า และอย่าเป็นคน
อกตัญญู จงมีความขยันหมั่นเพียรทางานอยู่เสมอแล้วจะมีความสุขสบายในภายหลัง สอดคล้องกับสานวนสุภาษิต
ที่ว่า เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
บทที่ ๑๗
๔. แม้จะมั่นคงดังเสาหินใหญ่สูงแปดศอก แต่เมื่อถูกผลักบ่อยๆ เข้า เสานั้นก็อาจคลอนแคลนได้เปรียบ เหมือนใจ
คนย่อมอ่อนไหวไปตามคาพูด ของผู้อื่นได้ ฉะนั้น จึงควรฟังหูไว้หู และคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อใคร สอดคล้อง
กับสานวนสุภาษิตที่ว่า ฟังหูไว้หู
บทที่ ๒๑
๕. แม้ว่าเราจะรู้จริง เราก็ไม่ต้องอวดว่าเรารู้ เดี๋ยวเขาก็จะสรรเสริ ญเอง ไม่ควรทาอะไรเกินหน้าเกินตาคนอื่น
เพราะคนเกลียดเรามีมากกว่าคนรักเรา สอดคล้องกับสานวนสุภาษิตที่ว่า เกินหน้าเกินตา/คนรักเท่าผืนหนังคนชัง
เท่าผืนเสื่อ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าวรรณคดี เรื่อง
อิศรญาณภาษิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์วิถีไทยและ
คุณค่าคุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
ด้านทักษะ/กระบวนการ
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีเรื่อง
อิศรญาณภาษิต พร้อมยกเหตุผลประกอบได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มีจิตสาธารณะ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ /แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชุด วรรณคดีวิจักษ์
๑. นักเรียนทายปัญหาว่าอิศรญาณภาษิต แต่ละบท
๒. แบบทดสอบ
ตรงกับสานวนสุภาษิตว่าอะไร
๒. ครู น านั ก เรี ย นสนทนาเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ๓. กระดาษร้อยปอนด์
คุ ณ ค่ า ของวรรณคดี ห รื อ วรรณกรรม ให้ นั ก เรี ย น ภาระงาน/ชิ้นงาน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าการวิเคราะห์คุณค่าของ ๑. แผนผังความคิด
วรรณคดีและวรรณกรรมช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้
อย่างไร ให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม อ่านอิศรญาณ
ภาษิตแล้วแข่งขันกันวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา
กลุ่มที่ ๒ วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม
กลุ่มที่ ๓ วิเคราะห์คุณค่าการเลือกใช้คา
กลุ่มที่ ๔ วิเคราะห์คุณค่าด้านโวหารภาพพจน์)
กลุ่มที่ ๕ วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์รสวรรณคดี
กลุ่มที่ ๖ วิเคราะห์คุณค่าด้านการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พินิจคุณค่าวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน
โดยยกตัวอย่างคาประพันธ์ให้ชัดเจน แล้วส่งตัวแทน
น าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น ให้ นั ก เรี ย นและครู ร่ ว มกั น
ตรวจสอบความถู ก ต้ อง กลุ่ ม ใดวิ เ คราะห์ ไ ด้ ชั ด เจน
ถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็นมากกว่าเป็นผู้ชนะ
ขั้นสรุป
๑. ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการ
นาเสนอลงในใบงาน
๒. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์
คุ ณ ค่ า ของอิ ศ รญาณภาษิ ต แล้ ว ร่ ว มกั น ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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292
๗. การวัดผลประเมินผล
สิ่งที่ต้องการจัดและประเมิน
ด้านความรู้
๑. ความรู้ความเข้าใจการ
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต

ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต

คุณลักษณะ
๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒.ใฝ่เรียนรู้
๓.มุ่งมั่ในการทางาน
๔.รักความเป็นไทย

วิธีการวัด

ทดสอบ

เครื่องมือวัด

แบบทดสอบ

เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๘๐
ทดสอบ

สังเกตพฤติกรรม

แบบทดสอบ

แบบประเมินคุณลักษณะ
ลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์
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๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
ลงชื่อ
ครูผู้สอน
(.................................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ...............................................................
...................................................................................................................................... ......................................................
ลงชื่อ
ผู้ตรวจ
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
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ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จุดประสงค์

มีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต

คาชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของอิศรญาณภาษิต ในด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์
ด้านสังคมวัฒนธรรม โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษร้อยปอนด์
________________
________________

________________
________________

________________
________________

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ด้านเนื้อหา
คุณค่าในอิศรญาณภาษิต
________________
________________

________________
________________

การนาไปใช้

ด้านวรรณศิลป์

________________
________________

________________
________________

________________
________________
________________
________________

________________
________________

________________
________________
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แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของคาสอนเรื่องอิศรญาณภาษิต
๑. สอนโดยการบอกตรง ๆ
๒. สอนโดยการบอกเป็นนัย
๓. สอนโดยการประชดประชันเหน็บแนม
๔. สอนโดยการยกตัวอย่างประกอบชัดเจน
๒. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการแต่งอิศรญาณภาษิต
๑. เพื่อสั่งสอนเป็นคติเตือนใจ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
๓. เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข
๔. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกลอนเพลงยาว
๑. มีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภาพ
๒. ขึ้นต้นด้วยคาว่า “เอ๋ย” จบด้วยคาว่า “เอย”
๓. สามารถแต่งเป็นสุภาษิตได้ เพราะไม่จากัดความยาวของบท
๔. ส่วนใหญ่มักแต่งเป็นจดหมายเกี้ยวพาราสีระหว่างชายกับหญิง
๔. “จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสานวนไทยว่าอย่างไร
๑. มีวิชาเหมือนมีทรัพย์
๒. คมในฝัก
๓. รักเรียนจงเพียรเถิด
๔. เกินหน้าเกินตา
๕. “คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก” คนสามขา หมายความว่าอย่างไร
๑. คนชรา
๒. คนที่มีกาลัง
๓. คนแปลกประหลาด
๔. คนที่มีพลังอานาจในตัว
๖.

“อยากใช้เขาเราต้องก้มประนมกร ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ”
คาประพันธ์นี้ต้องการจะสอนให้เป็นคนอย่างไร
๑. มือไว

๒. มือหนึ่ง

๓. มืออ่อน

๔. มือใหม่
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๗. “เป็นบ้าจี้นิยมชมว่าเอก คนโหยกเหยกรักษายากลาบากหมอ” “คนโหยกเหยก” ในที่นี้หมายถึงคนอย่างไร
๑. คนบ้า

๒. คนป่วย

๓. คนพิการ

๔. คนไม่อยู่กับร่องกับรอย

๘.“เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด” สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในด้านใด
๑. การเอาตัวรอด

๒. การหาผู้คุ้มครอง

๓. การป้องกันตัวเอง

๔. การเคารพผู้อาวุโส

๙. คาสอนให้รู้จักพิจารณาตนเอง ตรงกับความในข้อใด
๑. บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน

ปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืน

๒. ตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวคร่า

หูก็ซ้าไม่ได้ยินเอาสิ้นสวย

๓. มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย

แหงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา

๔. อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา

ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน

๑๐. “เอาหลังตากแดดเป็นนิจคิดคานวณ” มีความหมายว่าอย่างไร
๑. ทนแดดได้นานไม่ร้อน
๒. ขยันทางานหนักตลอดเวลา
๓. ไม่ทางานทาการเอาแต่เล่น
๔. ทนร้อนทนหนาวอยู่ได้ตลอด
๑๑. เหตุการณ์ใดสอดคล้องกับกลอนต่อไปนี้ “วาสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายาก ถึงมีปากมีเสียเปล่าเหมือนเต่าหอย”
๑. สวรินทร์รู้ว่าจะโดนแฟนหลอกแต่ก็ยอมเพราะรักมาก
๒. เจศรินทร์เชื่อคนที่พูดน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่พูดสาระปนอารมณ์ขัน
๓. วิธวินท์เจอทั้งคนดีและคนชั่วในสังคมจึงรู้ว่าไม่ควรเชื่อใจใครง่าย ๆ
๔. นาวินเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องการล่าสัตว์ป่าสงวนแต่พูดไปก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
๑๒. คาสอนในข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน
๑. ใจของเราไม่สอนใจใครจะสอน
๒. บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน
๓. สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม
๔. ตรองเสียก่อนจึงค่อยทากรรมทั้งมวล
๑๓. “เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง ส่งให้ลิงจะรู้ค่าราคาหรือ” สานวนใดไม่เกี่ยวข้องกับกลอนข้างต้น
๑. ไก่ได้พลอย
๒. ลิงได้แก้ว
๓. ตาบอดได้แว่น
๔. กิ้งก่าได้ทอง
๑๔. “อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
จงฟังหูไว้หคู อยดูไป
เชื่อน้าใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ”
สานวนที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร
๑. รับฟังไว้ แต่ยังไม่เชื่อทั้งหมด
๒. ฟังอะไรไม่เข้าใจ แล้วก็คิดเดาเอาเองผิด ๆ
๓. วิเคราะห์คนฟัง ไม่เที่ยวไปอวดดีสอนคนที่เขารู้ดีกว่า
๔. ฟังอะไรเข้าใจยาก ถึงจะพูดอะไรให้ฟังก็เสียเวลาเปล่า
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๑๕. สานวนใดไม่ได้สอนเกี่ยวกับการพูด
๑. ขวานผ่าซาก
๒. เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
๓. ปลาหมอตายเพราะปาก
๔. น้าร้อนปลาเป็น น้าเย็นปลาตาย
๑๖. “แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว” คาประพันธ์นี้สอนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
๑. อย่าประมาทการกระทาที่ดูเหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภัย
๒. อย่าประมาทสิ่งที่มีอานาจ
๓. อย่าประมาทสิ่งที่มีกาลังน้อย
๔. อย่าประมาทคนที่ไม่มีปัญญา
๑๗. คาประพันธ์ข้อใดสอนใจให้รู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะพูดหรือทาสิ่งใด
๑. อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน
๒. เห็นตอหลักปักขวางหนทางอยู่ พิเคราะห์ดูควรทึ้งแล้วถึงถอน
๓. ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้ เต็มที่ครู่เดียวเท่านั้นเขาสรรเสริญ
๔. ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ
๑๘“เอาปลาหมอเป็นครูดูปลาหมอ
บนบกหนออุตส่าห์เสือกกระเดือกกระดิก
บุคคลใดนาสานวนข้างต้นมาปรับใช้ในชีวิตได้ถูกต้องที่สุด
๑. สุรชาสงสารปลาหมอที่กาลังจะตายจึงจับไปปล่อยในแม่น้า
๒. สุรยศเห็นปลาหมอตายเพราะปากตัวเองจึงคิดก่อนพูดเสมอ
๓. สุวิชัยศึกษาชีวิตปลาหมอในสระทุกเย็นเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตปลา
๔. สุรศัก
ดิ์กาลังท้อแท้จากปัญหาครอบครัวแต่สุดท้ายก็ฮึดสู้เพื่ออนาคตที่ดี
๑๙.
“ล้องูเห่าก็ได้ใจกล้ากล้า
แต่ว่าอย่ายักเยื้องเข้าเบื้องหาง
ต้องว่องไวในทานองคล่องท่าทาง
ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ”
คาประพันธ์นี้สอนใจเรื่องใด
๑. ล้อผู้มีอานาจได้ต้องใจกล้า และมั่นใจว่าจะชนะ
๒. เล่นกับศัตรูได้หากใจกล้า และไม่เป็นฝ่ายแพ้
๓. ตัดสินใจสู้กับผู้มีอานาจใจต้องกล้า และมั่นใจตนเอง
๔. ตัดสินใจต้องเด็ดขาด ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้า
๒๐. วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ปิยะพันธ์ทะเลาะกับแฟนเพราะแฟนขอเลื่อนนัดรับประทานอาหารเพื่ออ่านหนังสือสอบ
ปลายภาค หากนักเรียนเป็นเพื่อนที่รู้สถานการณ์ดังกล่าว จะนากลอนบาทใดสอนปิยะพันธ์
๑. ถึงเพื่อนฝูงที่ชอบพอขอกันได้
ถ้าแม้ให้เสียทุกคนกลัวคนขอ
๒. รักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้น
รักยาวนั้นอย่าให้เยิ่นเกินกฎหมาย
๓. ไม่ควรก้าเกินหน้าก็อย่าเกิน
อย่าเพลิดเพลินคนชังนักคนรักน้อย
๔. เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทาปากบอน ตรองเสียก่อนจึงค่อยทากรรมทั้งมวล
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เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรือ่ ง อิศรญาณ หน่วยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

คาตอบ
๓
๔
๒
๒
๑
๓
๔
๔
๔
๒
๔
๓
๔
๑
๒
๑
๒
๔
๔
๒
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หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรูทที่ ี่ ๔๔
หน
หนววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู  พัพัฒฒนาพาที
นาพาที
ชืชื่อ่อหน
รหัสสวิวิชชาา ท๒๓๑๐๑
ท๒๓๑๐๑
รายวิชชาพื
าพื้น้นฐานภาษาไทย
ฐานภาษาไทย
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูภภาษาไทย
าษาไทย
รหั
รายวิ
กลุ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ ๓๓
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ปปกการศึ
ารศึกกษา
ษา ๒๕๖๒
๒๕๖๒
เวลาเรียยนน ๑๑
๑๑ ชัชั่ว่วโมง
โมง
ชัชั้น้นมัมัธธยมศึ
ภาคเรี
เวลาเรี
๑. มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู//ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
๑.
สาระที่ ่ ๑๑ :: การอ
การอาานน
สาระที
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู 
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู  ทท ๑.๑
๑.๑ ใช
ใชกกระบวนการอ
ระบวนการอาานสร
นสราางความรู
งความรูแและความคิ
ละความคิดดเพื
เพื่อ่อนํนําาไปใช
ไปใชตตัดัดสิสินนใจใจ แก
แกปปญญหาในการดํ
หาในการดําาเนิ
เนินน
มาตรฐานการเรี
และมีนนิสิสัยัยรัรักกการอ
การอาานน
ชีชีววิติตและมี
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ม.๓/๓ ระบุ
ระบุใใจความสํ
จความสําาคัคัญญและรายละเอี
และรายละเอียยดของข
ดของขออมูมูลลทีที่ส่สนันับบสนุ
สนุนน จากเรื
จากเรื่อ่องที
งที่อ่อาานน
ม.๓/๓
ม.๓/๕ วิวิเเคราะห
คราะห วิวิจจารณ
ารณ และประเมิ
และประเมินนเรืเรื่อ่องที
งที่อ่อาานโดยใช
นโดยใชกกลวิ
ลวิธธีกีการเปรี
ารเปรียยบเที
บเทียยบเพื
บเพื่อ่อให
ใหผผูอูอาานเข
นเขาาใจได
ใจไดดดีขีขึ้นึ้น
ม.๓/๕
ม.๓/๗ วิวิจจารณ
ารณคความสมเหตุ
วามสมเหตุสสมผลการลํ
มผลการลําาดัดับบความ
ความ และความเป
และความเปนนไปได
ไปไดขของเรื
องเรื่อ่องง
ม.๓/๗
ม.๓/๘ วิวิเเคราะห
คราะหเเพืพื่อ่อแสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
เห็นนโต
โตแแยยงงเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบเรืเรื่อ่องที
งที่อ่อาานน
ม.๓/๘
ม.๓/๙ ตีตีคความและประเมิ
วามและประเมินนคุคุณณคคาาและแนวคิ
และแนวคิดดทีที่ไ่ไดดจจากงานเขี
ากงานเขียยนอย
นอยาางหลากหลายเพื
งหลากหลายเพื่อ่อนํนําาไปใช
ไปใชใในการแก
นการแกปปญญหาในชี
หาในชีววิติต
ม.๓/๙
สาระที่ ่ ๒๒ :: การเขี
การเขียยนน
สาระที
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู 
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู  ทท ๒.๑
๒.๑ ใชใชกกระบวนการเขี
ระบวนการเขียยนน เขีเขียยนสื
นสื่อ่อสาร
สาร เขีเขียยนเรี
นเรียยงความ
งความ ยยออความ
ความ และเขี
และเขียยนเรื
นเรื่อ่องราวในรู
งราวในรูปปแบบ
แบบ
มาตรฐานการเรี
งๆ เขีเขียยนรายงานข
นรายงานขออมูมูลลสารสนเทศและรายงานการศึ
สารสนเทศและรายงานการศึกกษาค
ษาคนนคว
ควาาอย
อยาางมี
งมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพ
าพ
ตตาางๆ
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ม.๓/๖ อธิ
อธิบบาย
าย ชีชี้แ้แจง
จง แสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
เห็นนและโต
และโตแแยยงงอย
อยาางมี
งมีเเหตุ
หตุผผลล
ม.๓/๖
ม.๓/๑๐ มีมีมมารยาทในการเขี
ารยาทในการเขียยนน
ม.๓/๑๐
สาระที่ ่ ๓๓ :: การพู
การพูดด
สาระที
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู 
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู  ทท ๓.๑
๓.๑ สามารถเลื
สามารถเลืออกฟ
กฟงงและดู
และดูออยยาางมี
งมีววิจิจารณญาณ
ารณญาณ และพู
และพูดดแสดงความรู
แสดงความรู  ความคิ
ความคิดด ความรู
ความรู ส สึ กึ ก
มาตรฐานการเรี
ในโอกาสตาางๆ
งๆ อย
อยาางมี
งมีววิจิจารณญาณ
ารณญาณ และสร
และสราางสรรค
งสรรค
ในโอกาสต
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด
ม.๓/๑ แสดงความคิ
แสดงความคิดดเห็
เห็นนและประเมิ
และประเมินนเรืเรื่อ่องจากการฟ
งจากการฟงงและการดู
และการดู
ม.๓/๑
ม.๓/๔ พูพูดดในโอกาสต
ในโอกาสตาางง ๆๆ ได
ไดตตรงตามวั
รงตามวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
ม.๓/๔
ม.๓/๖ มีมีมมารยาทในการฟ
ารยาทในการฟงง การดู
การดู และการพู
และการพูดด
ม.๓/๖
สาระที่ ่ ๔๔ :: หลั
สาระที
หลักกการใช
การใชภภาษาไทย
าษาไทย
มาตรฐานการเรียยนรู
นรู 
มาตรฐานการเรี
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มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ม.๓/๒ วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน
สาระที่ ๕ : วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถิ่นในระดับที่ยากขึ้น
ม.๓/๒ วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน
ม.๓/๓ สรุปความรูและขอคิดจากการอาน เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
๑. การอานจับใจความสําคัญเปนการอานเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อาน เก็บจุดมุงหมายสําคัญของเรื่อง
เก็บเนื้ อเรื่องที่สําคัญ เก็บความรูห รือขอมูล ที่น าสนใจ ตลอดจนแนวคิดหรือทรรศนะของผูเขียน ผูอานจึ งควรฝ กฝน
ใหเกิดความชํานาญ
๒. การเขียนแสดงความคิดเห็นเปนการเขียนที่ประกอบดวยขอมูลซึ่งเปนขอเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผูเขียนจึงควรรูหลักการเขียนและวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียน
๓. การพู ด แสดงความคิ ด เห็ น เป น การพู ด แสดงความรู สึ ก และความคิ ด เห็ น ของตนต อ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
จากการอาน การฟง และการดู โดยผูพูดจะตองแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
๔. การพูดอภิปรายเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเปนการฝกใหนักเรียนรูจักแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล พูดไดตรงวัตถุประสงค และมีมารยาทในการพูด
๕. ประโยคในภาษาไทยมี ๓ ชนิด ไดแก ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซอน
๖. ประโยคซับซอนเกิดจากประโยคและสวนขยายมาเรียบเรียงเขาดวยกัน ถาผูอานหรือผูฟงสามารถวิเคราะห
โครงสรางในประโยคไดก็จะเขาใจใจความของประโยคซั
บซบอซ้นอย
างชัาดงชัเจน
ใจความของประโยคซั
อนอย่
ดเจน
๗. การอานเรื่องสั้นตองวิเคราะหองคประกอบของเรื่องสั้นจึงจะเขาใจจุดมุงหมายของผูเขียนวาตองการสื่ออะไร
เรื่องสั้นแตละเรื่องจะสอดแทรกวิถีไทยและคุณคาในเรื่อง
๓. สาระการเรียนรู
ความรู (K)
๑. การจับใจความสําคัญจากสื่อตาง ๆ (สารคดีเชิงประวัติ)
๒. การเขียนแสดงความคิดเห็น
๓. การพูดแสดงความคิดเห็น
๔. การพูดในโอกาสตาง ๆ (การพูดอภิปราย)
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๕. ประโยคซับซอน
๖. การสรุปเนื้อหาจากการอานเรื่องสั้น
๖. การวิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากเรื่องสั้น
๘. การสรุปความรูและขอคิดจากการอานเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง
ทักษะ/กระบวนการ (P)
ทักษะการอาน ทักษะการเขียน ทักษะการฟง การดู และการพูด ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการสืบคนขอมูล ทักษะการนําเสนอ ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ทักษะการประเมินคา
เจตคติ (A)
รักการอาน
รักการเขียน
ตระหนักถึงคุณคาภาษาไทย
มีจิตอาสา
รับผิดชอบ
๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการแกปญหา
- ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
- รักชาติ ศาสน กษัตริย
- ซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย
- ใฝเรียนรู
- อยูอยางพอเพียง
- มุงมั่นในการทํางาน
- รักความเปนไทย
- มีจิตสาธารณะ
๖. การประเมินผลรวบยอด
- การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูล
ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่าน
๒. พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน เรื่อง การอ่าน
จับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่าน เรื่อง เพลงนี้
มีประวัติ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. รักความเป็นไทย
๓. จิตอาสา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นดังนี้
- นักเรียนชอบอ่านสารคดีหรือไม่
- สารคดีที่นักเรียนชอบอ่าน คือเรื่องอะไร
- ทาไมถึงชอบเรื่องนี้ เพราะเหตุใด
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความ
สาคัญ
๒. นักเรียนอ่านสารคดีเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน้า ๕๔ – ๕๕
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน ร่วมกันทาใบงาน
เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ
๔. อาสาสมัครนักเรียนจานวน ๕ คนนาเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยชี้แนะ ตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนบอกประโยชน์และการนาหลักการอ่าน
จับใจความสาคัญไปใช้ในชีวิตจริงเป็นรายบุคคล โดยครูอธิบาย
เพิ่มเติม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ใจความสาคัญนั้นสาคัญไฉน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. สารคดีเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ จากหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๕๔ – ๕๕
๒. ใบความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
๓. ใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจาก
จากสารคดี
่อง เพลงนี
้มีปตระวั
สารคดีเรื่องเรืเพลงนี
้มีประวั
ิ ติ
๔. ใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจาก
สารคดีเรื่องเรืเมื่อง่อเด็
กันกลายเป็
จากสารคดี
เมืก่อสาวอเมริ
เด็กสาวกลายเป็
นแม่นแม่
ของเด็กเนปาล ๕๓ คน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสรุป (ต่อ)
๒. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการอ่านจับใจความสาคัญ
จากสารคดี พร้อมทั้งสรุปประโยชน์ของการอ่านสารคดี
๓. ให้นักเรียนทาใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจาก
สารคดีเรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็ก
เนปาล ๕๓ คน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง ใจความสาคัญนั้นสาคัญไฉน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
ระบุใจความสาคัญและ
ทาใบงาน
ใบงาน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
รายละเอียดของข้อมูล
สอบถาม
ข้อคาถาม
ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านจับใจความสาคัญ ทาใบงาน
ใบงาน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
จากสารคดีที่อ่าน
๒. พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน พูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน แบบประเมิน
เรื่อง การอ่านจับใจความ
การพูดนาเสนอ
สาคัญจากสารคดีที่อ่าน เรื่อง
หน้าชั้นเรียน
เพลงนี้มีประวัติ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
๒. รักความเป็นไทย
ผ่านเกณฑ์
๓. จิตอาสา
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................... .
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การอ่านจับใจความสาคัญ
ความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ
การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพื่อเก็บสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน ทาหน้าที่คลุมใจความของ
ข้อความอื่น ๆ ในตอนนั้น ๆ หรือย่อหน้านั้น ๆ ส่วนมากจะมีเพียงประเด็นเดียว มีลักษณะเป็นประโยค
และส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความ
การพิจารณาใจความสาคัญ
ใจความสาคัญจะปรากฏอยู่ในตาแหน่งของข้อความดังต่อไปนี้
๑. ใจความสาคัญที่ปรากฏอยู่ในแต่ละย่อหน้า ดังนี้
๑.๑ ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ในตาแหน่งถัดไป
๑.๒ ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งท้ายของย่อหน้า
๑.๓ ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง
๑.๔ ใจความสาคัญอยู่ในตาแหน่งกลางย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นกับตอนท้าย
๒. อ่านจับใจความสาคัญที่ปรากฏรวมอยู่ในหลาย ๆ ย่อหน้า การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญแบบนี้
มีหลักสาคัญของการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนดังนี้
๒.๑ อ่านอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ
๒.๒ อ่านให้ละเอียด
๒.๓ อ่านแล้วถามตัวเองว่า เรื่องนี้มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม
อนึ่ ง การตั้ งค าถามไม่จ าเป็ น ต้ องเหมื อ นกัน ทั้ งหมด อาจจะต้ องเปลี่ ยนไปตามเงื่อ นไขของงานเขีย น
เช่น เรื่องอะไร ใครเป็นผู้เขียน ใจความสาคัญว่าอย่างไร
๓. รวบรวมคาตอบจากข้อ ๒.๓ มาเรียบเรียงให้สละสลวย เหมาะสมตามลาดับความสาคัญของเนื้อความ
หลักการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ
๑. อ่านจากบนลงล่างแทนการอ่านจากซ้ายไปขวาทีละตัว และอย่าอ่านทุกตัวอักษร เพราะจะทาให้อ่าน
ช้า
๓. ฝึกกวาดสายตา เพื่อให้อ่านได้ทีละประโยค ๆ ซึ่งจะช่วยให้อ่านได้รวดเร็ว
๔. พยายามเก็บความของแต่ละตอน เมื่ออ่านจบตอนหนึ่งแล้ว โดยรู้จักแยกใจความสาคัญและใจความ
ที่นามาประกอบในแต่ละข้อความออกจากกันให้ได้
๕. ขณะที่อ่านต้องนึกไว้เสมอว่าเรื่องที่กาลังอ่านอยู่นั้นเป็นเรื่องอะไร มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร เมื่ออ่านจบ
แล้วจะได้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ได้
๖. พยายามให้ความสนใจในสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว เมื่อต้องการจะอ่านเพื่อตอบปัญหา
หรือจับใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเรื่องหลักภาษาหรือเรื่องราวอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความต้องการ
๗. อย่าอ่านซ้าเพราะจะทาให้เสียเวลา ในบางครั้งเราอาจจะได้ทราบความหมายจากประโยคถัดไปได้
๘. ฝึกอ่านอย่างสม่าเสมอ อ่านหนังสือหลาย ๆ ประเภท เพื่อให้เกิดความชานาญ

306
ใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่านเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสารคดีเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๙๑ – ๙๖ จากนั้นบอกใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องให้ถูกต้อง

๑. ใจความสาคัญ คือ .................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๒. รายละเอียดของเรื่อง คือ .................................................................................................................. ....................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................... .................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................. ..
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307
เฉลยใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่านเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสารคดีเรื่อง เพลงนี้มีประวัติ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๕๔ – ๕๕ จากนั้นบอกใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องให้ถูกต้อง

๑. ใจความสาคัญ คือ
เพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ทรงนิพนธ์ขึ้น สาเหตุที่
ทรงนิพนธ์คือ พระองค์ทรงผิดหวังกับความรักที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทัดทานจึงทรงนิพนธ์เพลงนี้ เพื่อสะท้อนความรัก
ความคิดถึง รวมทั้งความทุกข์ระทมที่เกิดจากความผิดหวัง ต่อมาเพลงนี้จึงได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันนี้
(ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคุณครู)
๒. รายละเอียดของเรื่อง คือ
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
- สาเหตุที่ทาให้ทรงนิพนธ์เพลงลาวดวงเดือน คือ เมื่อพระองค์มีพระชันษา ๒๑ ปี ได้พบรักกับเจ้าชมชื่น
ธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าคาย่น ทรงขอให้พระยานริศราชกิจเป็นเถ้าแก่สู่ขอเจ้าชมชื่น แต่ทรงถูกทัดทาน
จากทุกฝ่าย ทาให้ความรักครั้งแรกของพระองค์จึงต้องยุติลงด้วยความผิดหวัง
- เพลงนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่แรก จึงมีผู้นาไปขับร้องในระยะหลังไม่ทราบประวัติและที่มาของเพลง
เห็นว่าเนื้อเพลงขึ้นต้นด้วยความว่า “ดวงเดือนเอย” จึงได้เรียกชื่อว่า “ลาวดวงเดือน”
ฯลฯ
(ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของครู)
(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู)
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ใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่าน
เรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสารคดีเรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน
จากนั้นบอกใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องให้ถูกต้อง

เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน

ในปี ๒๐๐๕ Maggie Doyne วัย ๑๙ ปีเพิ่งเรียนจบจากไฮสคูลในนิวเจอร์ซี เธอตัดสินใจพักการเรียนไว้
ชั่วคราวเพื่อเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์มาทางานด้านจิตอาสาที่ประเทศอินเดีย
ณ ที่นั้น เธอได้รู้จักกับเด็กหญิงวัย ๑๓ ปีซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงครามกลางเมืองในเนปาล เมื่อสงครามสิ้นสุดลง
เด็กหญิงคนนั้นจึงชวนแม็กกี้ไปดูหมู่บ้าน Surkhet ที่อยู่ห่างจากกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก ๖๐๐ กิโลเมตร
เมื่อมาถึงหมู่บ้าน ระหว่างที่แม็กกี้เดินผ่านแม่น้าอันแห้งเหือดในเทือกเขาหิมาลัย ภาพที่เธอได้เห็น
คือ เด็กนับร้อยคนกาลังนั่งกะเทาะหิน เด็กเหล่านี้กะเทาะหินทั้งวันเพื่อแบกมันขึ้นหลังแล้วนาไปขายแลกกับ
เงิน ๑๐๐ รูปี หรือ ๔๕ บาท แม็กกี้อดสะท้อนใจไม่ได้ว่าทาไมชีวิตคนเราจึงต่างกันได้ถึงเพียงนี้ เธอเองมาจาก
ประเทศที่ร่ารวยมีกินมีใช้จนเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาได้ ขณะที่เด็ก ๆ เหล่านี้ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก
เพียงเพื่อให้มีอาหารประทังชีวิต
เธอได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยวัย ๕ ขวบนาม “ฮิมา” (Hima) ทีย่ ิ้ม ยกมือไหว้และทักทายเธอว่า
“นมัสเต ดีดี้” ซึ่งแปลว่า “สวัสดีค่ะ พี่สาว”
ในวินาทีนั้นแม็กกี้บอกตัวเองว่า ถ้าเธอไม่ลงมือทาอะไรสักอย่าง ภาพนี้คงติดตาเธอไปชั่วชีวิต แม็กกี้จึง
ตัดสินใจอุปการะฮิมา พาเธอไปสมัครเรียน ซื้อชุดนักเรียนให้เธอ และซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนให้เธอ
จากนั้นแม็กกี้ก็รับอุปการะเด็กคนแล้วคนเล่า บางคนมีบ้านอยู่ในสลัม บางคนไม่มีบ้านจึงต้องมาอาศัยอยู่
กับแม็กกี้ จาก ๑ เป็น ๕ จาก ๕ เป็น ๑๐ จาก ๑๐ เป็น ๒๐ จนห้องพักที่เธอมีคับแคบเกินไป โชคดีที่ละแวกนั้น
มีที่ดินผืนหนึ่งกาลังประกาศขายในราคา ๓๕๐,๐๐๐ รูปี หรือราว ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
สมัยเรียนไฮสคูล แม็กกี้เคยรับจ๊อบเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (babysitter) อยู่หลายปีจนมีเงินเก็บ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์
เธอจึงโทรศัพท์กลับไปหาพ่อแม่ที่นิวเจอร์ซีเพื่อขอให้โอนเงินที่เธอเก็บไว้มาให้เธอนาไปซื้อที่ดินผืนนี้
เมื่อได้ที่ดินมา แม็กกี้จึงสร้าง Kopila Valley Children’s Home เพื่อเป็นที่คอยดูแลเด็กด้อยโอกาส
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แม็กกี้กลายเป็นแม่บุญธรรมของเด็กชาวเนปาลร่วม ๕๓ คน เด็กทุกคนจะได้กินอิ่ม นอนอุ่น
ไปโรงเรียนและมีคนดูแลยามป่วยไข้
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เมื่อได้พูดคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้น แม็กกี้ก็ตระหนักว่าสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งให้แก่คนใน
พื้นทีน่ ี้คือ โรงเรียนประจาหมู่บ้าน เธอจึงเริ่มระดมทุนอีกครั้งจากคนในพื้นที่และคนที่รับทราบเรื่องราวของเธอ
ในอเมริกาจนสามารถเปิดโรงเรียน Kopila Valley School ซึ่งรองรับเด็กได้ ๒๑๐ คนในปี ๒๐๑๐ เด็กนักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นคนแรกของตระกูลที่อ่านออกเขียนได้ แถมเมื่อมีการสอบระดับประเทศในปี ๒๐๑๒ เด็กชั้น ม.๒
ทุกคนในโรงเรียนนี้สอบติดอันดับท็อปเท็นของประเทศอีกด้วย
แม็กกี้เชื่อว่า ความรักความเอื้ออาทรไม่ควรมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิวมาแบ่งกั้น เราทุกคนคือ
“ครอบครัวมนุษย์” (human family) ถ้าบังเอิญเราโชคดีได้เกิดในประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ได้เรียน
หนังสือ ได้มีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น เราก็ควรจะแบ่งปันโอกาสนั้นให้แก่คนที่ไม่ได้โชคดีเท่ากับเรา
แม็กกี้ก่อตั้งมูลนิธิ BlinkNow ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า เพียงเราลงมือ เราก็อาจสร้างความแตกต่างให้แก่
คนบางคนได้ในพริบตา เหมือนกับที่เธอเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเด็กหญิงฮิมาเมื่อ ๑๓ ปีที่แล้ว
แม็กกี้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่เธอตัดสินใจช่วยฮิมานั้น เธอเคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเธอเดิน
ผ่านแม่น้าอันเหือดแห้งสายนั้น เธอจะไม่เห็นเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป
วันนี้ปณิธานของเธอเป็นจริงแล้ว ริมแม่น้าสายเก่าไม่มีเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป เพราะส่วนใหญ่
กลายเป็นนักเรียนของโรงเรียนเธอเรียบร้อยแล้ว
แค่ลงมือ เราก็สร้างความแตกต่างให้แก่คนได้อย่างมากมายจริง ๆ
(ออล แม็กกาซีน : อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์)
๑. ใจความสาคัญจากสารคดีเรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน คือ .............................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................................
๒. รายละเอียดของเรื่อง คือ ............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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จงตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เพราะเหตุใดแม็กกี้จึงรับอุปการะเด็กชาวเนปาลร่วม ๕๓ คน
ตอบ ............................................................................................................................. ..............................................
๒. แม็กกี้พัฒนาเด็กชาวเนปาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่อย่างไรบ้าง
ตอบ ................................................................................................................................................ ...........................
....................................................................................................................................................................................
๓. “แม็กกี้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่เธอตัดสินใจช่วยฮิมานั้น เธอเคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเธอเดินผ่าน
แม่น้าอันเหือดแห้งสายนั้น เธอจะไม่เห็นเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป”
ข้อความข้างต้น หมายถึงอะไร
ตอบ ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
๔. คาว่า “เราทุกคนคือ “ครอบครัวมนุษย์” (human family)” ในความคิดของนักเรียน หมายถึงอะไร
ตอบ ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................
๕. คุณธรรมที่นักเรียนได้จากการอ่านสารคดีเรื่องนี้มีอะไรบ้าง นักเรียนจะนาไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างไร
ตอบ ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากสารคดีที่อ่าน
เรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านสารคดีเรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน
จากนั้นบอกใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องให้ถูกต้อง

เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน

ในปี ๒๐๐๕ Maggie Doyne วัย ๑๙ ปีเพิ่งเรียนจบจากไฮสคูลในนิวเจอร์ซี เธอตัดสินใจพักการเรียนไว้
ชั่วคราวเพื่อเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์มาทางานด้านจิตอาสาที่ประเทศอินเดีย
ณ ที่นั้น เธอได้รู้จักกับเด็กหญิงวัย ๑๓ ปีซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงครามกลางเมืองในเนปาล เมื่อสงครามสิ้นสุดลง
เด็กหญิงคนนั้นจึงชวนแม็กกี้ไปดูหมู่บ้าน Surkhet ที่อยู่ห่างจากกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก ๖๐๐ กิโลเมตร
เมื่อมาถึงหมู่บ้าน ระหว่างที่แม็กกี้เดินผ่านแม่น้าอันแห้งเหือดในเทือกเขาหิมาลัย ภาพที่เธอได้เห็น
คือ เด็กนับร้อยคนกาลังนั่งกะเทาะหิน เด็กเหล่านี้กะเทาะหินทั้งวันเพื่อแบกมันขึ้นหลังแล้วนาไปขายแลกกับ
เงิน ๑๐๐ รูปี หรือ ๔๕ บาท แม็กกี้อดสะท้อนใจไม่ได้ว่าทาไมชีวิตคนเราจึงต่างกันได้ถึงเพียงนี้ เธอเองมาจาก
ประเทศที่ร่ารวยมีกินมีใช้จนเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาได้ ขณะที่เด็ก ๆ เหล่านี้ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก
เพียงเพื่อให้มีอาหารประทังชีวิต
เธอได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยวัย ๕ ขวบนาม “ฮิมา” (Hima) ที่ยิ้ม ยกมือไหว้และทักทายเธอว่า
“นมัสเต ดีดี้” ซึ่งแปลว่า “สวัสดีค่ะ พี่สาว”
ในวินาทีนั้นแม็กกี้บอกตัวเองว่า ถ้าเธอไม่ลงมือทาอะไรสักอย่าง ภาพนี้คงติดตาเธอไปชั่วชีวิต แม็กกี้จึง
ตัดสินใจอุปการะฮิมา พาเธอไปสมัครเรียน ซื้อชุดนักเรียนให้เธอ และซื้ออุป กรณ์เครื่องเขียนให้เธอ
จากนั้นแม็กกี้ก็รับอุปการะเด็กคนแล้วคนเล่า บางคนมีบ้านอยู่ในสลัม บางคนไม่มีบ้านจึงต้องมาอาศัยอยู่
กับแม็กกี้ จาก ๑ เป็น ๕ จาก ๕ เป็น ๑๐ จาก ๑๐ เป็น ๒๐ จนห้องพักที่เธอมีคับแคบเกินไป โชคดีที่ละแวกนั้น
มีที่ดินผืนหนึ่งกาลังประกาศขายในราคา ๓๕๐,๐๐๐ รูปี หรือราว ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
สมัยเรียนไฮสคูล แม็กกี้เคยรับจ๊อบเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (babysitter) อยู่หลายปีจนมีเงินเก็บ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์
เธอจึงโทรศัพท์กลับไปหาพ่อแม่ที่นิวเจอร์ซีเพื่อขอให้โอนเงินที่เธอเก็บไว้มาให้เธอนาไปซื้อที่ดินผืนนี้
เมื่อได้ที่ดินมา แม็กกี้จึงสร้าง Kopila Valley Children’s Home เพื่อเป็นที่คอยดูแลเด็กด้อยโอกาส
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น แม็กกี้กลายเป็นแม่บุญธรรมของเด็กชาวเนปาลร่วม ๕๓ คน เด็กทุกคนจะได้กินอิ่ม นอนอุ่น
ไปโรงเรียนและมีคนดูแลยามป่วยไข้
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เมื่อได้พูดคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้น แม็กกี้ก็ตระหนักว่าสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งให้แก่คนใน
พื้นที่นี้คือ โรงเรียนประจาหมู่บ้าน เธอจึงเริ่มระดมทุนอีกครั้งจากคนในพื้นที่และคนที่รับทราบเรื่องราวของเธอ
ในอเมริกาจนสามารถเปิดโรงเรียน Kopila Valley School ซึ่งรองรับเด็กได้ ๒๑๐ คนในปี ๒๐๑๐ เด็กนักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นคนแรกของตระกูลที่อ่านออกเขียนได้ แถมเมื่อมีการสอบระดับประเทศในปี ๒๐๑๒ เด็กชั้น ม.๒
ทุกคนในโรงเรียนนี้สอบติดอันดับท็อปเท็นของประเทศอีกด้วย
แม็กกี้เชื่อว่า ความรักความเอื้ออาทรไม่ควรมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิวมาแบ่งกั้น เราทุกคนคือ
“ครอบครัวมนุษย์” (human family) ถ้าบังเอิญเราโชคดีได้เกิดในประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ได้เรียน
หนังสือ ได้มีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น เราก็ควรจะแบ่งปันโอกาสนั้นให้แก่คนที่ไม่ได้โชคดีเท่ากับเรา
แม็กกี้ก่อตั้งมูลนิธิ BlinkNow ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า เพียงเราลงมือ เราก็อาจสร้างความแตกต่างให้แก่
คนบางคนได้ในพริบตา เหมือนกับที่เธอเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเด็กหญิงฮิมาเมื่อ ๑๓ ปีที่แล้ว
แม็กกี้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่เธอตัดสินใจช่วยฮิมานั้น เธอเคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเธอเดิน
ผ่านแม่น้าอันเหือดแห้งสายนั้น เธอจะไม่เห็นเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป
วันนี้ปณิธานของเธอเป็นจริงแล้ว ริมแม่น้าสายเก่าไม่มีเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป เพราะส่วนใหญ่
กลายเป็นนักเรียนของโรงเรียนเธอเรียบร้อยแล้ว
แค่ลงมือ เราก็สร้างความแตกต่างให้แก่คนได้อย่างมากมายจริง ๆ
(ออล แม็กกาซีน : อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์)
๑. ใจความสาคัญจากสารคดีเรื่อง เมื่อเด็กสาวอเมริกันกลายเป็นแม่ของเด็กเนปาล ๕๓ คน คือ
แม็กกี้ได้เดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์มาทางานด้านจิตอาสา ได้พบเด็กชาวเนปาลหลายคนตกทุกข์ได้ยาก
แม็กกี้จึงช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรับอุปการะเป็นแม่บุตรธรรมร่วม ๕๓ คน ตลอดจน
สร้างโรงเรียนประจาหมู่บ้าน Kopila Valley School ก่อตั้งมูลนิธิ BlinkNow เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
(ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของครู)
๒. รายละเอียดของเรื่อง คือ
- แม็กกี้เดินผ่านแม่น้าในเทือกเขาหิมาลัย พบเด็กนับร้อยคนกาลังนั่งกะเทาะหินทั้งวัน เพื่อแบกหินที่
กะเทาะแล้วทั้งหมดขึ้นหลังแล้วนาไปขายแลกกับเงิน ๑๐๐ รูปี หรือ ๔๕ บาท แม็กกีจ้ ึงสงสารและคิดต่อไปว่า
ทาไมชีวิตคนเราจึงต่างกันเพียงนี้ เด็ก ๆ เหล่านี้ต้องใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อจะได้มีอาหารประทังชีวิต
- แม็กกี้สร้าง Kopila Valley Children’s Home เพื่อเป็นสถานที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อให้เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ได้รับการศึกษา และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- แม็กกี้แสดงความคิดเห็นว่า มนุษย์ทุกคนในโลกควรมีความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นเพื่อนแท้
ร่วมโลกใบเดียวกัน หากเราได้เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีโอกาสดีกว่าคนอื่น เราควรแบ่งปันโอกาสนั้นให้แก่
คนที่ไม่ได้โชคดีเท่ากับเรา
ฯลฯ
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
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จงตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เพราะเหตุใดแม็กกี้จึงรับอุปการะเด็กชาวเนปาลร่วม ๕๓ คน
ตอบ เพราะแม็กกี้สงสารและอยากช่วยเหลือเด็กชาวเนปาลที่มีความเป็นอยู่ลาบาก มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
๒. แม็กกี้พัฒนาเด็กชาวเนปาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่อย่างไรบ้าง
ตอบ สร้าง Kopila Valley Children’s Home เพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
สร้างโรงเรียนประจาหมู่บ้าน Kopila Valley School เพื่อให้เด็กชาวเนปาลมีการศึกษา อ่านออกเขียนได้
ก่อตั้งมูลนิธิ BlinkNow เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเนปาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓. “แม็กกี้เล่าให้ฟังว่า ตอนที่เธอตัดสินใจช่วยฮิมานั้น เธอเคยตั้งปณิธานเอาไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเธอเดินผ่าน
แม่น้าอันเหือดแห้งสายนั้น เธอจะไม่เห็นเด็กมานั่งกะเทาะหินอีกต่อไป”
ข้อความข้างต้น หมายถึงอะไร
ตอบ เธอจะพัฒนาเด็กชาวเนปาลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ยากจนแร้นแค้นต่อไปอีก
๔. คาว่า “เราทุกคนคือ “ครอบครัวมนุษย์” (human family)” ในความคิดของนักเรียน หมายถึงอะไร
ตอบ เราทุกคนเป็นเพื่อนแท้ในโลกใบเดียวกันดังนั้นเราจึงควรช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
๕. คุณธรรมที่นักเรียนได้จากการอ่านสารคดีเรื่องนี้มีอะไรบ้าง นักเรียนจะนาไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างไร
ตอบ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน จะนาไปปรับใช้โดยการรู้จักเสียสละ มีน้าใจแก่เพื่อน ๆ ทุกคนทุกชนชั้น
จิตอาสา จะนาไปปรับใช้โดยการรู้จักอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
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แบบประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการพูดนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๔

เนื้อหาที่นาเสนอชัดเจนและละเอียด
เนื้อหาที่นาเสนอถูกต้อง
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
........................ / ....................... / ..........................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้ ๔ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนแสดงความคิดเห็น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากคาถามกระตุ้นความคิดที่ว่า
ทาอย่างไรจึงจะเกิดความก้าวหน้าในชีวิต
๒. อาสาสมัครนักเรียนตอบคาถามดังกล่าว พร้อมทั้ง
ให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้
- การตอบคาถามของเพื่อนเป็นการพูดลักษณะใด
ดีหรือไม่ เพราะเหตุใด
- การตอบคาถามของเพื่อนเป็นการพูดแสดงความคิดเห็น
หรือไม่ เพราะเหตุใด
- นอกจากการพูดแสดงความคิดเห็นแล้ว เรายังใช้ทักษะ
การสื่อสารใดบ้างที่แสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากใบความรู้ โดยครูอธิบายและชี้แนะเพิ่มเติม
๒. นักเรียนอ่านบทความแสดงความคิดเห็นเรื่อง ที่เรียกว่า
ก้าวหน้า ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน้า ๑๐๒ – ๑๐๖
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร มีตัวละครใดบ้าง ตัวละครแต่ละตัวแสดง
ความคิดเห็นอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทความแสดงความคิดเห็นเรื่อง ที่เรียกว่า
ก้าวหน้า ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน้า ๑๐๒ – ๑๐๖
๒. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของการเขียน
แสดงความคิดเห็น
๓. ใบงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
“ที่เรียกว่าก้าวหน้า”
๔. ใบงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน (ต่อ)
๔. นักเรียนวิเคราะห์การใช้ภาษาแสดงความคิดเห็นของ
ตัวละครทั้ง ๓ ตัวในบทความที่อ่านร่วมกันว่าแสดงความคิดเห็น
อย่างไร มีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี
ร่วมกัน โดยครูคอยชี้แนะและตรวจสอบความถูกต้อง
๖. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่อง ที่เรียกว่าก้าวหน้า
คืออย่างไร ในทัศนะของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในใบงาน
ที่กาหนด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนกันอ่าน และสุ่มนักเรียนนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
ว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องมีเหตุผลประกอบและ
เป็นไปทางสร้างสรรค์ ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน เพราะเป็น
เรื่องเฉพาะบุคคล
๒. นักเรียนทาใบงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นที่
ครูกาหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบาย ชี้แจง
ซักถาม
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง
อย่างมีเหตุผล
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแสดงความคิดเห็นจาก ใบงาน
เรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ
สังเกต
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีมารยาทในการเขียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ทาใบงาน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................... .......................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ งานเขียนที่ผู้เขียนเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เรื่องที่นามาเขียนเป็นควรเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคม เป็นเรื่องทันสมัย หรือเป็นเรื่องใดก็ได้ไม่มีข้อจากัด
เช่น เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การทามาหากิน ความประพฤติของคนในสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องมีความรู้และเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างลึกซึ้ง
ลักษณะการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี ผู้เขียนควรเขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริง มีเหตุผลประกอบและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ งานเขียนแสดงความคิดเห็นมักพบในบทความ
ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น
การใช้ภาษาในการเขียนแสดงความคิดเห็น ผู้เขียนควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย กระชับ ชัดเจน
มีการใช้สานวนโวหารอย่างเหมาะสมกับเรื่อง นอกจากนั้นยังต้องใช้ถ้อยคาที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้เขียน ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาที่แสดงอารมณ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายหลัง
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ใบงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่อง ที่เรียกว่าก้าวหน้า หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง อ่านบทความเรื่อง ทีเ่ รียกว่าก้าวหน้า แล้วสังเกตการเขียนแสดงความคิดเห็นของตัวละครทั้ง ๓ ตัว
จากนั้นเขียนแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านในข้อ ๔ ในหัวข้อที่ว่า “ที่เรียกว่าก้าวหน้า คืออย่างไร”
ที่เรียกว่าก้าวหน้า คืออย่างไร
๑. ลักษมี
“สาหรับฉัน ความก้าวหน้าคือความมีชื่อเสียง เกียรติยศปรากฏเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนเราถ้าเกิดมา
เป็นเพียงคนเล็กๆ คนหนึ่งที่ไม่มีใคร กล่าวขวัญถึงอย่างยกย่องแล้ว ก็นับว่าเสียชาติเกิด”
๒. วีณา
“ความก้าวหน้าของฉันอยู่ที่เงิน ฉันไม่เห็นแคร์ว่าจะมีชื่อเสียงหรือเปล่า มีใครรู้จักหรือไม่ ขอให้ฉันได้ทางาน
ในหน้าที่ดีๆ และมีหวังจะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็พอแล้ว เพราะเงินคือหลักฐานที่มั่นคงสาหรับประกันชีวิต
ในอนาคต ถ้าเงินไม่เพียงพอเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร”
๓. ผู้เขียน
“ข้าพเจ้าคิดว่าความก้าวหน้าอยู่ที่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ตนเองเป็นคนทันสมัย และทัน
โลกอยู่เสมอ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นอีกด้วย ชื่อเสียงและความสรรเสริญ เยินยอ ข้าพเจ้าไม่ปรารถนา
แต่ต้องการทางาน เพื่ออุดมคติมากกว่าเพื่อเงิน แม้เงินจะน้อย แต่ถ้ามีโอกาสก้าวหน้าทางความรู้ ข้าพเจ้าก็พอใจแล้ว”
๔. ผู้อ่าน

“……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………….
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………….
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………….
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………….
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………….”
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เฉลยใบงานเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่อง ที่เรียกว่าก้าวหน้า
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง อ่านบทความเรื่อง ที่เรียกว่าก้าวหน้า แล้วสังเกตการเขียนแสดงความคิดเห็นของตัวละครทั้ง ๓ ตัว
จากนั้นเขียนแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านในข้อ ๔ ในหัวข้อที่ว่า “ที่เรียกว่าก้าวหน้า คืออย่างไร”
ที่เรียกว่าก้าวหน้า คืออย่างไร
๑. ลักษมี
“สาหรับฉัน ความก้าวหน้าคือความมีชื่อเสียง เกียรติยศปรากฏเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คนเราถ้าเกิดมา
เป็นเพียงคนเล็กๆ คนหนึ่งที่ไม่มีใคร กล่าวขวัญถึงอย่างยกย่องแล้ว ก็นับว่าเสียชาติเกิด”
๒. วีณา
“ความก้าวหน้าของฉันอยู่ที่เงิน ฉันไม่เห็นแคร์ว่าจะมีชื่อเสียงหรือเปล่า มีใครรู้จักหรือไม่ ขอให้ฉันได้ทางาน
ในหน้าที่ดีๆ และมีหวังจะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็พอแล้ว เพราะเงินคือหลักฐานที่มั่นคงสาหรับประกันชีวิต
ในอนาคต ถ้าเงินไม่เพียงพอเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร”
๓. ผู้เขียน
“ข้าพเจ้าคิดว่าความก้าวหน้าอยู่ที่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ตนเองเป็นคนทันสมัย และทัน
โลกอยู่เสมอ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นอีกด้วย ชื่อเสียงและความสรรเสริญ เยินยอ ข้าพเจ้าไม่ปรารถนา
แต่ต้องการทางาน เพื่ออุดมคติมากกว่าเพื่อเงิน แม้เงินจะน้อย แต่ถ้ามีโอกาสก้าวหน้าทางความรู้ ข้าพเจ้าก็พอใจแล้ว”
๔. ผู้อ่าน
“ความก้าวหน้าของข้าพเจ้า คือ การได้ทางานที่ตนรัก มีโอกาสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นคนทันสมัย
และทันโลก ความก้าวหน้าของข้าพเจ้าจึงอยู่ที่ความสุขและความภูมิใจที่ได้เป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์
จานวนมาก ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ในระดับที่สูงขึ้นและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการอาชีพของตน”
(อยู่ใในดุ
นดุลลยพิ
ยพินนิจิจของครู
ของครู) )
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แบบทดสอบเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โทรศัพท์มือถือจัดเป็นปัจจัยที่ห้าในยุคปัจจุบัน
๑. จากคากล่าว นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ให้เขียนเป็นข้อ ข้อละ ๑ คะแนน)
๑.๑ เห็นด้วย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
๑.๒ ไม่เห็นด้วย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
๒. ปัญหาและอุปสรรคการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
๓. ให้นักเรียนเสนอแนวคิดแก้ปัญหาในข้อ ๒ อย่างน้อย ๒ วิธี
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
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เฉลยแบบทดสอบเรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนดูภาพ อ่านข้อความแล้วเขียนตอบ

โทรศัพท์มือถือจัดเป็นปัจจัยที่ห้าในยุคปัจจุบัน
๑. จากคากล่าว นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ให้เขียนเป็นข้อๆ ข้อละ ๑ คะแนน)
ตอบ เห็นด้วย เพราะ
๑. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเรื่องต่างๆจากอินเตอร์เน็ตได้ทุกเวลาที่ครูมอบหมายงาน
๒. ครูใช้ติดต่อกับนักเรียนเรื่องการติดตามงาน มอบหมายงาน การส่งงาน
๓. โทรศัพท์มีแอพพลิเคชั่นบางอย่างที่สืบค้นข้อมูลได้เฉพาะเช่น พจนานุกรม การแปลศัพท์
๔. ครูใช้เกมเป็นสื่อการสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ไม่เห็นด้วย เพราะ
๑. เป็นอุปกรณ์ที่ทาให้เด็กนักเรียนไม่สนใจการเรียนการสอน
๒. ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง
๓. ทาลายสุขภาพ
๔. สายตา กล้ามเนื้อ กระดูก เสื่อมโทรม
๕. สิ้นเปลืองทั้งค่าเครื่องและค่าโทรศัพท์
๖. มีผลกระทบทาให้เด็กสมาธิสั้น ก้าวร้าว
ฯลฯ
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๒. ปัญหาและอุปสรรคการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
๒.๑ ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากการใช้
๒.๒ ใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า
๒.๓ กฎหมายควบคุมไม่ถึง
๒.๔ บทลงโทษยังไม่แรงพอให้เข็ดหลาบ
๒.๕ ผู้ใช้ขาดคุณธรรม
ฯลฯ
๓. ให้นักเรียนเสนอแนวคิดแก้ปัญหาในข้อ ๒ อย่างน้อย ๒ วิธี
๓.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ระดมความคิดออกกฎหมายคุ้มครอง
๓.๒ ผู้ใช้ศึกษาหาความรู้อย่างดีก่อนใช้
๓.๓ มีหน่วยงานดูแลการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ฯลฯ

ขอบเขตเนื้อหา
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและการดู
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดแสดงความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นตาม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นให้นักเรียนและครูร่วมกันสังเกตและ
แสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
ข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น โดยครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันกาหนดหัวข้อ
การพูดแสดงความคิดเห็น วางแผน และร่วมกันกาหนดโครงร่าง
บทพูดแสดงความคิดเห็น
๓. นักเรียนนาเสนอการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
โดยครูและเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ประเมินการพูด
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการพูดแสดงความคิดเห็น
ที่ดี มารยาทของผู้พูด และมารยาทของผู้ฟังที่ดี
๒. ครูใช้คาถามท้าทายกับนักเรียนที่ว่า หากเพื่อนพูดแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่มีเหตุผลประกอบและไม่สร้างสรรค์ เราจะชี้แนะ
เพื่อนอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพูดแสดง
ความคิดเห็นตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. ใบความรู้เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น
๓. โครงร่างบทพูดแสดงความคิดเห็น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การพูดแสดงความคิดเห็น

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดแสดงความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีวินัย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สอบถาม

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมินการพูด

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................
..............................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรูเ้ รื่อง ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การพูดแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็น คือ การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากการอ่าน การฟัง และการดู โดยผู้พูดจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
ข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น
๑) อ่าน ฟัง หรือดูเรื่องที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ
๒) ศึกษาเนื้อเรื่องที่จะพูดให้ละเอียด ชัดเจน และหาข้อมูลเพิ่มเติม
๓) ควรแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
๔) ไม่ควรอคติ มีความยุติธรรม และไม่นาอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการพูดแสดงความคิดเห็น
๕) การพูดควรใช้คาที่สุภาพ และมีมารยาทในการพูด
๖) ควรกาหนดโครงร่างการพูดแสดงความคิดให้เป็นลาดับขั้นตอน พูดตรงประเด็น และรู้จักเรียงลาดับ
เรื่องที่พูด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
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โครงร่างบทพูดแสดงความคิดเห็น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงร่างบทพูดแสดงความคิดเห็น
หัวข้อเรื่อง ..................................................................................

เนื้อหาหรือข้อมูลที่นามาพูดแสดงความคิดเห็น

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

การแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาหรือข้อมูลที่นาเสนอ

- การแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบข้อที่ ๑
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
- การแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบข้อที่ ๒
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................
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เกณฑ์ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น
คาอธิบายระดับคุณภาพ /ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๔)
(๓)
(๒)
๑. การตั้งชื่อเรื่อง
ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ ตั้งชื่อเรื่องได้ค่อนข้าง ตั้งชื่อเรื่องได้
น่าสนใจและ
น่าสนใจและ
และสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับเนื้อหา/ สอดคล้องกับ
เนื้อหา/ข้อมูลที่
เนื้อหา/ข้อมูล
ข้อมูลที่นาเสนอ
นาเสนอ
ที่นาเสนอพอสมควร
๒. โครงสร้าง
มีโครงสร้าง
มีโครงสร้าง
มีโครงสร้าง
ครบ ๓ ส่วน คือ ที่มา ความคิดเห็น
ความคิดเห็น เพียง
ข้อสนับสนุนและ
๒ ส่วน คือ ที่มาและ ๑ ส่วน
ข้อสรุปหรือ ปิดเรื่อง ข้อสนับสนุน
๓. กลวิธีการพูด
พูดเสนอ
พูดเสนอ
พูดเสนอ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นค่อนข้าง ความคิดเห็น
ที่เป็นกลางและ
เป็นกลางและ
เป็นกลางพอสมควร
แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติที่เป็น และแนะแนว
ที่เป็นทางเลือก
ทางเลือก ๒ วิธี
ทางปฏิบัติที่เป็น
มากกว่า ๒ วิธี
มีเหตุผลประกอบ
ทางเลือก ๑ วิธี
มีเหตุผลประกอบ
มีเหตุผลประกอบ
และเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์
๔. การใช้ภาษา
ใช้ภาษาสื่อ
ใช้ภาษาสื่อ
ใช้ภาษาสื่อ
ความหมายชัดเจน
ความหมายค่อนข้าง ความหมายชัดเจน
ลาดับความ
ชัดเจน ลาดับความ พอสมควร และมี
ไม่วกวน และมี
ไม่วกวน และมี
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด
เขียนบทร่างการพูด เขียนบทร่างการพูด เขียนบทร่างการพูด
๕. การเขียนบท
แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น
โครงร่างการพูดแสดง แสดงความคิดเห็น
ชัดเจน มีมารยาทใน ค่อนข้างชัดเจน
ชัดเจนพอสมควร
ความคิดเห็น
การเขียน
มีมารยาทใน
มีมารยาทใน
การเขียน
การเขียน

ปรับปรุง
(๑)
ตั้งชื่อเรื่อง
ไม่น่าสนใจ
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา/ข้อมูล
ที่นาเสนอ
ไม่มีโครงสร้างของ
ความคิดเห็นปรากฏ
พูดเสนอ
ความคิดเห็น
ไม่เป็นกลางและแนะ
แนว
ทางปฏิบัติที่เป็น
ทางเลือก ๑ วิธี

ใช้ภาษาสื่อความ
ไม่ชัดเจน
ลาดับความวกวน
ไม่เขียนบทร่าง
การพูดแสดง
ความคิดเห็น
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๑๐ – ๑๒
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การพูดในโอกาสต่าง ๆ : การพูดอภิปราย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูดอภิปราย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วางแผนการพูดอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ที่ครูเปิดเกี่ยวกับการพูดอภิปรายจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. นักเรียนสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวีดิทัศน์
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง หลักการพูดอภิปราย
โดยครูคอยชี้แนะ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย
ประเภท บทบาทผู้ดาเนินการอภิปราย บทบาทผู้ร่วมอภิปราย
และมารยาทของผู้ฟัง
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน พร้อมทั้งร่วมกาหนดหัวข้อ
อภิปราย วางแผนการสาธิตการอภิปราย เขียนผังที่นั่งของผู้ร่วม
อภิปราย
๓. ผู้ดาเนินการอภิปรายและผู้ร่วมอภิปรายแต่ละกลุ่ม
เขียนร่างบทพูดเตรียมพร้อม วางแผนการอภิปรายในใบงาน
ที่ครูกาหนด
๔. ให้แต่ละกลุ่มพูดนาเสนอเกี่ยวกับบทร่างการพูดอภิปราย
โดยครูคอยชี้แนะ พร้อมทั้งสอดแทรกและปลูกฝังมารยาทใน
การพูดและการฟังของนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การพูดอภิปราย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เรื่อง การพูดอภิปรายจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. ใบความรู้เรื่อง หลักการพูดอภิปราย
๓. ใบงานเรื่อง การวางแผนอภิปราย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียนเรื่อง บทร่าง
การพูดอภิปราย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูสรุปหลักการพูดอภิปราย และหลัก
การเขียนร่างบทพูดอภิปรายร่วมกัน
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเขียนร่างบทพูดอภิปรายว่ามีประโยชน์ต่อการพูดอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การพูดอภิปราย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการพูดอภิปราย
ด้านทักษะและกระบวนการ
วางแผนการพูดอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. ใฝ่เรียนรู้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ซักถาม

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ทาใบงาน
พูดนาเสนอผลงาน

ใบงาน
แบบประเมิน
การพูดหน้าชั้นเรียน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สังเกต

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ : การพูดอภิปราย หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ความหมายของการอภิปราย
การอภิปราย คือ การที่บุคคลคณะหนึ่งซึ่งมีความรู้และความสนใจในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันพูดเสนอความรู้
ความคิดเห็นที่มีสารประโยชน์บนเวที และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในตอนท้าย ทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนกระทั่งหาข้อยุติ เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาหรือสรุปผลในเรื่องนั้นได้
จุดมุ่งหมายของการอภิปราย
การอภิปรายโดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
๑) เพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างมีเหตุผล
๒) เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่นามาอภิปราย
๓) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และเหตุผลในเรื่องที่อภิปราย
๔) เพื่อหาข้อยุติ ข้อวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ
๕) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการอภิปรายสู่สาธารณชน
ประเภทของการอภิปราย
การอภิปรายมีรูปแบบดังนี้
๑) การอภิปรายเป็นคณะ ประกอบด้วยผู้คณะอภิปราย ๒ – ๕ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่อภิปราย
นั่งบนเวที มีผู้ดาเนินการอภิปรายกล่าวทาให้ผู้ร่วมอภิปรายแสดงความรู้และความคิด ผู้ฟังมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในตอนท้าย
๒) การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ ประกอบด้วยคณะผู้บรรยาย ๒ – ๕ คน มีผู้ดาเนินการอภิปราย ผู้ร่วม
อภิปรายแต่ละคนพูดเฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย บรรยากาศเป็นวิชาจริงจังมากกว่าการอภิปรายเป็นคณะผู้ฟัง
มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อาจแยกที่บรรยายเป็นพิเศษ เมื่อผู้ดาเนินการอภิปรายเชิญ
ก็ลุกออกมายืนพูด เมื่อพูดเสร็จกลับไปนั่งที่เดิม
๓) การอภิปรายซักถาม เป็นรูปแบบที่ปรับปรุงมาจากการอภิปรายเป็นคณะ ผู้อภิปรายมี ๒ กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเป็นวิทยากร ๒ – ๔ คน อีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนผู้ฟัง ๒ – ๔ คน นั่งหันหน้าหากัน มีผู้ดาเนินการ
อภิปรายอยู่ตรงกลาง เมื่อเป็นการอภิปรายแล้ว เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ฟัง และผู้ฟังซักถาม วิทยากรเป็นฝ่ายตอบ
๔) การเปิดอภิปรายทั่วไป เป็นการอภิปรายที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมอภิปราย อาจเป็นการตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่
สงสัย กล่าวสนับสนุน กล่าวขัดแย้ง กล่าวประนีประนอม หรือตั้งข้อสังเกตแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง
การอภิปรายเสร็จสิ้น
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บทบาทผู้ดาเนินการอภิปราย
ผู้นาการอภิปราย มีบทบาทดังนี้
๑) ประสานงาน นัดหมายผู้อภิปราย วางแผนล่วงหน้า แจ้งกาหนดการ จุดประสงค์ โครงเรื่อง เนื้อหา
วิธีอภิปราย สถานที่ เวลา และอื่น ๆ
๒) กล่าวนาการอภิปราย บอกสาเหตุที่นาเรื่องนี้มาอภิปราย ความหมายขอบเขตของเรื่องใช้เวลาเท่าใด
รอบแรกผู้อภิปรายพูดคนละกี่นาที รอบสองกี่นาที ผู้ฟังมีเวลาซักถามกี่นาที ฯลฯ
๓) กล่าวแนะนาผู้ร่วมอภิปรายตามลาดับ ชื่อ ตาแหน่ง ความสามารถ แนะนาตนเองเป็นคนสุดท้าย
บอกเฉพาะชื่อและนามสกุล
๔) กล่าวนาประเด็นที่จะอภิปรายเพื่อให้ผู้ฟังและผู้ร่วมอภิปรายเข้าใจตรงกัน
๕) เชิญผู้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการอภิปรายบันทึกประเด็นสาคัญไว้สรุปและเชื่อมโยง
ให้ผู้ร่วมอภิปรายคนถัดไปสามารถพูดต่อได้จนครบทุกคน
๖) ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดการอภิปราย
๗) สรุปท้ายอภิปราย เชิญผู้ฟังซักถามกล่าวสรุป ขอบคุณและปิดอภิปราย
บทบาทผู้ร่วมอภิปราย
๑) ศึกษาเรื่องและจุดมุ่งหมายในการอภิปราย
๒) ปรึกษาและวางแผนการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้ร่วมอภิปราย
๓) เตรียมค้นคว้าข้อมูล เขียนโครงร่างการพูดล่วงหน้า
๔) เตรียมสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ล่วงหน้า
๕) ใช้เวลาพูดให้เหมาะสม ตรงประเด็น ภาษาสุภาพ บรรยากาศเป็นมิตร แทรกอารมณ์ขัน
๖) ขณะที่ผู้อภิปรายอื่นพูดตั้งใจฟังตลอด เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา
๗) หากจะแสดงความคิดขัดแย้งผู้อื่น ควรมีวาทศิลป์ที่สุภาพและมีเหตุผล
๘) ตอบคาถามอย่างกระตือรือร้น ได้สาระ
บทบาทผู้ฟัง
๑) มีมารยาทในการฟัง ฟังอย่างตั้งใจตลอดการอภิปราย
๒) ให้เกียรติผู้อภิปราย ต้องปรบมือเมื่อผู้ดาเนินการอภิปรายแนะนาผู้ร่วมอภิปราย ผู้อภิปรายแต่ละคน
พูดจบ และเมื่อการอภิปรายจบสิ้น
๓) จดบันทึกสาระความรู้ขณะฟัง แสดงถึงความใฝ่รู้ของผู้ฟัง
๔) ขณะฟังคิดตามไปด้วย ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่นั่งหลับ ไม่คุย
๕) ให้ความร่วมมือโดยการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
(พูดดีมีอนาคต : พิศวาท น้อยมณี)
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ใบงานเรื่อง การวางแผนการพูดอภิปราย หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนวางแผนดาเนินกิจกรรมการพูดอภิปราย
กลุ่มที่ ...................................
๑) หัวข้ออภิปราย ............................................................................................................................. .........................
๒) ให้เวลาอภิปรายรวม ........................... ชั่วโมง
๓) สถานที่ ..................................................................................................................................................................
๔) ผู้ฟัง คือ ................................................................................................................................................................
๕) ผู้ดาเนินการอภิปราย คือ ......................................................................................................................................
๖) ผู้ร่วมอภิปราย คือ .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๗) หัวข้อย่อยที่ผู้ร่วมอภิปรายได้รับมอบหมาย คือ
๑. ........................................................................................................................ ......................................
๒. ..............................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................ ......................................
๘) เปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประมาณ ........................ นาที
๙) แผนผังที่นั่งอภิปรายบนเวที

๑๐) ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง การวางแผนการพูดอภิปราย หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนวางแผนดาเนินกิจกรรมการพูดอภิปราย
กลุ่มที่ ...................................
๑) หัวข้ออภิปราย ......................................................................................................................................................
๒) ให้เวลาอภิปรายรวม ........................... ชั่วโมง
๓) สถานที่ ..................................................................................................................................................................
๔) ผู้ฟัง คือ ................................................................................................................................................................
๕) ผู้ดาเนินการอภิปราย คือ ......................................................................................................................................
๖) ผู้ร่วมอภิปราย คือ .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................................................
๗) หัวข้อย่อยที่ผู้ร่วมอภิปรายได้รับมอบหมาย คือ
๑. ........................................................................................................................ ......................................
๒. ........................................................................................................................ ......................................
๓. ............................................................................................................................. .................................
๘) เปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ประมาณ ........................ นาที
๙) แผนผังทีน่ ั่งอภิปรายบนเวที

๑๐) ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(อยู
ยพินนิจิจของครู
ของครู) )
(อยู่ในดุ
่ดุลลยพิ
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แบบประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการพูดนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ที่

รายการประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕

เนื้อหาที่นาเสนอชัดเจนและละเอียด
เนื้อหาที่นาเสนอถูกต้อง
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม

๔

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
........................ / ....................... / ..........................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้ ๔ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การพูดในโอกาสต่าง ๆ : การพูดอภิปราย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
หลักการพูดอภิปราย
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. มีมารยาทในการฟัง
๓. ใฝ่เรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการพูดอภิปรายตามสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นให้นักเรียนและครูร่วมกันสังเกตและแสดง
ความคิดเห็น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันอธิบายเรื่อง การพูดอภิปราย ข้อควรปฏิบัติ
ในการพูดอภิปราย โดยครูคอยชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันวางแผนการสาธิต
อภิปราย ตามโครงร่างบทพูดเตรียมพร้อมจากชั่วโมงที่แล้ว
๓. นักเรียนนาเสนอการพูดอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยครูและ
เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและประเมินการพูด
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการพูดอภิปราย ประโยชน์
ของการพูดอภิปราย มารยาทของผู้พูดและมารยาทของผู้ฟังที่ดี
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทายที่ว่า หากเพื่อนพูด
อภิปรายเราจะชี้แนะเพื่อนอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ปฏิบัติการพูดอภิปราย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์เรื่อง การพูดอภิปราย จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การพูดอภิปราย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการพูดอภิปราย
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดอภิปราย
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการพูด
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีวินัย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

สอบถาม

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมินการพูดอภิปราย

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สังเกต
พฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

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

๑. การลาดับความคิด

๒.การออกเสียง /การใช้
น้าเสียง

๓. ความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหา

๔. บุคลิกลักษณะ/
มารยาทการพูด

๕. การรักษาเวลา

เกณฑ์การประเมิน
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

๓
มีการลาดับความคิดในการ
พูดอภิดปอภิรายที
่เป็น่เป็ระบบ
การพู
ปรายที
นระบบ
เป็นไปตามขั้นตอนราบรื่น
ตลอดเรื่อง
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ตามอักขรวิธี มีน้าเสียง
หนักเบาเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่พูด ตลอดการพูด
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ ตลอดเรื่อง
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูด
ตลอดเวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดตามที่
กาหนด

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
มีการลาดับความคิดใน
การพูดอภิปรายที่เป็น
ระบบไม่มาก ไม่ค่อย
เป็นไปตามขั้นตอน สับสน
เล็กน้อย (น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ มากกว่า
ร้อยละ ๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูด
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
และหรือน้อยกว่าเวลาที่
กาหนด (บวกลบ ๕ นาที)

๑
ไม่มีระบบการลาดับ
ความคิดในการพูด
อภิปราย การพูดไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน สับสนมาก
(มากกว่าร้อยละ ๕๐
ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนน้อย (น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูดน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของเวลา
การพูด
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
และหรือน้อยกว่า
เวลาที่กาหนด
(บวกลบ ๑๐ นาที)

ระดับคุณภาพ
๙ – ๑๒ คะแนน = ดี
๕ – ๘ คะแนน = พอใช้
๑ – ๔ คะแนน = ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
ประโยคภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ประโยคชนิดต่าง ๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จาแนกประโยคชนิดต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. จิตอาสา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ไป

พี่สาว
วัด

และ
พ่อ

ชุดที่ ๒
๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของประโยค
ทั้ง ๒ ชนิด โดยครูคอยชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ชนิดของประโยค โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนจับคู่ทาใบงานเรื่อง ประโยคในภาษาไทย จากนั้น
อาสาสมัครนักเรียนตอบคาถาม โดยเพื่อนในชั้นเรียนและครู
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
๓. นักเรียนแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ ที่ครูกาหนด โดยให้เพื่อนใน
ชั้นเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ปลูก

ฉัน

ต้นไม้

ชุดที่ ๑

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนเรียงคาที่ครูกาหนดให้เป็นประโยคทั้ง ๒ ชุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง ประโยคไทยใช้ให้ถูก
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคา ๒ ชุด
๒. ใบความรู้เรื่อง ประโยคภาษาไทย
๓. ใบงานเรื่อง ประโยคในภาษาไทย
๔. ใบงานเรื่อง ประโยค
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน (ต่อ)
๔. นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ จากนั้น
อาสาสมัครนักเรียนพูดประโยคที่นักเรียนคิดขึ้น แล้วให้เพื่อน
อีกคนตอบให้ได้ว่าเป็นประโยคชนิดใด
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปชนิดของประโยค ความแตกต่าง
ของประโยคชนิดต่าง ๆ จากนั้นเขียนสรุปลงในสมุดบันทึกของ
นักเรียน
๒. นักเรียนตอบคาถามท้าทายในชั้นเรียนร่วมกันว่า ประโยคมี
ความสาคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันอย่างไร
๓. นักเรียนทาใบงานเรื่อง ประโยค เพื่อทบทวนเนื้อหา
เรื่อง ชนิดของประโยค

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง ประโยคไทยใช้ให้ถูก
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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343
343
329
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ประโยคชนิดต่าง ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
จาแนกประโยคชนิดต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. จิตอาสา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทาใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

ทาใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง ประโยคไทยใช้ให้ถูก หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประโยคในภาษาไทย จาแนกตามโครงสร้างมี ๓ ชนิด
๑. ประโยคสามัญ หมายถึง ประโยคที่มีใจความเดียว ซึ่งจะมีบทประธานและบทแสดงอย่างละหนึ่ง
เดียว เท่านั้น อาจมีกริยาหลักเพียงกริยาเดียวหรือกริยาหลักหลายกริยาก็ได้แต่มีใจความสาคัญเพียงอย่างเดียว
ไม่มีคาเชื่อมประโยค
ประโยคสามัญแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด
๑.๑ ประโยคสามัญกริยาหลักกริยาเดียว เช่น
มาลีกาลังรดน้าต้นไม้ เขาหัวเราะ ม้าวิ่ง สุเมธอ่านหนังสือพิมพ์ วันนี้เขาคงจะมาที่บ้านฉัน
๑.๒ ประโยคสามัญกริยาหลักประเภทกริยาเรียง เช่น
ตารวจวิ่งไล่จับผู้ร้าย ชาตรีขับรถข้ามสะพาน แมววิ่งไล่จับหนู ราตรีพับผ้าเก็บไว้ในตู้
๒. ประโยครวม หมายถึง ประโยคที่ มี ประโยคสามัญ ตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้ น ไปมารวมกัน โดยมี
คาสั น ธานเชื่ อมประโยค เพื่ อ ให้ ได้ใจความติดต่ อกัน เป็ น ประโยคเดี ยวกัน ถ้าประธานหรือกริยาของประโยค
เป็นความเดียวกันก็อาจละได้ แบ่งเป็น ๔ ชนิด คือ
๒.๑ ประโยครวมที่มีใจความคล้อยตามกัน ใช้คาสันธานเชื่อมประโยค และ กับ ทั้ง….แล ถ้า….จึง พอ….
ก็ เมื่อ….ก็ แล้ว….จึง แล้ว….ก็ เช่น
มาลีและรัตติกาลกาลังทาแบบฝึกหัด ทั้งเขาและเธอต่างก็ตั้งใจเรียน
พอฉันทาการบ้านเสร็จวรวุฒิก็มาถึงบ้านฉัน ถ้าฉันสอบได้คะแนนดีคุณพอก็จะให้รางวัลแก่ฉัน
๒.๒ ประโยครวมที่มีใจความขัดแย้งกัน ใช้คาสันธานเชื่อมประโยค แต่ แต่ทว่า ถึง….ก็ ทั้งที่….ก็ กว่า….ก็
แม้ว่า….ก็ แม้….ก็ เช่น
น้องชอบวิชาวิทยาศาสตร์แต่ฉันชอบวิชาภาษาไทย สมบัติชอบทุเรียนส่วนสมชายชอบมังคุด
ถึงฝนจะตกเพียงใดเราก็จะไปให้ได้ กว่าเขาจะมาถึงบ้านแม่ก็ปิดประตูแล้ว
๒.๓ ประโยครวมที่มีใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้คาสันธานเชื่อมประโยค หรือ มิฉะนั้น
ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้น….ก็ ไม่….ก็ หรือไม่อย่างนั้น….ก็ เช่น
เธอชอบผลไม้หรือขนมหวาน เธอต้องออกกาลังกายเสมอมิฉะนั้นจะไม่แข็งแรง
นุชต้องขยันทางานมิฉะนั้นเธอจะไม่มีเงิน ถ้าคุณไม่รับประทานผักก็ต้องรับประทานผลไม้
๒.๔ ประโยครวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ใช้สันธานเชื่อมประโยค จึง เพราะ….จึง เพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้น….จึง เพราะว่า ดังนั้น….จึง เช่น
เพราะมาลัยทาความดีจึงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ เพราะเขาขยันเรียนเขาจึงสอบได้คะแนนดี
เพราะเขาเป็นคนเก่งจึงได้รับรางวัลมากมาย
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๓. ประโยคซ้ อ น คือ ประโยคที่ ป ระกอบด้ว ยประโยคความเดีย ว ๒ ประโยคขึ้น ไปซ้อนกัน อยู่

โดยมีประโยคหนึ่ งเป็ นประโยคหลั ก เรียกว่า มุขยประโยค และมีป ระโยคความเดียวอีกประโยคหนึ่งมาขยาย
ประโยคหลัก เรียกว่า อนุประโยค ขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลักเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนดียิยิ่ง่งขึขึ้น้นทัทั้งยั้งงยัง
ทาให้เนื้อความของประโยคสละสลวยยิ่งขึ้นอีกด้วย
ชนิดของประโยคความซ้อน แบ่งตามอนุประโยคที่มาขยาย แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ
๓.๑ ประโยคซ้ อ นที่ มี น ามานุ ป ระโยค คื อ อนุ ป ระโยคที่ ท าหน้ า ที่ แ ทนนาม คื อ เป็ น ประธาน
บทกรรมและ ขยายนาม เช่น ตัวอย่างนามานุประโยคที่ยกมาต่อไปนี้ เช่น
บทประธาน :

๑. เขาพูดเช่นนี้เป็นการส่อนิสัยชั่ว
มุขยประโยค = เขาส่อนิสัยชั่ว
อนุประโยค = เขาพูดเช่นนี้
๒. คนเดินริมถนนมองดูตารวจ
มุขยประโยค = คนมองดูตารวจ
อนุประโยค = คนเดินริมถนน
บทกรรม :
๑. ฉันเห็นเด็กเรียนหนังสือ
มุขยประโยค = ฉันเห็นเด็ก
อนุประโยค = เด็กเรียนหนังสือ
๒. เขาพูดว่าต้นเงาะงอกขึ้นในกระถาง
มุขยประโยค = เขาพูด
อนุประโยค = ต้นเงาะงอกขึ้นในกระถาง
๓. เขาทาให้ฉันกลัวผี
มุขยประโยค = เขาทาฉัน
อนุประโยค = ฉันกลัวผี
บทขยาย :
๑. อาหารสาหรับนักเรียนเล่นละครมีอยู่ในห้อง
มุขยประโยค = อาหารมีอยู่ในห้อง
อนุประโยค = นักเรียนเล่นละคร
๒. การเงินของพ่อค้าขายของชาฝืดเคืองมาก
มุขยประโยค = การเงินของเขาฝืดเคือง
อนุประโยค = พ่อค้าขายของชา
ข้อสังเกต มีข้อที่สังเกตนามานุประโยคตามตัวอย่างข้างบนนี้ให้ถือว่า คา ว่า ให้ สาหรับ ของ เป็นบทเชื่อมประโยค
ที่ตามมา ข้างหลังเป็น นามานุประโยค ถ้าสกรรมกริยา (กริยาที่ต้องการกรรม) ที่อยู่ข้างหน้า คา ว่า ให้ นั้นไม่มี
กรรมมารับได้ความสมบูรณ์แล้ว ประโยคที่อยู่หลังคา ว่าหรือ ให้ นั้นต้องเป็น วิเศษณานุประโยค
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๓.๒ ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทาหน้าที่ขยายคา นาม สรรพนาม ในมุขยประโยค
โดยมีประพันธสรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน เป็นบทเชื่อม เช่น
- คนที่ไม่จ่ายทรัพย์ตามสมควรย่อมเหมือนฝังทรัพย์ทิ้งจมดิน
- นักเรียนที่ตั้งใจเรียนย่อมประสบความสาเร็จ
- แก้วกระจกซึ่งรวมอยู่กับสุวรรณย่อมเลื่อมพรายเหมือนมรกต
- บุคคลอันมีจิตสงบแล้วมีสุขในโลก
ข้อสังเกต ประโยคที่ตามหลังประพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อัน) จะเป็นคุณานุประโยค
๓.๓ ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคซึ่งทาน้าที่เป็นวิเศษณ์สาหรับขยายกริยา หรือ
ขยายวิเศษณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของมุขยประโยค เช่น
- เขามาหาเมื่อฉันไม่อยู่ (ขยายกริยา มา)
- เขาดีจนฉันเกรงใจ (ขยายกริยา ดี)
- เขาพูดเสียงดังจนเพื่อน ๆ ราคาญ
- เขามาหาฉันขณะที่ฉันรดน้าต้นไม้
- หมองูตายเพราะงูกัด (ขยายกริยา ตาย)
ข้อคิดเห็น คือ ประโยคที่มีใจความสาคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยแทรกอยู่ด้วย ประโยคย่อยนี้ทาหน้าที่
ขยายคานาม (ขึ้นต้นด้วย คาเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน) หรือคากริยา (ขึ้นต้นด้วย คาเชื่อม เมื่อ จน เพื่อ ตั้งแต่ เพราะ ฯลฯ)
ในประโยคหลัก
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ใบงานเรื่อง ประโยคในภาษาไทย หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประโยคสามัญ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคสามัญที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยคสามัญชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
แม่ซื้อดอกกุหลาบดอกใหญ่
น้องชายของฉันวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้าน
พี่สาวตั้งใจอ่านหนังสือ
ผมรักครอบครัวของผมมาก
เขาฟังเพลงอย่างตั้งใจ

ชนิดของประโยคสามัญ

ประโยครวม
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยครวมที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยครวมชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
กว่าถั่วจะสุกงานก็ไหม้
พอฉันทาการบ้านเสร็จพ่อก็กลับถึงบ้านพอดี
ไม่เธอก็ฉันต้องนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
เพราะเธอตั้งใจเรียนเธอจึงประสบความสาเร็จ
มาลีกับมาลัยชอบทาบุญที่วัด

ชนิดของประโยครวม

ประโยคซ้อน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคซ้อนที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยคซ้อนชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค

พ่อดูน้องร้องเพลง
เด็กผู้หญิงที่อยู่หลังฉันเป็นดาวโรงเรียน
เขาพูดช้าจนฉันราคาญ
นายกรัฐมนตรีพูดว่าเยาวชนไทยต้องมีจิตอาสา
หล่อนไปทางานตั้งแต่ฟ้าเพิ่งจะสาง ๆ เท่านั้นเอง

ชนิดของประโยคซ้อน
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คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กาหนดให้ได้ว่าเป็นประโยคชนิดใด
๑. ลมพัดแรงจนโต๊ะล้ม
=
๒. เสื้อกันฝนขายดีเพราะเริ่มเข้าฤดูฝน =
๓. นักเรียนหญิงทานก๋วยเตี๋ยวแต่นักเรียนชายทานข้าวผัด
=
๔. เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้
=
๕. น้องสาวไปเชียงใหม่หรือเชียงราย
=
๖. นาฬิกาตีบอกเวลา
=
๗. โต้งโยนขนมปังให้ปลาในบ่อกิน
=
๘. คุณครูตรวจข้อสอบ
=
๙. ต้นไม้มีความสาคัญต่อชีวิต
=
๑๐. ฝนตกเพราะอากาศร้อน
=

...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง ประโยคในภาษาไทย หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประโยคสามัญ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคสามัญที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยคสามัญชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
แม่ซื้อดอกกุหลาบดอกใหญ่
น้องชายของฉันวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้าน
พี่สาวตั้งใจอ่านหนังสือ
ผมรักครอบครัวของผมมาก
เขาฟังเพลงอย่างตั้งใจ

ชนิดของประโยคสามัญ
ประโยคสามัญกริยาหลักกริยาเดียว
ประโยคสามัญกริยาหลักประเภทกริยาเรียง
ประโยคสามัญกริยาหลักประเภทกริยาเรียง
ประโยคสามัญกริยาหลักกริยาเดียว
ประโยคสามัญกริยาหลักกริยาเดียว

ประโยครวม
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยครวมที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยครวมชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค
กว่าถั่วจะสุกงานก็ไหม้
พอฉันทาการบ้านเสร็จพ่อก็กลับถึงบ้านพอดี
ไม่เธอก็ฉันต้องนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
เพราะเธอตั้งใจเรียนเธอจึงประสบความสาเร็จ
มาลีกับมาลัยชอบทาบุญที่วัด

ชนิดของประโยครวม
ประโยครวมที่มีใจความขัดแย้งกัน
ประโยครวมที่มีใจความคล้อยตามกัน
ประโยครวมที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประโยครวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน
ประโยครวมที่มีใจความคล้อยตามกัน

ประโยคซ้อน
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคซ้อนที่กาหนดให้ว่าเป็นประโยคซ้อนชนิดใด
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕

ประโยค

พ่อดูน้องร้องเพลง
เด็กผู้หญิงที่อยู่หลังฉันเป็นดาวโรงเรียน
เขาพูดช้าจนฉันราคาญ
นายกรัฐมนตรีพูดว่าเยาวชนไทยต้องมีจิตอาสา
หล่อนไปทางานตั้งแต่ฟ้าเพิ่งจะสาง ๆ เท่านั้นเอง

ชนิดของประโยคซ้อน
ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค
ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค
ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค
ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค
ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค
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คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคที่กาหนดให้ได้ว่าเป็นประโยคชนิดใด
๑. ลมพัดแรงจนโต๊ะล้ม
=
๒. เขาเป็นคนดีดังนั้นเธอจึงรักเขา
=
๓. นักเรียนหญิงทานก๋วยเตี๋ยวแต่นักเรียนชายทานข้าวผัด
=
๔. เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้
=
๕. น้องสาวไปเชียงใหม่หรือเชียงราย
=
๖. นาฬิกาตีบอกเวลา
=
๗. โต้งโยนขนมปังให้ปลาในบ่อกิน
=
๘. คุณครูตรวจข้อสอบ
=
๙. ต้นไม้มีความสาคัญต่อชีวิต
=
๑๐. ฝนตกเพราะอากาศร้อน
=

ประโยคซ้อน
ประโยครวม
ประโยครวม
ประโยคซ้อน
ประโยครวม
ประโยคสามัญ
ประโยคซ้อน
ประโยคสามัญ
ประโยคสามัญ
ประโยคซ้อน

50
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แบบทดสอบเรื่อง ประโยค หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน) ได้ ๘ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน
๑. ข้อใดเป็นประโยค
ก. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ข. ชามก๋วยเตี๋ยวใบใหญ่
๒. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. สุนัขวิ่ง
ข. ปลาวาฬว่ายน้า
๓. ประโยคข้อใดมี ๓ ส่วน
ก. นาฬิกาเดิน
ข. แมวกินปลา
๔. ประโยคใดต่างจากข้ออื่น
ก. ฉันไปเที่ยวกับครอบครัว
ข. แพรวและพลอยไปว่ายน้า
๕. ประโยคชนิดใดมีประโยคย่อย
ก. ประโยคสามัญ
ข. ประโยครวม
๖. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. จินตหราและสมพรไปชมภาพยนตร์
ข. จินตหราทานข้าวแล้วทานไอศกรีม
ค. สมพรชอบทานก๋วยเตี๋ยวและซ่าหริ่ม
ง. ไม่สมพรก็จินตหราต้องจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้า ๒ วัน
๗. ข้อใดคือกลุ่มคา
ก. เทียนไขสีเหลืองเล่มใหญ่ล้ม
ข. รองเท้าหนังสีน้าตาลแดง
๘. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ข. แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
๙. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. นอนอยู่ในห้องรับแขก
ข. กินข้าวหน้าเป็ดกับคุณแม่
๑๐. ข้อใดคือนามวลี
ก. สวมรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดัง
ข. โอ้ หายห่วงไป

ค. ไก่ขัน

ง. ข้างกระถางต้นไม้

ค. คุณพ่อร้องเพลง ง. พี่เลี้ยงน้อง
ค. แจกันแตกละเอียด ง. หนังสือตก
ค. น้องทาการบ้าน
ง. ชาวบ้านช่วยกันขุดดิน
ค. ประโยคเดียว
ง. ประโยคซ้อน

ค. แชมพูสระผมขวดสีน้าตาลแตก
ง. ดอกทานตะวันกาลังบาน
ค. สมุดจดการบ้านของนักเรียน
ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ค. นั่งขัดสมาธิอยู่หน้าโทรทัศน์
ง. ที่ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้บ้าน
ค. ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน
ง. งานอดิเรกประจาวันหยุด
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เฉลยแบบทดสอบเรื่อง ประโยค หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (๑๐ คะแนน) ได้ ๘ คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน

เฉลย
ข้อ ๑ ค
ข้อ ๒ ง
ข้อ ๓ ข
ข้อ ๔ ข
ข้อ ๕ ง
ข้อ ๖ ง
ข้อ ๗ ข
ข้อ ๘ ก
ข้อ ๙ ง
ข้อ ๑๐ ง

ขอบเขตเนื้อหา
ประโยคซับซ้อน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แต่งประโยคซับซ้อน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. จิตอาสา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของประโยค
ทัง้ ๒ ประโยคว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยครูชี้แนะ
และอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ประโยคซับซ้อน โดยครูอธิบาย
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามให้ได้ว่าประโยคที่กาหนดให้เป็น
ประโยคซับซ้อนชนิดใดจากกิจกรรม KAHOOT พร้อมทั้งร่วมกัน
วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง โดยครูอธิบายเพิ่มเติม
(กรณีที่โรงเรียนปลายทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่เพียงพอ
ให้ครูนาเนื้อหามาจัดทาเป็นแถบประโยคให้นักเรียนตอบ)

ผมรักครอบครัวและรักเพื่อน ๆ แต่ผมรักประเทศชาติ
บ้านเมืองมากกว่าคนในครอบครัวและเพื่อนพ้อง
ทั้งหลายของผม

แถบประโยคที่ ๒

ผมรักครอบครัวและประเทศชาติของผม

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านประโยคจากแถบประโยคที่ครูกาหนด
แถบประโยคที่ ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง ประโยคซับซ้อน
๒. แถบประโยค ๒ ประโยค
๓. กิจกรรม KAHOOT
๔. ใบงานเรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นสอน (ต่อ)
๓. นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคซับซ้อนคนละ ๑ ประโยค จากนั้น
อาสาสมัครนักเรียนให้พูดประโยคที่นักเรียนแต่ง แล้วให้เพื่อนในชั้น
เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ครูคอยชี้แนะอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะประโยคซับซ้อนว่าเป็น
การนารูปประโยคทั้งประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อน
มาขยายความให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยประโยคซับซ้อนมี ๓ ชนิด ได้แก่
ประโยคสามัญซับซ้อน ประโยครวมซับซ้อน และ
ประโยคซ้อนซับซ้อน
๒. นักเรียนทาใบงานเรื่อง การแต่งประโยคซับซ้อน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
วิเคราะห์ประโยคซับซ้อน
ด้านทักษะและกระบวนการ
แต่งประโยคซับซ้อน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. จิตอาสา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ซักถาม

กิจกรรม KAHOOT

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

ทาใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
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ใบความรู้เรื่อง ประโยคซับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประโยคซับซ้อน
ประโยคที่ซับซ้อน คือ การนารูปประโยค ทั้งประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยคซ้อนมาขยายความ
ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคซับซ้อนเกิดจากประโยคที่แบ่งเป็นประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน จากประโยค
ทั้งสามนี้เพิ่มคาขยายหรือข้อความขยาย การรวมประโยคดังกล่าวเข้าด้วยกันทาให้กลายเป็นประโยคซับซ้อนขึ้น
แต่สามารถสื่อสารชัดเจนและสละสลวย เพิ่มข้อความขยาย โดยมีหลักสาคัญ ดังนี้
๑. ตาแหน่งคาขยายในประโยค
การขยายความในประโยคภาษาไทยนั้น ส่วนขยายจะอยู่ด้านหลังข้อความที่จะไปขยาย เช่น
• ตารวจจานวนห้านายประจาสถานีตารวจนครเชียงใหม่จับผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ที่ทางการเคยทราบเบาะแส
มาก่อนได้เมื่อเช้าตอนสายวันอาทิตย์ที่ ๒๑
21 เดือนนี้เอง
ประโยคนี้ประธาน คือ ตารวจ
ส่วนขยาย คือ จานวนห้านายประจาสถานีนครเชียงใหม่
ตัวแสดงหรือคากริยา คือ จับ
ส่วนขยาย คือ ได้เมื่อเช้าตอนสายวันอาทิตย์ที่ ๒๑
21 เดือนนี้เอง
คาขยายกริยาเรียงไว้หลังกรรม หรือส่วนขยายกรรมเสมอ
กรรมในประโยคนี้ คือ ผู้ค้ายาบ้า
และส่วนขยายกรรม คือ รายใหญ่ที่ทาการเคยทราบเบาะแส
มีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ ส่วนขยายกริยาที่บอกช่วงเวลาสามารถนาไปเรียงหน้าประธานในประโยคได้ด้วยประโยค
ข้างต้นนี้เปลี่ยนแปลงได้ คือ
• เมื่อตอนสายวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนนี้เอง ตารวจจานวนห้านายประจาสถานีตารวจนครเชียงใหม่ จับผู้ค้า
ยาบ้ารายใหญ่ที่ทางการทราบเบาะแสมาก่อน
๒. ข้อระมัดระวังการวางคาขยาย
การเรียงคาขยายเพื่อไม่ให้ความกากวม หรือความคลาดเคลื่อน เพื่อสื่อสารได้ชัดเจน ควรให้คาขยาย
อยู่ใกล้กับคาที่จะไปขยาย ถ้าไม่เป็นเช่นนี้แล้วจะมีผลดังกล่าว เช่น
• ผู้หญิงที่อุ้มลูกหมาหน้าตาคล้ายคุณพึ่งเดินออกไปเมื่อครู่นี้เอง
แก้เป็น ผู้หญิงหน้าตาคล้ายคุณที่อุ้มลูกหมาเพิ่งเดินออกไปเมื่อครู่นี้เอง
• หนังสือพิมพ์เป็นยามเฝ้ารัฐบาลที่ดี
แก้เป็น หนังสือพิมพ์ที่ดีเป็นยามเฝ้ารัฐบาล

357
357
343

ประโยคสามัญที่ซับซ้อน
ประโยคสามัญที่ซับซ้อนสามารถทาได้ ดังนี้
๑. ความซั บ ซ้อ นในภาคประธาน ตัว ประธานมีส่ ว นขยายที่เป็น คาและกลุ่ มคาทาให้ ประโยคสามั ญ
มีข้อความซับซ้อนขึ้น
๑.๑ ประธานที่ขีดเส้นใต้ เป็นคานาหน้าด้วยการหรือความ หรือคาอาการนาม ตามด้วยส่วนขยาย เช่น
• การเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดาวยามค่าคืนทาให้พบดาวดวงใหม่
• ความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่งยวดเป็นผลให้ถึงจุดหมายปลายทาง
๑.๒ ประธานที่ขีดเส้นใต้มีคาและกลุ่มคาขยายประธาน ทาให้ความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น
• บ้านพักคนงานบริษัทหลังใหม่บนเนินเขาสร้างเสร็จแล้ว
• รถเมล์สาย ๔๐ คันสีแดงเข้มคาดสีเหลืองวิ่งเร็วมาก
๒. ความซับซ้อนในภาคแสดง
๒.๑ มีคากริยาเป็นกลุ่มคาหลายคา เช่น
• กระรอกตั ว นั้ น กระโดดไปที่ ผ ลมะพร้ า ว มั น พยายาม กั ด แทะ เคี้ ย ว และกลื น กิ น เนื้ อ มะพร้ า ว
อย่างเอร็ดอร่อย
• คนป่ากลุ่มนั้นต่างกระโดดโลดเต้นร่ายราและร้องเพลงไปตามจังหวะกลอง
๒.๒ มีคากริยาเป็นส่วนขยายอยู่หลายแห่งในประโยค เช่น
• นั ก เรี ย นต่ า งขยั น เตรี ย มตั ว สอบไล่ โ ดยทบทวนต าราอ่ า นเนื้ อ หาและสรุ ป ประเด็ น พร้ อ มกั บ ท่ อ งจ า
อย่างเข้าใจ
• เขาพยายามพายเรือลาเล็ก ๆ มาทางริมสระน้าโดยไม่รีบร้อนนัก
ข้อควรระมัดระวังประการหนึ่ง ในประโยคมีป ระธานอย่างเดียว แต่คากริยาประกอบหลายอย่าง ต้องใช้วิภาค
สรรพนาม คือ คาว่าบ้าง หรือบาง มาช่วยเช่น
• ผู้โดยสารเข้าคิวกันซื้อตั๋วออกันขึ้นรถมองหาผู้นัดหมายและซื้อของฝากญาติมิตร
แก้เป็ น ผู้ โดยสารเข้าคิวกัน ซื้อตั๋ว บ้ างออกันขึ้นรถบ้างมองหาคู่นัดหมายและบ้างซื้อของฝากญาติมิตร
วิภาคสรรพนาม คือ บ้าง ได้แก่ ผู้โดยสารนั่นเอง และทาหน้าที่เป็นประธานในประโยคสั้น ๆ ดังกล่าว
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ประโยครวมที่ซับซ้อน
ประโยครวมที่ซับซ้อน คือ ประโยครวมที่มีส่วนขยายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยครวมซ้อนกัน
หลายชั้น เช่น
• ปรีชาไม่ชอบเล่นฟุตบอลแต่เขาชอบพนันฟุตบอลดังนั้นเขามีปัญหาเรื่องการเงินและในที่สุดปรีชา
หยุดการเรียนไปอย่างน่าเสียดาย
“ดังนั้น” เป็นคาสันธานเชื่อมประโยคความรวมทั้ง ๒ คู่เข้าด้วยกัน
• บุญยืนเป็นเด็กกาพร้าพ่อแม่ ฉันจึงรับเขามาเลี้ยงดูด้วยความรักและส่งบุญยืนเรียนหนังสือแต่ภายหลัง
เด็กคนนี้ขาดความเชื่อฟังฉันและไปคบเพื่อนที่เลวดังนั้นเขาจึงติดยาเสพติดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง
“แต่” เป็นคาสันธานเชื่อมประโยคความรวมทั้งหมด
ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน
ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน เช่น
• ประเสริฐเดินทางไปสงขลาโดยรถด่วนสายใต้ขบวนยาวเหยียดเพราะช่วงนั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคน
พากันเดินทางท่องเที่ยว
“เพราะ” เป็นคาสันธานเชื่อมระหว่างประโยคซ้อนเข้าด้วยกัน
• ชายร่างผอมผิวคล้าวัยกลางคนนั้นเดินเร็วมากจนฉันเดินตามแทบไม่ทัน แต่ขณะที่เขากาลังย่างขึ้นนั่ ง
บนรถประจาทางเมื่อฉันก้าวเท้าขึ้นรถคันนั้นพอดีเช่นกัน
“แต่” เป็นคาสันธานเชื่อมระหว่างประโยคซ้อนเข้าด้วยกัน
ประโยคที่ซับซ้อน ประกอบด้วย ประโยคสามัญและประโยคซ้อน
• พระราชาองค์นี้ทรงทศพิธราชธรรมดียิ่ง ดังนั้นราษฎรจึงรักพระองค์จนพวกเขาสละชีพเพื่อพระองค์ได้
ประโยคสามัญ = พระราชาองค์นี้ทรงทศพิธราชธรรมดียิ่ง
ประโยคซ้อน = ราษฎรจึงรักพระองค์จนพวกเขาสละชีพเพื่อพระองค์
คาเชื่อมระหว่างประโยคสามัญและประโยคซ้อน = ดังนั้น
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ใบงานเรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาสั่ง ให้นักเรียนทาประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคซับซ้อนยิ่งขึ้น
๑. ข้าวในนากาลังสุก
....................................................................................................................................................................
๒. เสือดาทุ่งใหญ่นเรศวรถูกฆ่าตาย
....................................................................................................................................................................
๓. พ่อหรือแม่ที่จะมารับลูกสาว
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
๔. เสื้อกันฝนขายดีเพราะเริ่มเข้าฤดูฝน
....................................................................................................................................................................
๕. ลูกสุนัขวิ่งเล่น
....................................................................................................................................................................
๖. โต๊ะล้ม
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
๗. คุณครูตรวจข้อสอบ
....................................................................................................................................................................
๘. น้องสาวไปเชียงใหม่หรือเชียงราย
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
๙. พ่อทานข้าวเย็นแล้วก็ทานยาหลังอาหาร
....................................................................................................................................................................
๑๐. เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้
..................................................................................................................................................................
๑๑. โต้งโยนขนมปังให้ปลาในบ่อกิน
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
๑๒. ต้นมะพร้าวที่คุณตาปลูกมีลูกดกมาก
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
๑๓. รัฐบาลประกาศว่าพรุ่งนี้คือวันหยุดพิเศษ
............................................................................................................................................... .......................
๑๔. กว่าแม่จะทาขนมเสร็จน้องก็หลับแล้ว
.....................................................................................................................................................................
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๑๕. นาฬิกาแกว่ง
............................................................................................................................. ...................................
๑๖. ยากันยุงหมด
............................................................................................................................. ...................................
๑๗. นักกีฬาเล่นฟุตบอลกลางสนามที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จ
...............................................................................................................................................................
๑๘. นักเรียนปวดท้องเพราะทานยาถ่ายพยาธิ
............................................................................................................................. ..................................
๑๙. โรงเรียนจัดไปทัศนศึกษาวันที่ ๒๐ เดือนนี้
...............................................................................................................................................................
๒๐. นักเรียนหญิงทานก๋วยเตี๋ยวแต่นักเรียนชายทานข้าวผัด
................................................................................................................................................................
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เฉลยใบงานเรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. ข้าวพันธ์ กข.๑ ปทุมธานีในนาของคุณลุงข้างบ้านกาลังสุกสีเหลืองเต็มทุ่งนา
๒. เสือดาทุ่งใหญ่นเรศวรตัวใหญ่ที่เพิ่งค้นพบเมื่อปีที่แล้วถูกพรานป่าฆ่าตายโดยไม่ได้ตั้งใจ
๓. พ่อของนวลอนงค์หรือแม่ของน้องปลายฟ้าที่จะมารับลูกสาวของคุณครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
๔. เสื้อกันฝนที่ทาจากพลาสติกหนาสีลูกกวาดกาลังขายดีมากเพราะเริ่มเข้าฤดูฝนเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา
๕. ลูกสุนัขพันธ์บางแก้วสีน้าตาลดากาลังวิ่งเล่นอยู่กับเจ้าของอย่างสนุกสนาน
๖. โต๊ะไม้สีน้าตาลตัวใหญ่ห้องประชุมของหมวดภาษาไทยล้มลงตั้งแต่เมื่อวานเย็น
๗. คุณครูผู้สอนประจาวิชาภาษาไทยชั้น ม.๓ กาลังตรวจข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนวิชาภาษาไทยอย่าง
ขะมักเขม้น
๘. น้องสาวคนสุดท้องของศุภนันทาเจ้าของร้านขายขนมไทยในตลาดประจาอาเภอไปเที่ยวที่จังหวัดหรือจังหวัด
เชียงรายเมื่อวานนี้
๙. พ่อของภรรยาพี่ชาย รับประทานข้าวเย็นที่ริมระเบียง แล้วก็รับประทานยาแก้ไข้หลังอาหาร
๑๐. เจ้าหน้าที่ประจาหอสมุดอนุญาตให้ถ่ายภาพภายในห้องหนังสือได้
๑๑. โต้งนักเรียนชั้น ม.๓ โยนขนมปังให้ปลาในบ่อหลังโรงเรียน กินอย่างสนุกสนาน
๑๒. ต้นมะพร้าวในสวนหลังบ้านที่คุณตาปลูกเมื่อปีก่อน มีลูกดกมาก
๑๓. รัฐบาลลุงตู่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพรุ่งนี้ คือวันหยุดพิเศษสาหรับปีนี้
๑๔. กว่าแม่ของเพื่อนจะทาขนมไทยแสนอร่อยเสร็จ น้องคนเล็กก็หลับแล้ว
๑๕. นาฬิกาโบราณเรือนใหญ่ที่ข้างฝาห้องนอน แกว่งลูกตุ้มตลอดเวลา
๑๖. ยากันยุงที่แม่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้หมดแล้ว
๑๗. นักกีฬาเยาวชนไทยเล่นฟุตบอลกลางสนามแข่งขันที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จเมื่อวานนี้
๑๘. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปวดท้องอย่างรุนแรง เพราะรับประทานยาถ่ายพยาธิมากเกินไป
๑๙. โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดไปทัศนศึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนนี้
๒๐. นักเรียนหญิงรับประทานก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้ง แต่นักเรียนชายรับประทานข้าวผัดปู
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)

362
ขั้นตอนการเข้ากิจกรรม KAHOOT เรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การเข้าเล่นเกม Kahoot

๑. พิมพ์ Kahoot.it ใน Google
๒. ครูเข้าระบบในกรณีที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว หากยังไม่เป็นสมาชิกต้องสมัครเป็นสมาชิกในระบบก่อน
๓. ค้นหาเกม”ทบทวนเรื่องประโยคโดยครูศุภนันทา”

(กรณีที่โรงเรียนปลายทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีหรือไม่เพียงพอ ให้ครูนาเนื้อหามาจัดทาเป็นแถบประโยคให้
นักเรียนตอบ)
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ขอบเขตเนื้อหา
เขียนประโยคซับซ้อน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อน
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนประโยคซับซ้อน
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. รักความเป็นไทย
๓. มีจิตอาสา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

๒. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของประโยค
ทั้ง ๒ ประโยคว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
โดยครูคอยชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันอธิบายเรื่อง ประโยคซับซ้อน อีกครั้ง โดยครู
คอยชี้แนะอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนอ่านตานานเปิงสงกรานต์ ในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน้า ๘๔ – ๘๙ จากนั้นนักเรียนช่วยกันรวบรวมประโยคซับซ้อน
ที่พบในเรื่อง พร้อมระบุชนิดของประโยคคนละประโยค

บริษัทใกล้ถนนดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร เพิ่งเปิด
เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ตอนนี้ปิดกิจการแล้ว

แถบประโยคที่ ๒

ชาวบ้านพยายามจ้องมองดูต้นไม้ประหลาด
ด้วยความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่านประโยคจากแถบประโยคที่ครูกาหนด
แถบประโยคที่ ๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง เขียนประโยคซับซ้อน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค ๒ ข้อความ
๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง เปิง
เปิงสงกรานต์
สงกรานต์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนแผนผังความคิดเรื่องชนิดของ
ประโยคซับซ้อนลงในสมุดบันทึกของนักเรียน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
๓. อาสาสมัครนักเรียนนาเสนอเรื่อง ประโยคซับซ้อนที่พบใน
เรื่อง เปิงสงกรานต์ พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปประโยค โดยให้เพื่อนใน
ชั้นเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
๔. นักเรียนคิดประโยคซับซ้อนชนิดต่าง ๆ คนละ ๑ ประโยค
และเขียนลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นนาประโยคที่คิดขึ้น
ให้เพื่อนตอบว่าเป็นประโยคซับซ้อนชนิดใดและพูดวิเคราะห์
รูปประโยค โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
และครูคอยชี้แนะอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประโยคซับซ้อนชนิดต่าง ๆ
ลงในสมุดบันทึกของนักเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทายว่า ประโยคมีความสาคัญ
ต่อการสื่อสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง เขียนประโยคซับซ้อน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
วิเคราะห์รูปประโยค
ซับซ้อน
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนประโยคซับซ้อน

ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. รักความเป็นไทย
๓. มีจิตอาสา

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ทาใบงาน

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

- เขียนประโยคซับซ้อน
ที่คิดขึ้นเอง ๑ ประโยค
- ทาแผนผังความคิด
เรื่อง ประโยคซับซ้อน
- ซักถาม

- ตรวจประโยค
ซับซ้อนที่คิดขึ้นเอง
- ตรวจแผนผัง
ความคิด
- ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

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

366
ใบงานเรื่อง เขียนประโยคซับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นประโยคซับซ้อนที่พบในเรื่อง เปิงสงกรานต์ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประโยคสามัญซับซ้อน

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ประโยค .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ประโยครวมซับซ้อน

......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ประโยค .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ประโยคซ้อนซับซ้อน

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การวิเคราะห์ประโยค .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ........................
....................................................................................................................................................................................
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367
ใบงานเรื่อง เขียนประโยคซับซ้อน หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นประโยคซับซ้อนที่พบในเรื่อง เปิงสงกรานต์ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ประโยคสามัญซับซ้อน

๑. การนาข้าวแช่ถวายพระที่วัดตลอดระยะสงกรานต์ทั้ง ๓ วัน
การวิเคราะห์ประโยค การนาข้าวแช่เป็นประธานของประโยค ถวายเป็นกริยาหลักของประโยค พระเป็นกรรม
ที่วัดตลอดระยะสงกรานต์ทั้ง ๓ วันเป็นส่วนขยายกรรมของประโยค
๒. เศรษฐีผู้หนึ่งมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทอง
การวิเคราะห์ประโยค เศรษฐีเป็นประธานของประโยค มีเป็นกริยาหลักของประโยค ทรัพย์เป็นกรรมของ
ประโยค ผู้หนึ่งเป็นส่วนขยายประธานของประโยค สมบัติแก้วแหวนเงินทองเป็นส่วนขยายกรรมของประโยค

ประโยครวมซับซ้อน

๑. นางทุงษะ นางรากษส นางโคราค นางกริณี นางมณฑา นางกิมิทา และนางมโหทรจะผลัดเปลี่ยนเวียนกัน
นาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
การวิเคราะห์ประโยค มี ๗ ประโยคย่อย โดยมีคาสันธานคือ และ
ประโยคที่ ๑ คือ นางทุงษะจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๒ คือ นางรากษสจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๓ คือ นางโคราคจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๔ คือ นางกริณีจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๕ คือ นางมณฑาจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๖ คือ นางกิมิทาจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง
ประโยคที่ ๗ คือ นางมโหทรจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันนาเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุปีละครั้ง

ประโยคซ้อนซับซ้อน

๑. เศรษฐีบงการบ่าวไพร่ให้จัดเครื่องบวงสรวงสังเวยพระไทรซึ่งสิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรใหญ่ริมน้า
การวิเคราะห์ประโยค เศรษฐีบงการบ่าวไพร่ เป็นมุขยประโยค (ประโยคหลัก)
ให้จัดเครื่องบวงสรวงสังเวยพระไทรซึ่งสิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรใหญ่ริมน้า เป็นอนุประโยค (ประโยคย่อย)
และคาว่า พระไทร มีอนุประโยคคือ สิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทรใหญ่ริมน้า ขยายตามลาดับ
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เกณฑ์ประเมินการเขียนแผนผังความคิด
เรื่อง ประโยคซับซ้อนชนิดต่าง ๆ
คาอธิบายระดับคุณภาพ /ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๔)
(๓)
(๒)
๑. การระบุชนิดของ ระบุชนิดของประโยค ระบุชนิดของประโยค ระบุชนิดของประโยค
ประโยค
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
ครบถ้วน แต่ไม่ค่อย
ชัดเจน
การอธิบายประโยค การอธิบายประโยค
๒. การอธิบาย
อธิบายประโยค
ประโยคแต่ละชนิด
แต่ละชนิดได้ถูกต้อง แต่ละชนิดได้ถูกต้อง แต่ละชนิดได้ถูกต้อง
มีตัวอย่างชัดเจนเป็น มีตัวอย่างชัดเจนเป็น
มีตัวอย่างชัดเจน
ส่วนใหญ่
บางส่วน
วิเคราะห์เนื้อหา
มีข้อบกพร่องใน
๓. ความถูกต้องใน
มีข้อบกพร่องใน
เรียบเรียงจัดหมวดหมู่ การเขียนผังความคิด การเขียนผังความคิด
การเขียนกรอบ
เนื้อหา วางประเด็น ๑ รายการ
๒ รายการ
แนวคิด
หลักไว้กลาง
หน้ากระดาษ
เขียนประเด็นรองไว้
ตามหัวข้อ
๔. การใช้ภาษา
ใช้ภาษาถูกต้อง
ใช้ภาษาถูกต้อง
ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย ไม่สับสน สละสลวย ไม่สับสน สละสลวย ไม่สับสน
วกวน อ่านเข้าใจง่าย วกวน อ่านเข้าใจง่าย วกวน อ่านเข้าใจง่าย
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
๕. ความสวยงามและ ผลงานการเขียน
ผลงานการเขียน
ผลงานการเขียน
ความเรียบร้อยของ
แผนผังความคิด
แผนผังความคิด
แผนผังความคิด
ชิ้นงาน
สวยงาม เรียบร้อย
สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม แต่ไม่ค่อย
และสร้างสรรค์ดี
เรียบร้อย

ปรับปรุง
(๑)
ระบุชนิดของประโยค
ได้ถูกต้อง
เพียงเล็กน้อย
การอธิบายประโยค
แต่ละชนิดได้ถูกต้อง
แต่ไม่มีตัวอย่าง
ประกอบ
มีข้อบกพร่องใน
การเขียนผังความคิด
ตั้งแต่ ๓ รายการ
ขึ้นไป

ใช้ภาษาถูกต้อง แต่
ไม่สละสลวย สับสน
วกวน อ่านเข้าใจยาก
ผลงานการเขียน
แผนผังความคิด
ไม่สวยงามและ
ไม่เรียบร้อย
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๑๐ – ๑๒
ต่ำกว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์วิถีไทยและอธิบายคุณค่าจากเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดนาเสนอผลงานการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีมารยาทในการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง หลักการวิเคราะห์เรื่องสั้น
๒. ใบงานเรื่อง เรื่องสั้นซีไรต์เรื่อง ซิ่นไหม
ผืนเก่า ๆ
๓. ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบใน
ขั้นสอน
เรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
๑. นักเรียนร่วมกันอธิบายหลักการอ่านเรื่องสั้น โดยครูชี้แนะและ ภาระงาน/ชิ้นงาน
อธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน ร่วมกันอ่านและวิเคราะห์
องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ ในใบงาน
๔. อาสาสมัครนักเรียนพูดนาเสนอผลงานการวิเคราะห์
องค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกัน
พิจารณา

กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้น
ที่นักเรียนเคยอ่านว่ามีเรื่องอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกแรงจูงใจว่าทาไม
นักเรียนจึงสนใจอ่านเรื่องสั้นเรื่องนั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง พินิจวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบการอ่านเรื่องสั้น วิถีไทย
คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ โดยครู
ชี้แนะเพิ่มเติม
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทายว่า หากนักเรียนอ่าน
เรื่องสั้น ๑ เรื่อง นักเรียนจะมีแนวทางการอ่านอย่างไร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง พินิจวรรณกรรม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
วิเคราะห์วิถีไทยและอธิบาย ทาใบงาน
ใบงาน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
คุณค่าที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง
ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดนาเสนอผลงาน
พูดนาเสนอผลงาน
แบบประเมินการพูด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
นาเสนอผลงาน
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า
และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
๒. มีมารยาทในการอ่าน
ผ่านเกณฑ์
๓. มีมารยาทในการพูด
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องสั้น หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องสั้น
เรื่องสั้น คือ งานเขียนที่แต่งขึ้นเป็นเรื่อง มีขนาดสั้น และไม่ซับซ้อนเหมือนงานเขียนประเภทนวนิยาย แต่
ก็ไม่ใช่นวนิยายขนาดสั้น หรือการย่อนวนิยายให้สั้นลง
ลักษณะเรื่องสั้น
๑) มีขนาดสั้นและมุ่งเสนอแนวคิดเพียงอย่างเดียว
๒) มีโครงเรื่องสนุก เร้าใจติดตาม
๓) มีการดาเนินเรื่องในช่วงระยะเวลาสั้น
๔) มีตัวละครสาคัญน้อยตัว
๕) มีการสร้างฉาก บรรยากาศ บทสนทนา และองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยภาษาและกลวิธีการแต่งที่กระชับ
รัดกุม และทาให้เรื่องสมจริง
การพิจารณาแนวคิดสาคัญของเรื่องสั้น
การอ่านเรื่องสั้นนอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว คุณค่าของเรื่องสั้นยังอยู่ที่แนวคิดสาคัญ
หรือแก่นเรื่อง ซึ่งผู้แต่งไม่ได้บอกกล่าวไว้ตรง ๆ ผู้อ่านต้องพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
๑) ชื่อเรื่อง นับเป็นจุดชี้แนะหัวใจของเรื่องสั้น บางเรื่องตั้งชื่อให้เห็นแก่นเรื่องอย่างชัดเจน
๒) พิจารณาจากข้อขัดแย้งของเรื่อง แล้วติดตามการคลี่คลายของข้อขัดแย้งว่าสิ้นสุดลงอย่างไร จะช่วย
ชี้ให้เห็นแก่นเรื่องได้ชัดเจน
๓) สรุปสาระสาคัญ โดยการตอบคาถามให้ได้ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร และทาไม ซึ่งนอกจากจะทา
ให้ผู้อ่านจับใจความของเรื่องได้แล้ว ยังเป็นจุดชี้นาให้เห็นแก่นเรื่องหรือแนวคิดสาคัญได้
๔) ภูมิหลัง การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ์ในเรื่องจะช่วยให้เข้าใจเรื่องสั้นนั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น
๕) น้าเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่ง บางครั้งผู้แต่งไม่ได้นาเสนออย่างตรงไปตรงมา อาจนาเสนอในลักษณะ
เสียดสี เหน็บแนม ประชดประชัน เป็นต้น การจับน้าเสียงของผู้แต่งได้จะช่วยให้จับใจความสาคัญของเรื่องและ
ค้นหาแก่นเรื่องได้
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องค์ประกอบของเรื่องสั้น
๑) แนวคิดหรือแก่นเรื่อง (Theme) คือสาระสาคัญที่ผู้เขียนตั้งใจจะบอกแก่ผู้อ่าน เป็นแนวคิดหลักเพียง
แนวคิดเดียวของเรื่อง ผู้เขียนอาจจะบอกแนวคิดตรง ๆ โดยผ่าน “ปาก” ของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่อง
แนวคิดของเรื่องสั้นบางเรื่อง ผู้เขียนอาจไม่ได้บอกโดยตรง ผู้อ่านจะต้องค้นหาจากการตีความตามเรื่อง
ตามพฤติกรรมของตัวละคร และตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒) โครงเรื่ อ ง (Plot) คื อเค้ าโครงของการด าเนิ น เรื่อ งที่ ผู้ ป ระพั น ธ์ก าหนดขึ้น รวมทั้ งพฤติ ก รรมของ
ตั ว ละคร และเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น เรื่ อ งมี ค วามเกี่ ย วพั น กั น โครงเรื่อ งของเรื่อ งสั้ น จะชั ด เจน
ไม่ซับซ้อนเหมือนนวนิยาย ซึ่งมีโครงเรื่องย่อย (sub plot) ซ้อนอยู่ในโครงเรื่องใหญ่อีก
๓) ตัวละคร (Characters) และบทสนทนา (Dialoque)
ตัวละคร คือ ผู้ที่แสดงบทบาทหรือพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงเรื่องและแนวคิดของเรื่อง
ตัวละครเหล่านี้อาจเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ต้นไม้ ฯลฯ
ส่วนบทสนทนา (Dialoque) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทาให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของ
ตัวละครและการดาเนินเรื่องชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น
บทสนทนาจะช่วยให้เนื้อเรื่องมีความสมจริงมากขึ้น เนื่องจากบทสนทนาจะต้องสร้างให้ตรงกับลักษณะ
ของตัวละคร คือ ตามฐานะ การศึกษา อุป นิ สัย และสภาพความเป็นอยู่ ปรกติจะแยกบทสนทนาออกมาจาก
บทบรรยาย
๔) ฉาก (Setting) คือ สถานที่ เวลา และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เหตุการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เกิดขึ้น ฉากจะ
ช่วยให้ผู้เขียนกาหนดเวลา สถานที่ บรรยากาศได้ตรงตามเนื้อเรื่อง ทาให้เรื่องสมจริงมากขึ้น
จะเห็นได้ว่า แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก เป็นองค์ประกอบที่จาเป็นและสาคัญในการเขียน
เรื่องสั้น
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ใบงานเรื่อง เรื่องสั้นซีไรต์เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เรื่องสั้น เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
“แม่เอ้ย แม่... แม่เอ้ย...”
“อะไรกัน เอ็งทาไมตาลีตาเหลือกมา ไอ้เปี๊ยก”
“เขามาหาซื้อซิ่นเก่า เขาว่าถ้าไม่อยากขาย ก็แลกกะซิ่นผืนใหม่ๆ ก็ได้!”
ลูกชายคนเล็กวิ่งตาลีตาเหลือกมาทั้ง ๆ ยังหอบกระเส่ารีบรายงานแม่
“ อยู่ไหน ที่เอ็งว่าจริงเปล่าวะ ”
“ จริง ๆ แม่ โน่นอยู่ตรงโน้นไง!”
ไม่รีรอ ลูกชายตัวกะเปี๊ยกลากแขนแม่ไปที่รถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านกาลังมุงกันเต็มราวกับมีงานบุญ
นานแล้วที่แม่ไม่ได้ซื้อซิ่นผืนใหม่ใส่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา
แม่คิดว่าตัวเองนั้นแก่ชรามากแล้ว ใส่อะไรก็ใส่ ๆ ไป
เก็บเงินไว้ซื้อให้ลูกเต้าใส่ และส่งเสริมให้ลูกได้เล่าได้เรียนหนังสือหนังหาดีกว่า
เรื่องนี้ลูกสาวคนโตก็เคยเตือนออกบ่อยไปว่า
“ แม่ควรจะซื้อซิ่นผืนใหม่ ๆ มาใช้สักผืนนะ!”
ลูกสาวคนโตชื่อ “นวล” กาลังเรียนที่โรงเรียนวิจิตรกรรมปีสุดท้าย
ส่วนลูกชายคนเล็กก็เรียนโรงเรียนประถม
เมื่อพูดถึงนวลนี่กเ็ กือบจะถึงเดือนแล้วที่ยังไม่เห็นหน้ากลับมาเยี่ยมบ้าน
ตามปกติ นวลจะกลับมาเยี่ยมแม่ทุกอาทิตย์ หรือถ้านานหน่อยก็ไม่เกินสองอาทิตย์
นวลมันก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านทีหนึ่ง
แม่สังเกตดูซิ่นผืนใหม่ ๆ ที่เพื่อนบ้านกาลังเลือก พลางนึกถึงคาพูดของลูกสาว
แล้วทาให้รู้สึกว่าใจสดชื่นขึ้นมาทันที
แม่พินิจดูดี ๆ แล้วเห็นว่า ซิ่นไหมที่ชาวบ้านเอามาขายหรือแลกเปลี่ยนกับซิ่นผืนใหม่นั้น
มันเก่ามาก เก่าจนขาดก็มี
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แม่ตัดสินใจกลับบ้าน เปิดเอาซิ่นไหมผืนเก่า ๆ ออกมาจากหีบ
ซิ่นผืนนี้เป็นซิ่นที่แม่ของแม่เป็นคนทอและเอามาฝาก
ถึงมันจะเก่าก็ยังไม่ขาด ยังดูเป็นเงางาม
แม่เคยสวมใส่แต่ครั้งยังเป็นสาว พอได้สามีก็เอาเก็บไว้ในหีบและไม่เคยใส่มันอีกเลย
แม้แต่ลูกทั้งสองคนก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้าว่าแม่มีซิ่นผืนนี้
แม่ถือผ้ากลับมาหาพ่อค้าเร่ มีเพื่อนบ้านหลายคนทยอยกันเอาผ้าซิ่นเก่ามาแลกผืนใหม่
พ่อค้าเร่มองผ้าซิ่นที่แม่ถือมา แล้วพูดว่า
“ผืนนี้ยังไม่ขาด แต่เก่ามากแล้ว ขอสามพันกีบ ขายมั้ย”
“ไม่ขาย! แม่ไม่ขาย แม่ขอเปลี่ยนกับซิ่นผืนใหม่”
“ราคาซิ่นผืนใหม่นี้สี่พันกีบ แต่ไม่เป็นไรหรอก ถือเสียว่าลูกเขยตามนโยบายใหม่
มอบให้แม่ยายเป็นพิเศษก็แล้วกัน มีลูกสาวมั้ยล่ะ แม่ยายน่ะ”
เมื่อรับเอาผ้าซิ่นผืนใหม่มาแล้ว แม่ก็ไม่ลืมกล่าวขอบอกขอบใจชายคนที่ยื่นผ้าซิ่นให้
“แม่ขอบใจพวกลูกหลานหลาย ๆ ที่เห็นอกเห็นใจคนเฒ่าคนแก่
ดีราคาซิ่นผืนเก่า ๆ เท่ากับซิ่นผืนใหม่ที่มีราคาตั้งสี่พันกีบน่ะ”
คืนนั้น แม่นอนไม่หลับตลอดคืน แม่อยากให้ลูกสาวคนโตกลับมาเยี่ยมบ้านเร็ว ๆ
จะได้อวดซิ่นผืนใหม่ แม่คิดว่านวลจะต้องดีใจมากที่เห็นแม่มีซิ่นผืนใหม่ใส่
เหมือนชาวบ้านชาวเมืองแล้ว
แม่ยังนึกขอบคุณคนที่มากับรถกระบะคันนั้น
เขาเข้ากับคนได้ง่าย ช่างพูดช่างจาจนน่าฟัง ถึงไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็ตาม
สมควรลดให้ก็ลด สมควรจะแจกจะแถมก็ให้
ช่างเป็นคนมีน้าใจเหลือเกิน แม่จะต้องเล่าเรื่องนี้ให้นวลฟังอย่างแน่นอน
เมื่อถึงเย็นวันต่อมา
นวลกลับมาเยี่ยมบ้าน วันนี้รู้สึกว่าเธอมีใบหน้าที่สดใสผิดปกติ
จนแม่นึกสงสัยว่า “หรือว่า เจ้าเปี๊ยกมันแอบบอกพี่สาวมันแล้วว่าแม่ได้ซิ่นใหม่ ”
เมื่อเห็นแม่มีสีหน้าสงสัย นวลก็คิดว่าแม่ข้องใจที่สองอาทิตย์ก่อนนั้น เธอไม่ได้กลับบ้าน
นวลรีบอธิบายให้แม่เข้าใจทันทีว่า ที่เธอไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
ก็เพราะเธอช่วยงานนิทรรศการการแสดงภาพจิตรกรรมของกระทรวง
ซึ่งบัดนี้งานดังกล่าวได้เสร็จผ่านพ้นไปแล้ว
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“ ลูกยังได้นาภาพจิตรกรรมสามภาพเข้าร่วมแสดงครั้งนี้อีกด้วยนะแม่
แม่เห็นไหมว่าผู้หญิงก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน”
ครู่ต่อมา นวลได้ล้วงเอาห่อห่อหนึ่งออกมาอวดแม่
“แม่เอ้ย... แม่ทายดูซิว่า ลูกได้อะไรมานี่”
แม่ยังไม่เอ่ยตอบ นวลรีบเปิดห่อกระดาษนั้นออกมา จนทาให้แม่นิ่งอึ้งตะลึงอยู่ตรงนั้น
เพราะในห่อกระดาษนั้นมีซิ่นไหมเก่า ๆ ผืนหนึ่ง
“ลูกเห็นเขาวางขายอยู่ตลาดเช้า พอดีตอนนี้ ลูกขายภาพจิตรกรรมชิ้นแรกได้
ลูกเลยซื้อเอาซิ่นผืนนี้ สามร้อยบาทเท่านั้นเอง แถมมีคนให้ลูกตั้งสี่ร้อยบาทแล้วนะ
แม่ไม่รู้เรอะ ถ้าเก็บเอาไว้ขายให้คนไทยอาจจะได้ถึงห้าร้อยบาทโน่นแน่ะ
แต่จะไปตีเป็นราคาก็ไม่ได้ดอกแม่ มันอยู่ที่คุณค่าทางศิลปะนั้นต่างหาก
เพราะมันคือศิลปะอันวิจิตรงดงาม และก็เป็นฝีมือของผู้หญิงลาวได้ประดิษฐ์
คิดสร้างสรรค์ขึ้นมา กลายเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของชาติลาวเรา
ที่สามารถอวดอ้างในระดับสากลได้”
“ห้าร้อยบาทของลูก มันเป็นเงินกีบเราเท่าไรล่ะ”
แม่อดถามไม่ได้
“หนึ่งหมื่นสี่พันกีบโน้นแหละแม่ แต่ลูกไม่ขายดอก ลูกไม่อยากให้ของดีๆ ชิ้นนี้
สูญหายไปจากผืนดินลาว ลูกจะเก็บรักษาไว้ เก็บไว้เป็นมรดก
เป็นต้นแบบหากลูกอยากทอผ้าซิ่น ถ้าแม่อยากจะใส่ก็เอาไปใส่ได้เลยนะ
งามวิจิตรจริงๆ ดูลวดลายของมันสิ ไหมล้วนๆ ของแท้เลย ดูสิแม่”
หยาดน้าตาของแม่ค่อยๆ เอ่อไหลซึมออกมา แม่พูดไม่ออก กัดฟัน
กลั้นความคั่งแค้นเอาไว้
แม่จาได้แม่นว่า ซิ่นไหมเก่าๆ ผืนนี้ ก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว มันยังนอนอยู่ในหีบของแม่
.............................
ผู้เขียน ฮุ่งอะลุน แดนวิไล
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่าๆ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดบทประพันธ์วรรณคดี
จัดโดยวารสารวรรณศิลป์ ปี 1991
และได้รับรางวัลซีไรต์หลังจากตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “รอยยิ้มที่ไม่มีกลิ่นเหล้า” ปี 2008
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ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
๑. แนวคิด ..............................................................................................................................................................
๒. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ............................................................................................................................. ..........
....................................................................................................................................................................................
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๒.๑ การเปิดเรื่อง ............................................................................................................................. .......
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๒.๓ การปิดเรื่อง ............................................................................................................................. ......
๓. ตัวละคร .............................................................................................................................................................
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๔. บทสนทนา .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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๕. ฉากและบรรยากาศ .................................................................................................................................. ..........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๖. กลวิธีการเขียน/สานวนภาษา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๗. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .............
๘. คุณค่าข้อคิดที่นาไปประยุกต์ใช้ (ด้านวรรณคดี/เนื้อหา/สังคม/การนาไปใช้)
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เฉลยใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
๑. แนวคิด ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ไว้ ไม่ควรละทิ้งหรือเพิกเฉยแต่ควรภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา
๒. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง
แม่นาซิ่นไหมเก่า ๆ ไปขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อและแลกเปลี่ยนเป็นผ้าซิ่นผืนใหม่ แม่ดีใจมากที่มีผ้าซิ่น
ผืนใหม่เพื่ออวดลูกสาวที่ไปเรียนจิตรกรรมที่ประเทศไทย เมื่อลูกสาวของแม่กลับมา ลูกสาวได้ซื้อซิ่นไหมซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านทีข่ ายในประเทศไทยกลับมา เพราะลูกต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นไว้
แต่เมื่อแม่เห็นซิ่นไหมที่ลูกนามาด้วยนั้น แม่ก็ร้องไห้ด้วยความแค้นเพราะจาได้ว่าซิ่นไหมที่ลูกนามาให้นั้น
เป็นซิ่นไหมผืนเก่า ๆ ที่แม่ได้ขายให้กับพ่อค้าเมื่อวาน
๒.๑ การเปิดเรื่อง เปิดเรื่องด้วยบทสนทนาของลูกชายที่สร้างความเร้าใจให้แก่ผู้อ่าน
๒.๒ การดาเนินเรื่อง ดาเนินเรื่องด้วยบทสนทนาของตัวละคร มีบทบรรยายแทรกบ้าง
๒.๓ การปิดเรื่อง ปิดเรื่องแบบหักมุม กระตุ้นให้ผู้อ่านฉุกคิดและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน
๓. ตัวละคร
ตัวละครในเรื่องมี ๔ ตัว คือ แม่ ลูกชายของแม่ ลูกสาวของแม่ (นวล) พ่อค้า ซึ่งตัวละครที่มีบทบาทต่อ
การดาเนินเรื่องมากที่สุด คือ แม่
แม่ เป็นตัวละครกลม กล่าวคือ เป็นตัวละครที่ยึดติดกับระบบทุนนิยม นิยมสิ่งของใหม่ ๆ แต่ไม่รู้จักรักษา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา แต่เมื่อพบผ้าซิ่นไหมเก่า ๆ ของตนเอง และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของลูกด้วยแล้ว กลับทาให้แม่สะเทือนใจและฉุกคิดใหม่ได้
ลูกสาวของแม่ (นวล) คือ เป็นตัวละครที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชื่นชอบและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านนั้น
๔. บทสนทนา
เรื่องสั้นนี้ใช้บทสนทนาในการดาเนินเรื่อง มีบทบรรยายแทรกอยู่บ้าง ทาให้เนื้อเรื่องดาเนินได้อย่างรวดเร็ว
๕. ฉากและบรรยากาศ
ฉากและบรรยากาศที่พบในเรื่องสั้น คือ สังคมชนบทในประเทศลาว
๖. กลวิธีการเขียน/สานวนภาษา
มีบทสนทนาสอดแทรกบทบรรยาย การใช้ภาษาเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ดี
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๗. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ซิ่นไหมผืนเก่า ๆ
ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ลวดลายผ้าซิ่นพื้นบ้าน
๘. คุณค่าข้อคิดที่นาไปประยุกต์ใช้ (ด้านวรรณคดี/เนื้อหา/สังคม/การนาไปใช้)
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้น เราควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ให้นานเท่านาน
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แบบประเมินการพูดนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการพูดนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๔

เนื้อหาที่นาเสนอชัดเจนและละเอียด
เนื้อหาที่นาเสนอถูกต้อง
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ
วิธีการนาเสนอผลงาน
รวม

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน
........................ / ....................... / ..........................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้ ๔ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘ – ๒๐
๑๔ – ๑๗
๑๐ – ๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากเรื่องสั้น
เรื่อง ปลาทู
การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่อง
สั้นเรื่อง ปลาทู เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์วิถีไทยและอธิบายคุณค่าที่พบใน
เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดนาเสนอผลงานการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบใน
เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีมารยาทในการพูด
๔. มุ่งมั่นในการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า เรื่องสั้นที่ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันอธิบายหลักการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้น โดยครู
ชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู พร้อมทั้งวิเคราะห์
องค์ประกอบ วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๓. นักเรียนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู วิถีไทย คุณค่าและ
ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๔. อาสาสมัครนักเรียน ๓ คนพูดนาเสนอผลงานการวิเคราะห์
องค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง
เรื่องสั้น โดยให้เพื่อนในชั้นเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบและพิจารณา
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบการอ่านเรื่องสั้น วิถีไทย
คุณค่า และข้อคิดจากการอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู เป็นแผนผัง
ความคิดลงในสมุดบันทึกของนักเรียน
๒. นักเรียนสืบค้นเรื่องสั้นที่นักเรียนสนใจมา ๑ เรื่องเพื่อใช้อ่าน
และวิเคราะห์ในชั่วโมงถัดไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง นาเสนอคุณค่า
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานเรื่อง เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๒. ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบใน
เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. เขียนแผนผังความคิดหลักการวิเคราะห์
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดจากการอ่าน
เรื่องสั้น
๒. สืบค้นเรื่องสั้น ๑ เรื่องที่นักเรียนสนใจ
เพื่ออ่านและวิเคราะห์องค์ประกอบ วิถีไทย
คุณค่าและข้อคิดในชั่วโมงถัดไป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
วิเคราะห์วิถีไทยและอธิบาย ทาใบงาน
ใบงาน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
คุณค่าที่พบในเรื่องสั้น
เรื่อง ปลาทู
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแผนผังความคิด
สังเกต
แบบสังเกต
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐
เรื่อง การวิเคราะห์
เขียนแผนผั
งความคิ
ด ด แบบประเมิน
การเขี
ยนแผนผั
งความคิ
องค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย
การเขียนแผนผัง
คุณค่าและข้อคิดที่พบใน
ความคิด
เรื่องสั้น เรื่อง ปลาทู
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
๒. มีมารยาทในการอ่าน
ผ่านเกณฑ์
๓. มีมารยาทในการพูด
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................. ..........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ตั้งแต่นายเทียบได้มาท�ำงานในตัวเมืองนคร ทุกครั้งที่นายเทียบได้กิน
ข้าวกับน�้ำพริกปลาทู เขามักจะนึกถึงพ่อเสมอ เพราะพ่อเป็นคนชอบกินปลาทู
เอามาก ๆ ที่จริงแม่ก็ชอบ ทุกคนในครอบครัวชอบ เพียงแค่คนอื่น ๆ ชอบน้อย
กว่าพ่อเท่านั้น
นายเทียบบอกกับตัวเองว่าคงเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้ ที่ท�ำให้เขาชอบกิน
ปลาทูเหมือนพ่อ
“กับข้าวอย่างอื่นกินบ่อย ๆ เบื่อ แต่กินปลาทูไม่เคยเบื่อ” เขาเคย
บอกกับใครต่อใครเช่นนี้
ถึงแม้พอ่ กับแม่และคนในครอบครัวชอบกินปลาทูอย่างไร แต่ไม่ใช่วา่ จะ
หาปลาทูกนิ ได้งา่ ย ๆ ทัง้ นีก้ เ็ พราะบ้านเดิมของเขาอยูห่ มูบ่ า้ นหลังเขาไกลออกไป
จากตัวเมืองหลายสิบกิโลเมตรและยังอยู่ห่างทะเลด้วย ที่ส�ำคัญไม่มีทางรถยนต์
หมายถึงคนในหมู่บ้านนี้จะออกมาที่ตัวจังหวัดจะต้องใช้เท้าเดินเป็นหลัก หรือ
เวลาที่นายเทียบจะกลับไปเยี่ยมบ้านก็ต้องเดินเข้าป่า ข้ามภูเขา กว่าจะถึงบ้าน
ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
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ไปยังหมู่บ้านของตัวเอง อยู่ๆ ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก แล้วก็มีลมพัดแรงด้วย
ทีจ่ ริงฝนตัง้ เค้ามาตัง้ นานแล้ว เพียงแต่เขาไม่ได้สนใจเท่านัน้ คิดอย่อู ย่างเดียวว่า
ท�ำอย่างไรก็ได้ขอให้ได้ถึงบ้านเร็วๆ
นายเทียบไม่อยากเดินฝ่าสายฝนซึ่งตกหนักขึ้นเรื่อยๆ บังเอิญเขาเหลือบ
ไปเห็นถ�้ำเล็กๆ ถ�้ำหนึ่งอยู่ใก้ลๆ ทางเดิน เขาจึงรีบเดินเข้าไปหลบฝนในถ�ำ้
นายเทียบหลบอยู่ในถ�้ำนานเท่าไรไม่รู้ เพราะไม่มีนาฬิกาช้ รู้แต่ว่า

388

หายไปอาจติดอยู่ในถ�ำ้ นี้ก็ได้
เร็วเท่าความคิด เขาตะโกนร้องเรียกชื่อเพื่อน แต่ก็เงียบ ไม่มีเสียงตอบ
กลับออกมาเลย
มีอะไรบางอย่างท�ำให้เขาเชื่อมั่นว่านายเทียบจะต้องติดอยู่ในถ�้ำแน่ เขา
จึงไปบอกทุกคนที่หมู่บ้านให้มาช่วยขุดดินจากปากถ�้ำ
ทั้งๆ ที่ชาวบ้านหลายคนไม่ค่อยแน่ใจว่านายเทียบจะติดอยู่ในถ�้ำจริง
หรือไม่ แต่ก็มีน�้ำใจเอาจอบ เอาเสียม และเครื่องไม้เครื่องมือที่พอมีมาช่วยกัน
ขุดดิน ทั้งนี้ก็เพราะทั้งพ่อและแม่ของนายเทียบเป็นที่รักของคนในหมู่บ้าน
นั้นด้วย
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389
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
ในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๑. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู (พร้อมทั้งเขียนอธิบายการนาไปประยุกต์ใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. คุณค่าที่ได้จากการอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู (ด้านวรรณคดี/เนื้อหา/สังคม)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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390
เฉลยใบงานเรื่อง การวิเคราะห์วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
ในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๑. วิถีไทยที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู
๑. วัฒนธรรมการกิน
๒. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
๓. ความกตัญญู
ฯลฯ
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
๒. ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู (พร้อมทั้งเขียนอธิบายการนาไปประยุกต์ใช้)
๑. การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากย่อมทาให้ผู้รับไม่มีความทุกข์และผู้ให้มีความสุขใจ
ข้าพเจ้าจะนาไปใช้โดยการช่วยเหลือ มีนาใจแก่เพื่อนมนุษย์ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
๒. ความกตัญญูทาให้บุคคลนันประสบความเจริญและรอดพ้นจากภยันตราย
ฯลฯ
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
๓. คุณค่าที่ได้จากการอ่านเรื่องสั้นเรื่อง ปลาทู (ด้านวรรณคดี/เนื้อหา/สังคม)
มีเนือหาสอนใจได้ดี เช่น ความกตัญญู
สะท้อนสภาพสังคมไทยได้ดี ไม่ว่าจะเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือกันและกัน มีนาใจต่อกัน
ฯลฯ
(อยู่ในดุลยพินิจของครู)
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เกณฑ์ประเมินการเขียนแผนผังความคิด
เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น เรื่อง ปลาทู
รายการประเมิน
๑. การระบุ
องค์ประกอบเรื่องสั้น
จากเรื่อง ปลาทู

ดีมาก
(๔)
ระบุองค์ประกอบเรื่อง
สั้นจากเรื่อง ปลาทู
ได้ถูกต้อง

คาอธิบายระดับคุณภาพ /ระดับคะแนน
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
ระบุองค์ประกอบ
ระบุองค์ประกอบ
เรื่องสั้นจาก เรื่อง
เรื่องสั้นจาก เรื่อง
ปลาทู
ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
ตีความและประเมิน ตีความและประเมิน
คุณค่า วิถีไทยที่ได้
คุณค่า วิถีไทยที่ได้
จากเรื่องสั้น เรื่อง
จากเรื่องสั้น เรื่อง
ปลาทู
ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
ได้ถูกต้อง มีตัวอย่าง ได้ถูกต้อง มีตัวอย่าง
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ ชัดเจนเป็นบางส่วน
เสนอแนะแนวทางใน เสนอแนะแนวทางใน
การนาข้อคิดจาก
การนาข้อคิด
จากเรื่องไปใช้
เรื่องไปใช้แก้ปัญหา
แก้ปัญหาในชีวิต
ในชีวิตได้
ได้อย่างมีคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
มีข้อบกพร่องใน
มีข้อบกพร่องใน
การเขียนผังความคิด การเขียนผังความคิด
๒ รายการ
๑ รายการ

๒. การตีความและ
ประเมินคุณค่า วิถีไทย
ที่ได้จากเรื่องสั้น เรื่อง
ปลาทู

ตีความและประเมิน
คุณค่า วิถีไทยที่ได้จาก
เรื่องสั้น เรื่อง ปลาทู
เรื่อถงูกต้ปลาทู
ได้
อง ได้ถูกต้อง
มีตัวอย่างชัดเจน

๓. การเสนอแนะ
แนวทางในการนา
ข้อคิดจากเรื่องไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต

เสนอแนะแนวทางใน
การนาข้อคิดจากเรื่อง
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ

๔. ความถูกต้องใน
การเขียนกรอบ
แนวคิด

วิเคราะห์เนื้อหา
เรียบเรียงจัดหมวดหมู่
เนื้อหา วางประเด็น
หลักไว้กลาง
หน้ากระดาษ
เขียนประเด็นรองไว้
ตามหัวข้อ
ใช้ภาษาถูกต้อง
ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย ไม่สับสน สละสลวย ไม่สับสน
วกวน อ่านเข้าใจง่าย วกวน อ่านเข้าใจง่าย
เป็นส่วนใหญ่

๕. การใช้ภาษา

ปรับปรุง
(๑)
ระบุองค์ประกอบ
เรื่องสั้นจาก เรื่อง
ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
ได้ถูกต้อง
เพียงเล็กน้อย
ตีความและประเมิน
คุณค่า วิถีไทยที่ได้
จากเรื่องสั้น เรื่อง
ปลาทู
เรื่อง ปลาทู
ได้ถูกต้อง แต่ไม่มี
ตัวอย่างประกอบ
เสนอแนะแนวทางใน
การนาข้อคิดจาก
เรื่องไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตได้
แต่ไม่มีคุณภาพ
มีข้อบกพร่องใน
การเขียนผังความคิด
ตั้งแต่ ๓ รายการ
ขึ้นไป

ใช้ภาษาถูกต้อง
ใช้ภาษาถูกต้อง แต่
สละสลวย ไม่สับสน ไม่สละสลวย สับสน
วกวน อ่านเข้าใจง่าย วกวน อ่านเข้าใจยาก
เป็นบางส่วน
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๑๐ – ๑๒
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ขอบเขตเนื้อหา
การอธิบายการนาความรู้ที่ได้จากการอ่าน
เรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจคนละ ๑ เรื่อง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายการนาความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องสั้นที่
นักเรียนสืบค้นและสนใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
พูดนาเสนอผลงานการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นที่
นักเรียนสืบค้นและสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีมารยาทในการอ่าน
๓. มีมารยาทในการพูด
๔. ความรับผิดชอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พัฒนาพาที
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสั้น
ที่นักเรียนเคยอ่านว่ามีเรื่องอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกแรงจูงใจว่า
ทาไมนักเรียนจึงสนใจอ่านเรื่องสั้นเรื่องนั้น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนร่วมกันอธิบายหลักการอ่านเรื่องสั้น โดยครูชี้แนะ
และอธิบายเพิ่มเติม
๒. นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ
๓. นักเรียนวิเคราะห์เรื่องสั้นที่นักเรียนได้สืบค้นและสนใจเป็น
รายบุคคล ทั้งเรื่ององค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและ
ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
๔. นักเรียนทาคลิปพูดนาเสนอการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่นักเรียน
สืบค้นและสนใจ ทั้งองค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และ
ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นภายใน ๕ นาที พร้อมส่งคลิปให้ครูทางอีเมล
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ประกอบการอ่านเรื่องสั้น วิถีไทย
คุณค่า และข้อคิดจากการอ่านเรื่องสั้น โดยครูชี้แนะเพิ่มเติม
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามท้าทายว่า หากนักเรียน
จะแนะนาเรื่องสั้นให้เพื่อนของนักเรียนอ่าน นักเรียนจะแนะนา
เรื่องสั้นเรื่องอะไร เพราะเหตุใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง นาไปปรับใช้ในชีวิตจริง
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ
คนละ ๑ เรื่อง
๒. ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
ในเรื่องสั้น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การทาคลิปพูดนาเสนอการวิเคราะห์เรื่องสั้น
ที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ ทั้งองค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบใน
เรื่องสั้นภายใน ๕ นาที

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการนาความรู้ที่ได้
จากการอ่านเรื่องสั้นที่นักเรียน
สืบค้นและสนใจไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดนาเสนอผลงาน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และ
ข้อคิดที่พบในเรื่องสั้นที่
นักเรียนสืบค้นและสนใจ

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ซักถาม

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ทาคลิปพูดนาเสนอ
ผลงานองค์ประกอบ
เรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า
และข้อคิดที่พบในเรื่อง
สั้นที่นักเรียนสืบค้นและ
สนใจ

แบบประเมินการพูด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ ๒
๒. มีมารยาทในการอ่าน
ผ่านเกณฑ์
๓. มีมารยาทในการพูด
๔. ความรับผิดชอบ
๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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395
ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
หน่วยที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ ๑ เรื่อง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
องค์ประกอบของเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่าและข้อคิดที่พบ
แนวการวิเคราะห์เรื่องสั้น
๒. แนวคิด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๑ การเปิดเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๒ การดาเนินเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๓ การปิดเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ตัวละคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. บทสนทนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ฉากและบรรยากาศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. กลวิธีการเขียน/สานวนภาษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. วิถีชีวิตที่พบในเรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. คุณค่าข้อคิดที่นาไปประยุกต์ใช้ (ด้านวรรณคดี/เนื้อหา/สังคม/การนาไปใช้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์การให้คะแนนการพูดนาเสนอการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่นักเรียนสืบค้นและสนใจ
ทั้งองค์ประกอบเรื่องสั้น วิถีไทย คุณค่า และข้อคิดที่พบในเรื่องสั้น
ประเด็นการประเมิน

๑. การลาดับความคิด

๓
มีการลาดับความคิดในการ
พูดนาเสนอที่เป็นระบบ
เป็นไปตามขั้นตอนราบรื่น
ตลอดเรื่อง

ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ตามอักขรวิธี มีน้าเสียง
๒.การออกเสียง / การใช้
หนักเบาเหมาะสมกับ
น้าเสียง
เนื้อหาที่พูด ตลอดการพูด
๓. ความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหา

๔. บุคลิกลักษณะ/
มารยาทการพูด

๕. การรักษาเวลา

เกณฑ์การประเมิน
๓
หมายถึง
๒
หมายถึง
๑
หมายถึง

เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ ตลอดเรื่อง
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูด
ตลอดเวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดตามที่
กาหนด

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
มีการลาดับความคิดใน
การพูดนาเสนอที่เป็น
ระบบไม่มาก ไม่ค่อย
เป็นไปตามขั้นตอน สับสน
เล็กน้อย (น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ มากกว่า
ร้อยละ ๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูด
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
เวลาการพูด
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
และหรือน้อยกว่าเวลาที่
กาหนด (บวกลบ ๕ นาที)

๑
ไม่มีระบบการลาดับ
ความคิดในการพูด
นาเสนอ การพูดไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน สับสนมาก
(มากกว่าร้อยละ ๕๐
ของเนื้อหา)
ออกเสียงถูกต้องชัดเจน
และมีน้าเสียงหนักเบา
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
เป็นส่วนน้อย (น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของเนื้อหา)
เนื้อหาที่พูดมีความถูกต้อง
เหมาะสมน่าเชื่อถือ และ
เป็นไปได้ น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
มีบุคลิกภาพที่สุภาพ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
มีมารยาทในการพูดน้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของเวลา
การพูด
ใช้เวลาการพูดมากกว่า
และหรือน้อยกว่าเวลาที่
กาหนด (บวกลบ ๑๐
นาที)

ระดับคุณภาพ
๙ – ๑๒ คะแนน = ดี
๕ – ๘ คะแนน = พอใช้
๑– ๔ คะแนน = ปรับปรุง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
บทกวีที่ชื่นชอบ
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอ่าน
ม.๓/๓ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน จากเรื่องที่อ่าน
ม.๓/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ดีขึ้น
ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง
ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากกงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ม.๓/๕ พูดโน้มน้าวโดยนาเสนอหลักฐานตามลาดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ม.๓/๖ การแต่งบทร้อยกรอง
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
ม.๓/๔ ท่ อ งจ าและบอกคุ ณ ค่ า บทอาขยานตามที่ ก าหนด และบทร้ อ ยกรองที่ มี คุ ณ ค่ า ตาม
ความสนใจและนาไปใช้อ้างอิง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
๑.วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุ่ มชน
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านในการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ วรรณกรรมที่สื่อเรื่องราว
ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ ของบรรพบุรุษ อันเป็นพื้นฐานของความคิดและพฤติกรรมของคน
ในปัจจุบัน
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๒. การอ่านจับใจความ เป็นการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน หลักสาคัญในการอ่าน คือ จับใจความสาคัญ
ให้ได้ว่าในเรื่องนั้นมีใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และการกระทานั้นๆเกิดผลอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมี�
ข้อคิดอะไรจากเรื่องบ้าง
๓. การวิ� จ ารณ์ เ� รื่ อ งที่ อ่� า น จ าเป็ น ต้ อ งวิ� เคราะห์ เ� รื่� อ งที่ อ่� า นว่า มี ค วามสมเหตุ ส มผล การล าดั บ ความ
และความเป็นไปได้ของเรื่องหรือไม่
๔. การแสดงความคิ ด เห็ น โ� ต้ แ ย้� ง เป็ น การเ� ขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ลั ก ษณะหนึ่� ง โดยมุ่� ง ที่ จ ะโต้ แ ย้� ง
ข้อเท็จ จริ งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนโต้แย้งความคิดเห็ นของผู้อื่�นด้ว ยความคิดเห็นในทาง สร้างสรรค์
ด้วย เหตุผล ข้อมูลสถิติและการอ้างความคิดเห็นของผู้รู้มาสนับสนุนความคิดเ� ห็นของตนเพื่อคัดค้านความคิดของ�
อีกฝ่ายหนึ่ง
๕. การสรุปเรื่อง เป็นการเขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องแล้วนามาเขียนใหม่โดยใช้สานวนของตนเอง
๓. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. วรรณกรรมท้องถิ่น
๑.๑ ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น
๑.๒ ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น
๑.๓ ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น
๑.๔ คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน
๓. หลักการอ่านตีความและประเมินคุณค่าจากเรื่อง
๔. หลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
๕. หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ทักษะ/กระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
๒. วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
๓. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลตามลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องอย่างถูกต้อง
๔. สรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง
๕. บอกหลักการอ่านตีความและประเมินคุณค่า
๖. ตีความและประเมินคุณค่างานเขียน
๗. บอกหลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
๘. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ
๙. บอกหลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
๑๐. แต่งโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
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๓. มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
๔. เห็นคุณค่าในบทอาขยาน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินการนาเสนอผลงาน
ระดับการประเมิน
ภาระงาน

ใบงาน

๔

๓

๒

๑

- สรุปเนื้อเรื่องได้
ถูกต้องครบถ้วน
- วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
เรื่องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- นาเสนอได้อย่าง
น่าสนใจ
- มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
นาเสนอ

- สรุปเนื้อเรื่องได้
ถูกต้องครบถ้วน
แต่บกพร่องใน
องค์ประกอบอื่น
๑ องค์ประกอบ

- สรุปเนื้อเรื่องได้
ถูกต้องครบถ้วน
แต่บกพร่องใน
องค์ประกอบอื่น
๒ องค์ประกอบ

- สรุปเนื้อเรื่องได้
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
ระดับการประเมิน
ภาระงาน
การวิจารณ์เรื่องตาม
ความสมเหตุสมผล
และการลาดับความ

๔

๓

- วิจารณ์เรื่องที่อ่าน
ได้ครบถ้วนตาม
หัวข้อที่ศึกษา
- เขียนแสดงความรู้
ความคิดเห็นได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
- มีการให้เหตุผล
หรือยกตัวอย่าง
ประกอบการ
วิจารณ์ได้
สมเหตุสมผล
- ใช้ภาษาถูกต้อง
เหมาะสม สื่อความ
ได้ชัดเจน

- วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้
ครบถ้วนตามหัวข้อที่
ศึกษาแต่บกพร่องใน
องค์ประกอบอื่น ๑
ประกอบ
๑องค์องค์
ประกอบ

๒

๑

- วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้ - วิจารณ์เรื่องที่
ครบถ้วนตามหัวข้อที่ อ่านได้
ศึกษา แต่บกพร่องใน
องค์ประกอบอื่น
๒ องค์ประกอบ
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ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านจับใจความ เป็นการสรุปความจากเรื่อง
ที่อ่าน หลักสาคัญในการอ่าน คือ จับใจความสาคัญ
ให้ได้ว่าในเรื่องนั้นมีใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไหร่ และการกระทานั้นๆเกิดผลอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังมีข้อคิดอะไรจากเรื่องบ้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
หลักการอ่านจับใจความสาคัญวรรณกรรม
ท้องถิ่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
แล้ววร่ร่ววมกั
มกันนตอบค
ตอบค�าถาม
ำถาม
๑. นักเรียนฟังวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วังตาเพชรแล้
เนื้อหาของเรื่องว่าเป็นเรื่องอะไร ให้แง่คิดอะไร นักเรียนเคยฟังเรื่องลักษณะนี้
จากที่ใด
ขั้นสอน
๑ นักเรียนศึกษาความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่มแล้วส่งตัวแทนจับสลากเนื้อเรื่องวรรณกรรม
ท้องถิ่นจานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ ไกรทอง
เรื่องที่ ๒ บางแม่หม้าย
เรื่องที่ ๓ สองพี่น้อง เรื่องที่ ๔ วัดพนังเชิง เรื่องที่ ๕ เขานมนาง
และนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านและจับใจความเนื้อเรื่องที่ตนเองอ่านตาม
ใบงานที่ได้รับ
๔. ส่งตัวแทนออกมานาเสนอเนื้อเรื่องหน้าชั้นเรียน
ขัขั้นสรุป
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตานานตะขาบกับ
เกาะช้าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง การอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วังตาเพชร
๒. ใบงานเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องไกรทอง
๓. ใบงานเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องบางแม่หม้าย
๔. ใบงานเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสองพี่น้อง
๕. ใบงานเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องวัดพนังเชิง
๖. ใบงานเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง เขานมนาง
๗. แบบทดสอบเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องตานาน
ตะขาบกับเกาะช้าง
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. ใจความสาคัญจากเรื่องที่
อ่าน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
จับใจความสาคัญจากเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย ๘๐ %

ทดสอบ

แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย ๘๐ %

ตรวจแบบประเมิน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. .............................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................... ................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วังตาเพชร หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วังตาเพชร
นานมาแล้วมีชายแก่อยู่คนหนึ่งนามว่า ตาเพชร เป็นผู้ที่ร่าเรียนวิชาเวทมนต์คาถา ตาเพชรอาศัย
อยู่กับเมีย ที่บ้านคอวัง บางปลาม้า อยู่ด้วยกันสองตายาย วันหนึ่งตาเพชรจะพาเมียไปทาบุญ แกเองไม่มีเรือ
แต่มีคาถาแปลงร่างเป็นจระเข้ แกจึงร่ายมนต์แปลงร่างเป็นจระเข้ตังใหญ่มหึมา แล้วให้เมียเดินทางข้ามไปฝาก
โน้น เพื่อจะไปทาบุญที่วัด โดยทาพิธีเสกน้ามนต์ไว้ขันหนึ่ง บอกเมียแกว่า ระหว่างเดินข้ามไปให้ถือขันน้ามนต์
ไปด้วย และเมื่อข้ามถึงอีกยังฝากหนึ่งแล้ว ให้เอาน้ามนต์รดที่หัวจระเข้ แล้วตัวเองก็จะกลับกลายเป็นคนดังเดิม
แต่ครั้นเมื่อเมียตาเพชรเดินมาถึงกลางแม่น้า ขันน้ามนต์เกิดหกลงเสียกลางแม่น้านั้น ตาเพชรก็เลยไม่สามารถ
กลับกลายเป็นคนได้เช่นเดิม ต้องเป็นจระเข้ใหญ่วนเวียนอยู่ในบึงแห่งนั้นจนสิ้นอายุไข ชาวบ้านจึงขนานนามว่า
บึงตาเพชร จนถึงปัจจุบัน
http://www.suphan.biz/wangtapet.htm
ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น
วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรที่ถ่ายทอดในกลุ่ม
ชนหนึ่งกลุ่มชนใดในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมาเป็นเวลานาน ผู้เล่าหรือผู้เขียนเป็นคนในท้องถิ่นถ่ายทอดให้แก่
คนในท้องถิ่นเดียวกับตนโดยการบอกเล่าหรือเขียนบันทึกไว้ไว้
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ใบงาน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องไกรทอง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง ไกรทอง แล้วตอบคาถาม
ไกรทอง(จ.พิจิตร)
ชาละวันเป็นจระเข้เจ้า อาศัยอยู่ในถ้าทองใต้บาดาล ในถ้าทองจระเข้ จะกลายร่างเป็นคนได้ ชาละวัน
ตอนกลายร่ างเป็ นคนจะเป็ นหนุ่ มรู ป งาม โดยชาละวัน เองมีเมียสาวสวยเป็น นางจระเข้ ๒ ตัว คือ วิมาลา
และเลื่อมลายวรรณ ชาละวันเป็นหลานชายของ ท้าวราไพ ผู้เป็นจระเข้เจ้าที่อยู่ในศีลธรรม ไม่เคยจับสัตว์
หรื อ มนุ ษ ย์ กิ น เป็ น อาหารและจะกิ น แต่ ซ ากสั ต ว์ ที่ ต ายแล้ ว เป็ น อาหารเท่ า นั้ น ชาละวั น แม้ อ ยู่ ใ นถ้ าทอง
จะอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินเนื้อ แต่ด้วยความมีนิสัยที่เป็นอันธพาล จึงชอบมาเมืองบนตามแม่น้าลาคลอง จับคนที่เป็น
ชาวบ้านและสัตว์กินเพื่อความสนุกสนาน
ณณ หมู
จิตจริตมีรพมีี่นพ้อี่นงฝาแฝดคู
่หนึ่หง นึมี่งความงามเป็
นที่เลืน่อทีงลื่เลือ่องลื
ชื่ออนางตะเภาแก้
ว
หมู่บ่บ้า้านดงเศรษฐี
นดงเศรษฐีแขวงเมื
แขวงเมืองพิ
องพิ
้องฝาแฝดคู
มีความงามเป็
ชื่อนางตะเภา
ผูแก้
้ พี่ วและนางตะเภาทองผู
้ น ้ อ ง้นทั้อ้ ง สองเป็
น บุนต บุรเศรษฐี
ด� ำคและคุ
ณ นายทองมา
ผู้พี่ และนางตะเภาทองผู
ทั้งสองเป็
ตรเศรษฐี
า และคุ
ณนายทองมาวั นวัหนึ
นหนึ่ ง นางตะเภาแก้
่งนางตะเภาแก้วว
และนางตะเภาทองได้ลงไปเล่นน้ าที่ท่าหน้ าบ้าน ช่วงเวลานั้นเจ้าชาละวัน ซึ่งเป็นจระเข้ได้ออกมาว่ายน้า
หาเหยื่อ เมื่อได้เห็นนางตะเภาทอง ก็ ลุ่มหลงในความงาม จึงโผล่ขึ้นเหนือน้าเข้าไปคาบนางตะเภาทองแล้ว
ดาดิ่งไปยังถ้าทอง อันเป็นที่อยู่ของเจ้าชาละวัน
เมียของชาละวัน คือ วิมาลา และเลื่อมลายวรรณ เห็นก็ไม่พอใจแต่ก็ห้ามสามีไม่ได้ เพราะเกรงกลัวจึง
ต้องยอมให้ผัวมีเมียเป็นมนุษย์อีกคน เมื่อนางตะเภาทองฟื้นขึ้นมาเจ้าชาละวันก็เกี้ยวพาราสี แต่นางตะเภาทอง
ก็ไม่สนใจ เจ้าชาละวันจึงจาต้องใช้เวทมนตร์สะกดให้นางตะเภาทองหลงรัก และยอมเป็นภรรยาตั้งแต่นั้นมา
เศรษฐี คาและคุณนายทองมาโศกเศร้ า เสี ยใจเป็ น อย่ างมาก ที่น างตะเภาทองบุ ตรสาวคนเล็ ก ถู ก
เจ้าชาละวันคาบไป และคิดว่าบุตรสาวตนคงตายไปแล้ว ด้วยความรักในบุตรสาวและความแค้นในเจ้าชาละวัน
จึงประกาศออกไปว่าใครที่พบศพนางตะเภาทอง และสามารถปราบจระเข้ตัวนี้ได้จะมอบสมบัติของตนเอง
ให้ครึ่งหนึ่ง และจะให้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วด้วย
แต่ก็ไม่มีหมอจระเข้คนไหนสามารถปราบเจ้าชาละวันได้ นอกจากกลายเป็นเหยื่อของเจ้าชาละวัน
คนแล้วคนเล่า จนในที่สุดก็มีชายหนุ่มรูปงามนามว่า ไกรทอง ซึ่งได้ร่าเรียนวิชาการปราบจระเข้จากอาจารย์คง
จนมีความเก่งกล้า ได้อาสามาปราบเจ้าชาละวัน แต่อาจารย์คงรู้ว่าเจ้าชาละวันเป็นพญาจระเข้มีอานาจมาก
และหนั ง เหนี่ ย ว ฆ่ า ฟั น ไม่ ต าย เนื่ อ งจากมี เ ขี้ ย วเพชรท าให้ อ ยู่ ย งคงกระพั น จึ ง ได้ ม อบหอกสั ต ตโลหะ,
เทียนระเบิดน้า เสื้อยันต์และลูกประคาปลุกเสก แก่ไกรทอง
รุ่งเช้าตั้งพิธีบวงสรวงพร้อมอ่านคาถา ทาให้เจัาชาละวันเกิดร้อนลุ่มต้องออกจาก ถ้าขึ้นมาต่อสู้ กับ
ไกรทอง ไกรทองกระโดดขึ้น บนหลั งจระเข้ และแทงด้ วยหอกสัตตโลหะ ทาให้อาคมของเขี้ยวเพชรเสื่ อ ม
หอกได้ทิ่มแทงเจ้าชาละวันจนบาดเจ็บสาหัส และได้หนีกลับไปที่ถ้า แต่ไกรทองก็ใช้เทียนระเบิดน้าตามไปต่อสู้
อีกในถ้า
ระหว่างที่เข้าไปในถ้าไกรทองก็พบกับวิมาลา เมียของชาละวัน ด้วยความเจ้าชู้จึงเกี้ยวพาราสี นางวิ
มาลาจนนางใจอ่อนยอมเป็นชู้ และบอกทางไปช่วยนางตะเภาทอง
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ไกรทองตามมาต่อสู้กับเจ้าชาละวันในถ้าต่อจนเจ้าชาละวันตาย และไกรทองก็ได้พานางตะเภาทอง
กลั บ ขึ้น มา เศรษฐี ดีใจมากจึ งจั ดงานแต่งงานให้ ไกรทองกับนางตะเภาแก้ว พร้อมมอบสมบัติให้ ครึ่ง หนึ่ ง
แถมนางตะเภาทองให้อีกคน ไกรทองจอมเจ้าชู้ก็รับไว้ ด้วยความยินดี
แต่ยังไม่จบแค่นั้นด้วยความเจ้าชู้ของไกรทองแม้ชาละวันตายไป ไกรทองก็ยังหลงรสรักกับนางวิมาลา
จึงไปหาสู่ที่ถ้าทอง และคิดจะพานางวิมาลาไปอยู่กินด้วย โดยทาพิธีทาให้นางยังคงเป็มมนุษย์แม้ออกนอกถ้า
ทอง นางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองจับได้ว่า สามีไปมาหาสู่นางจระเข้ จึงไปหาเรื่องกับนางในร่างมนุษย์
จนนางวิมาลาทนไม่ไหวกลับร่างเป็นจระเข้และไกรทองต้องออกไปห้ามไม่ให้เมียตีกันและอาลาจากนางวิมาลา
ด้วยใจอาวรณ์
ที่มา : www.kapook.com
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๑. นักเรียนอ่านเรื่องไกรทอง แล้วเล่าเรื่อง ด้วยสานวนของตนเอง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
๒. บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่อง แล้วสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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ใบงาน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง บางแม่หม้าย หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องบางแม่หม้าย แล้วตอบคาถาม
บางแม่หม้าย (จ.สุพรรณบุรี)
มีเรื่องเล่ากันว่ามีชายหนุ่มสองพี่น้ องผู กสมัครรักใคร่สาวทางบ้านบางแม่ห ม้าย จนถึงได้สู่ขอและ
กาหนดนัดวันแต่งงาน เมื่อถึงกาหนดฝ่ายเจ้าบ่าวก็เคลื่อนขบวนสาเภาขันหมากมารับพวกมโหรีที่บ้านแห่งหนึ่ง
เรียกว่า บ้านบางซอซึ่งวงมโหรีได้บรรเลงเพลงมาตามทางอย่างสนุกสนาน แต่ที่สนุกที่สุดก็เมื่อเดินทางมาถึง
ย่านน้าอันกว้างใหญ่ อุดมไปด้วยสัตว์น้าที่ดุ ร้าย คือ จระเข้ไได้
ด้เเกิดพายุใหญ่พัดจนส�
จนสำาเภาล่
กสถานที่แ่แห่ห่งง
เภาล่มมจึงเรียกสถานที
นั้นว่า บ้านสาเภาล่ม หรือสาเภาทะลายปัจจุบันเรียก บ้านสาเภาทอง
เมื่อเรือล่ม บางคนก็จมน้าตาย บางคนก็ถูกจระเข้คาบไป เจ้าบ่าวถูกจระเข้คาบว่ายไปทางทิศเหนือ ถึง
บ้ านเจ้ าสาวเมื่อพวกเจ้ าสาวเห็ น ก็ จ าได้จึ ง ไปบอกเจ้ าสาว.. เจ้ าสาวเสี ยใจมากวิ่งตามตลิ่ ง ตามดู เจ้ า บ่ า ว
ไปจนถึงที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่อาจตามไปได้ทันท่วงทีจึงได้แต่แลมองไปจนสุดสายตาที่ที่เจ้าสาวยืนมองอยู่นี้ ต่อมา
เรียกว่า วัดบ้านสุด
แม้กระนั้นนางก็มิได้ท้อถอยมุ่งหน้าติดตามไปเรื่อย ๆ จนเหนื่อยอ่อนจึงนั่งพักที่โคกแห่งหนึ่งต่อมาได้
ชื่อว่า "โคกนางอ่อน" เมื่อหายเหนื่อย นางก็ตามต่อไปอีกจนถึงโพนางเซาต่อมานางได้ข่าวว่า มีจระเข้คาบ
คนรักไปทางทิศใต้ จึงย้อนกลับมาและพบศพนางจึงนาศพมาฌาปนกิจที่วัดต่อมาวันนั้นชื่อว่า "วัดศพ" ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดประสบสุขและบ้านเจ้าสาวจึงได้ชื่อว่า "บางแม่หม้าย" มาจนทุกวันนี้
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ใบงาน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง สองพี่น้อง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง สองพี่น้อง แล้วตอบคาถาม
สองพี่น้อง (จ.สุพรรณบุรี)
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีคลองอยู่คลองหนึ่ง เรียกว่า "คลองสองพี่น้อง" ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อาเภอสองพี่น้อง
เรื่องนีม้ ีนิทานเล่ากันมาแต่โบราณว่า
สมัยหนึ่งมีชายสองคนพี่น้องอาศัยอยู่ที่คลองนี้ ทั้งสองมีอาชีพทาไร่ทาสวน ฐานะค่อนข้างมีอันจะกิน
และรูปร่างหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการ เป็นที่หมายปองของสาวในบ้านเดียวกัน แต่ช ายหนุ่มทั้งสองหาสนใจไม่
ต่อมาไม่นานทั้งสองได้ข่าวว่ามีสาวงามสองคนอยู่ในตาบลท้องที่อาเภอบางปลาม้า หญิงทั้งสองนี้สวยงามมาก
ชายทั้งสองพี่น้ องจึ งคิดต้องการนางมาเป็ นคู่ครองทั้งสองคน ต่อมาสองพี่น้องได้จัดเถ้าแก่ไปสู่ ขอ พ่อแม่
ฝ่ายหญิงเมื่อได้ฟังคุณสมบัติของฝ่ายชายก็ไม่รังเกียจ และเห็นว่าลูกสาวของตนอายุสมควรที่จะมีคู่ครองได้แล้ว
จึงตอบตกลง "เมื่อมาสู่ขอลูกสาวของฉันไปตกไปแต่งทั้งที ก็ขอให้สมกับหน้าตา ฐานะหน่อยหนึ่งจะได้
ไหม" พ่อขอฝ่ายหญิงกล่าวกับเถ้าแก่ ฝ่ายหญิงต้องการให้จัดขบวนขันหมากลงเรือสาเภาให้ใหญ่โต จะได้เป็นที่
เชิดหน้าชูตาของชาวบ้านแถวนี้
ครั้งถึงวันกาหนดนัด ฝ่ายชายก็จัดเครื่องขันหมากและเครื่องใช้ในการแต่งงานลงเรือสาเภา มีมโหรี
ปี่พาทย์ครบครัน เมื่อได้ฤกษ์ขบวนขันหมากพร้อมทั้งเจ้าบ่าวทั้งสอง ก็เริ่มเคลื่อนที่จากคลองสองพี่น้องออกไป
ทางแม่น้าสุพรรณขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าไปบ้านเจ้าสาว
ขณะที่เรื่อแล่นไป นักดนตรีก็เล่นดนตรีดังไปตลอดทาง จนถึงตาบลหนึ่ง เมื่อนักดนตรีเปลี่ยนเพลง
มาเล่ น ซอ ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กที่ แ ห่ ง นี้ ว่ า "บางซอ" เพราะนั ก ดนตรี ไ ปเล่ น ซอที่ นั่ น เมื่ อ แล่ น ไปอี ก ไม่ น าน
เสียงดนตรีก็ยิ่งดังครึกครื้น สนุกสนาน ผู้คนในเรือก็ร้องรากันไม่ได้หยุดที่แห่งนี้จึงเรียกว่า "บ้านสนุก"
เมื่อเรือขบวนขันหมากเลยบ้านสีสนุกไปได้ไม่นาน ก็เกิดเหตุการณ์อย่างไม่คาดคิดขึ้น คือ เรือสาเภา
ที่บรรทุกทั้งคนทั้งเครื่องใช้ไม้สอยสาหรับงานแต่งานได้เกิดอุบัติเหตุอับปางล่มลง คนที่มากับขบวนขันหมาก
และสิ่งของเครื่องใช้จมหายไปในน้าหมด ดังนั้น ตรงที่เรือสาเภาล่มนั้นปัจจุบันจึงเรียกว่า "สาเภาทลาย"
ส่วนเจ้าบ่าวสองพี่น้องจมน้าตายทั้งคู่ ฝ่ายเจ้าสาวทั้งสองสมกับเป็นเจ้าสาวรอขบวนขันหมากด้วยใจระทึก
ต่างคนก็คิดถึงเจ้าบ่าวของตนเองว่าหน้าตาหล่อเหลาแค่ไหน แต่เมื่ อมีคนมาส่งข่าวว่าขบวนเรือขันหมากของ
สองพี่น้องล่มลงกลางแม่น้าเสียแล้ว และเจ้าบ่าวของเธอก็จมน้าตายด้วย หญิงทั้งสองเสียใจมาก เธอร้องไห้
คร่าครวญอย่างน่าเวทนา ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกบ้านที่หญิงทั้งสองอยู่ว่า "บ้านแม่หม้าย" ซึ่งปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับ
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : www.kapook.com
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ใบงาน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วัดพนัญเชิง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง วัดพนัญเชิง แล้วตอบคาถาม
วัดพนัญเชิง (จ.อยุธยา)
วั ด พนั ญ เชิ ง เป็ น วั ด ใหญ่ ที่ ส าคั ญ วั ด หนึ่ ง ในจั ง หวั ด อยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ ที่ แ หลมบางกะจะ เป็ น วั ด ที่ มี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งชาวบ้านนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์กันมาก ตานานเกี่ยวกับการสร้างวัดพนัญเชิงนั้นมีมา
เก่าแก่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา
เรื่องราวของพระเจ้าสายน้าผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมากนั้น มีกล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือ ฟังดู
เหมือนเรื่องเลื่อนลอย แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ค้นคว้าแล้วปรากฏว่า พระเจ้าสายน้าผึ้งนั้น
มีตัวจริง เคยเป็นกษัตริ ย์ ซึ่งครองเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่หนองโสน ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอยุธ ยา
และเป็นผู้สร้างวัดสาคัญ คือ "วัดพนัญเชิง" และ "วัดมงคลบพิตร" ซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
ตานานเกี่ยวกับพระเจ้าสายน้าผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมากเล่าว่า ครั้งนั้นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยา
สิ้นพระชนม์ลง ไม่มีรัชทายาทสืบสันติวงศ์ บรรดาอามาตย์จึงปรึกษากันหาคนดีมีบุญมาเป็นกษัตริย์ต่อ ไป
โดยให้เสี่ยงทายเรือพระที่นั่ง เรือพระที่นั่งนั้นก็ลอยไปจอดกลางทุ่งนาแห่งหนึ่ง ซึ่งเด็กเลี้ยงควายกาลังเล่นกันอยู่
เด็กคนหนึ่ ง เล่ น เป็ น กษั ตริ ย์ ตัดสิ นลงโทษประหารชีวิ ต เพื่ อนอี ก คนหนึ่งโดยใช้ ไ ม่ ไผ่ ท าเป็ น ดาบ
พอเพชฌฆาตลงดาบปรากฏว่าเด็กชาวนานั้นคอขาดกระเด็นไปตามคาสั่ง บรรดาอามาตย์เห็นเป็นเหตุอัศจรรย์
จึงเชิญเด็กชาวนานั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาสืบมา
ทางฝ่ า ยพระเจ้ า กรุ ง จี น มี ธิ ด าบุ ญ ธรรมซึ่ ง กล่ า วกั น ว่ า มี ก าเนิ ด จากจั่ น หมาก จึ ง ได้ น ามว่ า
"สร้อยดอกหมาก" มีสิริโฉมงดงาม ครั้นนางเจริญวัยโหรได้ทานายว่า นางจะได้เป็นคู่ครองของกษัตริย์แห่งเมือง
งอโยธยา พระเจ้ากรุงจีนส่งสาสน์มายังพระเจ้ากรุงอโยธยาถวายนางเป็นชายา
พระเจ้ากรุ งอโยธยาได้รั บสาสน์นั้ นก็มีความยินดี รีบจัดกระบวนเรือออกไปรับตัว นาง ขณะที่เรือ
พระที่นั่งผ่านไปถึงวัดปากคลอง ได้ทอดพระเนตรเห็นรวงผึ้งใหญ่เกาะอยู่ที่ใต้ช่อฟ้า จึงทรงอธิษฐานว่าหาก
พระองค์มีบุญญาธิการ จะได้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น เป็นสุข ขอให้น้าผึ้งหยดลงมาที่เรือ ครั้นหันหัวเรือ
เข้ า ไป น้ าผึ้ ง ก็ ห ยดลงมาที่ หั ว เรื อ ดั ง ค าอธิษ ฐาน ผู้ ที่ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ จึง พากั น ขนานพระนามว่า "พระเจ้ า
สายน้าผึ้ง"
เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองจีน พระเจ้ากรุงจีนได้รับเสด็จและจัดการอภิเษกสมรสให้อย่างสมพระเกียรติ
จากนั้นพระเจ้าสายน้าผึ้งก็พาพระนางสร้อยดอกหมากเสด็จกลับกรุงอโยธยา ครั้นมาถึงบริเวณที่เป็นวัดพนัญ
เชิงในปัจจุบัน พระเจ้าสายน้าผึ้งก็ให้พระนางสร้อยดอกหมากรออยู่ในเรือพระที่นั่ง ส่วนพระองค์เสด็จเข้า
พระราชวังเพื่อเตรียมรับเสด็จ
ครั้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ใ ห้ ค นมาเชิ ญ เสด็ จ พระนางสร้ อ ยดอกหมากเข้ า ไปในวั ง แต่ พ ระนางสร้ อ ย
ดอกหมากเกิดความน้อยพระทัยที่พระเจ้าสายน้าผึ้งไม่เสด็จออกมารับเอง จึงรับสั่งว่าถ้าไม่เสด็จออกมารับ
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ก็จะไม่เข้าไป ครั้นคนนาความไปกราบทูล พระเจ้าสายน้าผึ้ง ทรงเห็นเป็นเรื่องขบขัน รับสั่งว่านางอุตส่าห์
มาจากเมืองจีนจนมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้าไม่ยอมขึ้นมาก็เชิญประทับอยู่ในพระที่นั่งนั้นเถิด
เมื่ อ พระนางสร้ อ ยดอกหมากได้ ท รงทราบความก็ ยิ่ ง น้ อ ยพระทั ย มากถึ ง กั บ ทรงกลั้ น ใจตาย
เมื่ อ พระเจ้ า สายน้ าผึ้ ง เสด็ จ ออกไปรั บ และได้ ท รงทราบก็ เ ศร้ า โศกเสี ย พระทั ย ยิ่ ง นั ก จึ ง เชิ ญ ศพนางไป
พระราชทานเพลิงศพและให้สร้างพระอารามขึ้นตรงบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานนามว่า
"วัดพระนางเชิง" ซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนไปว่า "วัดพนัญเชิง"
ที่มา : www.kapook.com
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๑.นักเรียนอ่านเรื่อง วัดพนัญเชิง แล้วเล่าเรื่อง ด้วยสานวนของตนเองของ
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ใบงาน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง เขานมนาง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง เขานมนาง แล้วตอบคาถาม
เขานมนาง (จ.สุพรรณบุรี)
ตานานเรื่องเขานมนาง หรือ บางนางบวช เกิดในเขตจังหวัดสุ พรรณบุรีและอ่างทอง กล่าวกัน ว่า
ครั้งหนึ่ง มีหญิงงามชื่อพิมสุร าลัย มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่ห มายปอง ของบรรดาชายหนุ่มหลายคน
ชายหนุ่มเหล่านั้นพยายามแย่งชิงนาง จนเกิดเป็นเรื่องราวทะเลาะวิวาทกัน
ท าให้ น างพิ ม สุ ร าลั ย ไม่ พ อใจ ในที่ สุ ด นางก็ ตั ด สิ น ใจหนี เ ข้ า ไปอยู่ ใ นป่ า ตามล าพั ง ท ามาหากิ น
ด้วยการปลูกข้าวและทอผ้า แต่เคราะห์กรรมยังตามไปถึงในป่า มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อตาลีนนท์ ได้เห็นนางเข้า
และเกิดความรัก ตาลีนนท์เป็นคนมีเวทมนตร์จาแลงแปลงกายได้ จึงแปลงกายเป็นงูเข้าไปแอบซ่อนอยู่ใน
กระท่อมของนางพิมสุราลัย ครั้นนางเข้าไปในกระท่อม งูแปลงก็เลื้อยเข้าไปรัดนางไว้ นางพิมสุราลัยตกใจ
จึง คว้ามีดฟันงูนั้นจนตาย เมื่อสิ้นชีวิตเวทย์มนตร์ก็เสื่อมลงร่างของงูจึงกลับคืนเป็นพรานป่า นางพิมสุราลัยรู้ตัว
ว่าฆ่าคนตายก็มีความตกใจและเสียใจมาก
นางคิดแค้นใจว่า ความสวยงามของนางเป็นเหตุให้ เกิดเรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ จน ต้องหนีมาอยู่ในป่า
ก็ยังไม่พ้น จึงคว้าเอามีดมาตัดนมทั้งสองข้างขว้างทิ้งไป กลายเป็นเขา ๒ ลูก ชื่อ "เขานม" นางอยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จากนั้นนางก็ซัดเซพเนจรไป ตามลาพังในกลางป่า ตกค่าก็อาศัยนอนในวัด วัดที่นางพิมสุราลัย
ไปอาศั ย นอนนั้ น ต่ อ มาได้ ชื่ อ ว่ า "วั ด นางนอน" ท้ า ยที่ สุ ด นางก็ ไ ด้ ไ ปบวชอยู่ บ นเขาแห่ ง หนึ่ ง เขานั้ น จึ ง
ได้ชื่อว่า "เขาบางนางบวช"
นอกจากนั้น ยังมีหมู่บ้านในแขวงเมืองอ่างทองที่เล่ากันว่านางเคยไปถือศีลอยู่ ชื่อว่า "บ้านไผ่" จาศีล
ส่วนบ้านเดิมของนางพิมสุราลัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ปัจจุบันชื่อ "บ้านเดิมบาง"
ที่มา : www.kapook.com
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๑. นักเรียนอ่านเรื่อง เขานมนาง แล้วเล่าเรื่อง ด้วยสานวนของตนเอง
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แบบทดสอบ เรื่องตานานตะขาบกับเกาะช้าง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ จับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตานานตะขาบกับเกาะช้าง แล้วตอบคาถาม
ตานานตะขาบกับเกาะช้าง
แต่ก่อนกาลนานโข ยังมีตะขาบยักษ์อาศัยอยู่บนเกาะกลางทะเลแห่งหนึ่ง ในสมัยนั้น ตะขาบยังไม่มีลาตัว
เป็นปล้องๆ อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน อาหารของตะขาบยักษ์ ก็คือช้างที่อาศัยอยู่ บนเกาะนั่นเอง มันกินช้าง
ทุกวันๆ ละตัว เมื่อกินเนื้อหมดมันก็เอากระดูกและงากองไว้ในที่เดียวกัน นานวันเข้ากระดูกและงาช้างก็มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเป็นกองสูงปานภูเขาลูกเล็กๆ ทีเดียว มันหวงกระดูกและงาช้างมาก ไม่ยอมให้ใครมาขยับเขยื้อนเอาไปไหน
โดยเด็ดขาด
วันหนึ่ง มีพ่อค้าเรือสาเภาแล่นเรือมาเที่ยวและเห็นกระดูกและงาช้างก็คิดจะนาไปขายจึงได้หาคนมาช่วย
ขนลงเรื อจนหมดสิ้ น แล้ วแล่ นเรื อสาเภากลั บ ไป ตะขาบยั กษ์มาพบว่ากระดูกและช้างทั้งหมดหายไป จึงเกิด
ความโมโห วิ่ ง วุ่ น วนเวี ย นอยู่ บ นเกาะตามหาก็ ไ ม่ พ บ ครั้ น มองออกไปกลางทะเลเห็ น เรื อ ส าเภาบรรทุ ก งา
และกระดูกไปจึงกระโดดลงน้าติดตามไปทันที ในท้องทะเลแห่งนั้น ยังมีปูขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นพญาปูยักษ์
ครองอานาจอยู่ในทะเลทุก ๆ ๗ วัน มันจะขึ้นมากินอาหาร ๑ ครั้ง วันนั้นเป็นวันครบกาหนดที่มันต้องขึ้นมาหา
อาหาร วิธีการจับสัตว์กินเป็นอาหารก็คือ คอยอ้าก้ามใหญ่ไว้ พอสัตว์ว่ายผ่านน้ามาก็งับทันที ขณะอ้าก้ามอยู่นั้ น
ปรากฏว่า เรือสาเภาของพ่อค้าแล่นรอดผ่านเข้าไป มันเห็นว่าเป็นคนจึงไม่งับ พอเรือสาเภาผ่านไปได้สักครู่ ตะขาบ
ยักษ์ก็ไล่ติดตามมา แต่ตะขาบตัวใหญ่กว่าเรือสาเภามาก จึงรอดก้ามปูไม่ได้ก็พยายามคืบไปทีละนิด เมื่อตะขาบ
ขยับเข้าไป ปูรู้สึกคับก้ามจึงงับตะขาบ ตะขาบก็ดิ้นครั้งหนึ่ง ตะขาบถูกปูงับก็พยายามดิ้นรนให้หลุดรอดไป ตะขาบ
ดิ้นทีหนึ่ง ปูก็งับครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
ตะขาบไม่ลดละความพยายามมันดิ้นไปทีละน้อย จนกระทั่งหลุดพ้นจากก้ามปู แต่ได้รับความเจ็บปวด
รวดร้ าวแสนสาหัส และหมดเรี่ ย วแรงไม่อาจติดตามเรื อส าเภาได้ ล าตัว ของมัน ก็กลายเป็ น ปล้ องๆ ด้ว ยความ
เจ็ บ ปวดจึ ง เดิ น ทางกลั บ มาฟ้ อ งพระฤๅษี ว่ า ถู ก ปู ห นี บ ระบมไปหมด ฤๅษี ไ ม่ อ าจช่ ว ยอะไรได้ แ ล้ ว ยั ง บอกว่ า
เจ้าตะขาบต้องตายโดยตายวันละปล้อง ตะขาบเสียใจมาก ล่าลาฤๅษีมานอนรอความตายที่เกาะของตน วันคืนล่วง
ไปตะขาบก็ค่อยๆ ตายไปวันละปล้องๆ ตามรอยที่ปูหนีบไว้ จนกระทั่งตายสนิท ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตะขาบจึงมี
ปล้องมาจนทุกวันนี้เกาะที่ตะขาบอาศัยอยู่ มีช้างอยู่เป็นจานวนมากเมื่อไม่มีตะขาบคอยกินมันจึงเรียกเกาะนั้นว่า
เกาะช้างมาจนทุกวันนี้
ที่มา : เอกรัตน์ อุดมพร. (๒๕๕๑).รวมนิทานพื้นบ้านภาคกลาง.กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา
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คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตานานตะขาบกับเกาะช้าง แล้วตอบคาถาม (๑๐ คะแนน)
๑. นักเรียนอ่านเรื่อง แล้วเขียนเล่าเรื่อง ด้วยสานวนของตนเอง (๕ คะแนน)
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ขอบเขตเนื้อหา
การวิจารณ์เรื่องที่อ่าน จาเป็นต้องวิเคราะห์เรื่อง
ที่อ่านว่ามีความสมเหตุสมผล การลาดับความ และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องหรือไม่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่อง
จากวรรณกรรมท้องถิ่น
ด้านทักษะและกระบวนการ
วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรม
ท้องถิ่นได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนบอกข้อคิดของวรรณกรรม ๕ เรื่องที่ได้ทากิจกรรม
ชั่วโมงที่ผ่านมา
๒. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของการอ่าน
วรรณกรรมท้องถิ่น
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องจากการอ่าน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔-๕ คน เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตาม่องล่าย
๓. นักเรียนส่งตัวแทนนาเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมิน
เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นหน้าชั้นเรียน
๔. นักเรียนและครูช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์กลุ่มที่ออกมา
นาเสนอว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร
๕. นักเรียนทาแบบทดสอบเรื่องตาม่องล่าย
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปหลักการวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องจากการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง นิทานพื้นบ้าน:ตาม่องล่าย
๒. ใบความรู้ เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องจากการอ่าน
๓. ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์วิจารณ์และ
ประเมินเรื่องจากการอ่าน
๔. แบบทดสอบเรื่อง ตาม่องล่าย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ ซักถาม
และประเมินเรื่องจาก
วรรณกรรมท้องถิ่นได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
วิเคราะห์วิจารณ์และประเมิน ปฏิบัติ
เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
สังเกตพฤติกรรม
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ ๘๐ %

ใบงาน
แบบทดสอบ

ผ่านเกณฑ์ ๘๐ %

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

คุณภาพระดับ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ............
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ใบความรู้ เรื่อง นิทานพื้นบ้าน : ตาม่องล่าย หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นิทานพื้นบ้าน : ตาม่องล่าย
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่
บนเนินเขาริมหนองน้า บ้านอ่าวน้อยเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวตาม่องล่าย แกมีภรรยาชื่อนางราพึง ประกอบ
อาชีพประมงและทาไร่ มีลูกสาวชื่อยมโดย มีความขยันขันแข็ง รูปร่างหน้าตาสวยงาม ยากจะหาสาวใดเปรียบได้
ความงามของนางเลื่องลือทั่วละแวกอ่าวน้อยและบ้านใกล้เคียงจ้อเป็นที่หมายปองของหนุ่มทั้งใกล้ไกล
ชาวเรื อ ประมงและพ่ อ ค้ าวาณิ
วานิชธ ที่ จั บ ปลาค้ า ขายผ่ า นไปมา ครั้ น ได้ ย ลโฉมของยมโดยก็ ต้ อ งตาพึ ง ใจ
กันทั่วหน้า คาเล่าลือเรื่องความงามของนางจึงขจรขจายไปทั่วท้องถิ่นชายทะเลแถบนั้น
มีหมู่บ้านหนึ่งใกล้เมืองเพชรบุรี ชาวบ้านตั้งถิ่นฐานทามาหากิจอย่างอุดมสมบูรณ์ริมเขามีเจ้าบ้านปกครอง
ด้วย ความร่มเย็น เป็นสุข เจ้าบ้านมีลูกชายชื่อ ลาย หน้าตาหล่อเหลาเป็นเลิศในท้องถิ่นนั้น
ยมโดย งต้องการพิสูจน์ความจริง จึงปลอมตัวเป็นชาวประมงเที่ยว
เจ้าลายได้ยินกิติศัพท์ ความงามของผมโดยจึ
หาปลา และขึ้ นฝั่งไปขายปลาที่หมู่บ้านอ่าวน้อย ชาวบ้านอ่าวน้อยเห็นความหล่อของเจ้าลายก็พูดเล่าขานจน
กระทั้งรู้ไปถึงหูของยายราพึงและสาวยมโดย ทั้งสองจึงอยากถามเจ้าลายว่าจะหล่อสมคาเล่าลือหรือไม่ จึงออก
อุบายให้ชาวบ้านแนะนาเจ้าลายให้นาปลามาขายที่บ้านของนาง เมื่อสาวยมโดยกับเจ้ าลายพบหน้ากัน ต่างก็พอใจ
กันกลายเป็นรักแรกพบ นับจากนั้น เจ้าลายก็ไปมาหาสู่อย่างสม่าเสมอ นาของฝากยายราพึง จนคุ้นเคยถูกใจ
ยายราพึงยิ่ง
ส่ ว นตาม่องล่ ายไม่ช อบเจ้ าลายนั กในช่ว งนี้ตาม่องล่ ายกับยายราพึงโกรษกันจึงแยกกันอยู่คนละบ้าน
กิตติศัพท์ความงามของยมโดยเลื่องลือ ไปเข้าหู “เจ้ากรุงจีน” พ่อค้าเรือสาเภาใหญ่พี่มาค้าขายจอดเรือที่บ้านอ่าว
น้อยอยู่หลายครั้ง เจ้ากรุงจีนหาวิธีผูกมิตรกับตาม่องล่ายโดยนาของมาขาย ที่บ้านตาม่องล่าย เมื่อได้พบยมโดย
ก็หลงใหลพยายามแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ พร้อมแก้วแหวนเงินทองมาฝากตาม่องล่ายอยู่เสมอ
ถึงคราวเกิดเหตุใหญ่เจ้ าลายส่ งผู้ ใหญ่มาสู่ ขอยมโดยยายร าพึงก็ตกลงยกลู กสาวให้ โดยไม่ได้ป รึ กษา
ตาม่องล่าย ฝ่ายเจ้ากรุงจีนก็แต่งเถ้าแก่มาสู่ขอยมโดยกับตาม่องล่าย ตาม่องล่ายก็ยกลูกสาวให้เจ้ากรุงจีนโดยไม่
ปรึกษายายราพึง ทั้งสองฝ่ายนัดวันแต่งงานตรงกันขันหมากสองขบวนจึงเผชิญหน้ากัน ตาม่องล่ายกับยายราพึง
ก็เลยทะเลาะกัน ต่างก็จะยกลูกสาวให้ตนที่ตนพอใจ ยายราพึงโกรธจัดฉวยหมวกขว้างใส่ตาม่องล่ายหมวกลอย
ไปมาบริเวณนั้นกลายเป็น “เขาล้อมหมวก” ตาม่องล่ายคว้ากระบุงกว้างไปเต็มแรงกลายเป็น “เกาะกระบุง” อยู่ใน
กิ่งอาเภอเกาะช้างจังหวั ดตราด ยายราพึงคว้างอบกว้างกระเด็นไปตกเป็น “แหลมงอง”
แหลมงอบ ที่จันทบุรี ตาม่องล่าย
บั น ดาลโทสะสุ ด ขี ด คว้ า สากไล่ ตี ย ายร าพึ ง วิ่ ง หนี ตาม่ อ งล่ า ยเลยขว้ า งสากไปโดนเกาะชายทะเลท าให้ เ ป็ น
“เกาะทะลุ” สากลอยไปชายทะเลตะวันออกกลายเป็น “เกาะสาก” ในอาเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
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ยายราพึงหนี ตาม่องล่ายกลับไปบ้านเดินราพึงราพันจนตัวตาย กลายเป็นเขาแม่ราพึงอยู่ใกล้อ่าว ได้ชื่อว่า
อ่าวแม่ร าพึง อยู่ อาเภอบางสะพาน จั งหวัดประจวบคีรี ขัน ธ์ ตาม่องล่ ายขาดสติว่ าเกิด เหตุ เ พราะผมโดยแท้
เพื่อไม่ให้เสียคาพูด จึงจับสาวยมโดยฉีกเป็นสองซีกกว้างไปทางทิศเหนือให้เจ้าลายไปตก กลายเป็น “เกาะนมสาว”
ปัจจุบันอยู่ที่อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกซีกหนึ่งขว้างไปทางทิศตะวันออกบ้านเจ้ากรุงจีน
ไปตกเป็น “เกาะนมสาว” อยู่เขตอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ตาม่องล่ายไม่เหลือใครแล้วหยิบข้าวของในขบวนขันหมากขว้างกระจัดกระจายไปจนหมดสิ้น มวนพลู
กลายเป็น “หอยมวนพลู” ขนมจีนเป็น “สาหร่ายทะเล” หวีกล้วยกลายเป็นตัวหวีกล้วยเกาะหินอยู่ใต้น้า ขันหมาก
ตกบนพื้นดินเป็นเทือกเขาขันหมาก (เขาสามร้อยยอด) แก้วแหวนเงินทองกลายเป็นหอยต่างๆ ปูทอด กลายเป็น
ปูหิน กระจกกลายเป็น “เขาซ่องกระจก” ตะเกียบกลายเป็นเขาตะเกียบ จานกลายเป็นเกาะจานอยู่ที่อาเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แขกเหรื่อ เจ้าลาย เจ้ากรุงจีน ที่ผากันแยกย้ายกลับ
เจ้าลายเสียใจมากตรอมใจตาย กลายเป็น “เขาเจ้าลาย” อยู่ที่อาเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรี ส่วนตาม่องล่าย
เสี ย ใจที่ เ สี ย ลู ก เสี ย ภรรยา คว้ า ไหเหล้ า ไปนั่ ง ดื่ ม บนไหล่ เ ขา จนตายกลายเป็ น หิ น อยู่ บ นไหล่ เ ขาที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า
“เขาตาม่องล่าย” ปรากฎให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้
(ตาม่องล่าย: งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เอกสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๐๐)
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ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจากการอ่าน หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้
๑. ความหมายของการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า
๑.๑ ความหมายของการวิเคราะห์สาร
วิเคราะห์ หมายความว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ สาร แปลว่า ส่วนสาคัญ ข้อใหญ่ ใจความ
ถ้อยคา หนังสือ ดังนั้น การวิเคราะห์สาร หมายถึง การแยกแยะเนื้อความ ถ้อยคาที่ได้จากการฟั ง การดู และ
การอ่าน ออกเป็นส่วนๆ โดยพิจารณาอย่างละเอียด
การวิเคราะห์สาร จัดว่าเป็นการแยกแยะความรู้ ความคิดที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่านสาร
นั้ น ๆ อัน จะส่ งผลให้ ผู้ วิเคราะห์ มีความรอบรู้ มีเหตุมีผ ล สามารถนาประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
และหน้าที่การงานได้
๑.๒ ความหมายของการวิจารณ์สาร
วิจารณ์ หมายความว่าให้คาตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถื อ
ได้ว่ามีค่าความงาม ความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง, ติชม
สาร แปลว่ า ส่ ว นส าคั ญ ข้ อ ใหญ่ ใจความ ถ้ อ ยค า หนั ง สื อ ดั ง นั้ น การวิ จ ารณ์ ส าร หมายถึ ง
การค้นหาสิ่งดี สิ่งไม่ดี และตัดสินเนื้อความ ถ้อยคาที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่าน
การวิจ ารณ์ส าร เป็ นเครื่ องชี้ให้ เห็ น ข้อบกพร่ อง และเสนอแนะแนวทางแก้ ไ ข ปรับ ปรุงให้ ดี ขึ้ น
การวิจารณ์ที่ดีจึงควรเป็นการวิจารณ์เพื่อก่อ มิใช่การวิจารณ์เพื่อทาลาย
๑.๓ ความหมายของการประเมินค่าสาร
ประเมิน หมายความว่า กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
สาร แปลว่า ส่วนสาคัญ ข้อใหญ่ ใจความ ถ้อยคา หนังสือ
ดังนั้น การประเมิน ค่าสาร หมายถึง การตีความหรือประมาณค่าของสารที่ได้จากการฟัง การดู
และการอ่านว่ามีคุณค่าเพียงใด โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
การประเมินค่าสาร จาเป็นต้องอาศัยพื้นความรู้จากการวิเคราะห์และการวิจารณ์สารเข้าประกอบ
เพื่อให้การตีความสารที่เหมาะสม ถูกต้อง และมีความเป็นไปได้
๒. วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสาร
โดยปกติการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจะกระทาต่อเนื่องกันไป เพราะจะทาให้เข้าใจสารนั้นได้
อย่างลึกซึ้ง และสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสารนั้นได้ วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจึงมีหลักดังนี้
๒.๑ พิจารณาสารอย่างละเอียด แล้วแยกแยะสารเพื่อให้มองเห็นรูปแบบ ประเภท เนื้อเรื่อง สาระสาคัญ
แง่คิด และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสารนั้น
๒.๒ วินิจฉัยลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ ส่วนดี ส่วนบกพร่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ตามลั กษณะของสาร
นั้ น ๆ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ถู ก ต้ อ งตามลั ก ษณะของสารมาประกอบการวิ นิ จ ฉั ย เช่ น การเปรี ย บเที ย บ
การยกตัวอย่าง การกล่าวถึงสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว เป็นต้น
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๒.๓ ตีความและประเมินค่าสารในหัวข้อ ดี มีความสาคัญ มีประโยชน์ เกิดความงดงาม มีความเที่ยงธรรม
เป็นสิ่งจาเป็น มีค่านิยมสูง หรือไม่อย่างไร
ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเฉพาะบุคคล รวมทั้ง
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบด้วยเหตุผลที่ ถูกต้องมาพินิจพิจารณา ดังนั้น ในการวิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินค่าสารจึงควรระมัด ระวังเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีทั้ง
ความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจากการอ่าน
สารที่ ไ ด้ จ ากการอ่ านมี ห ลายประเภท เช่ น บทความ บทวิ จ ารณ์ ข่ า ว เพลง บทร้ อ ยกรอง เรื่ อ งสั้ น
นวนิยาย นิทาน ฯลฯ การพิจารณาสารจึงต้องพิจารณาตามแนวทางการเขียนสารนั้น ๆ เช่น บทความ มีลักษณะ
การเขีย นเป็ น คาน า เนื้ อเรื่ อง สรุ ป ส่ ว นข่าวมีลั กษณะการเขียนเป็น พาดหั ว ข่าวหลั ก หั ว ข่าวรอง สรุปข่าว
และรายละเอียดของข่าว และที่สาคัญที่สุดคือต้องพิจารณาภาษาหรือถ้อยคาที่ใช้ด้วย เพราะงานเขียนแต่ล ะ
ประเภทจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจึงควรยึดหลักดังนี้
๑. อ่านสารนั้นอย่างคร่าวครั้งหนึ่งก่อน ในครั้งต่อไป่ควรอ่านสารอย่างละเอียด
๒. วิเคราะห์ให้ได้ว่าสารที่อ่านเป็นสารประเภทใด เช่น ข่าว บทวิจารณ์ คานา เพลง บทความ
๓. วิจารณ์แนวความคิดและการน าเสนอของผู้เขียนสารนั้นตามลั กษณะการเขียนทั้งรูปแบบ เนื้อหา
และการใช้ภาษา
๔. ตีความและประเมินค่าสารอย่างมีเหตุผลตามลักษณะของสารแต่ละประเภทว่าดี มีคุณค่า มีประโยชน์
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ตัวอย่างการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสาร
เรื่องที่ ๑ รับสมัครพนักงานประจาเรือ
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบงานท้าทาย รายได้ดี ได้เดินทางไปต่างประเทศ เราขอเชิญชวนให้ท่านสมัคร
เป็นพนักงานประจาเรือของเรา
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จากัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท โทรีเซน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มบริษัทเดินเรือชั้นนา
ของไทยที่ดาเนินธุรกิจเดินเรือแบบครบวงจร โดยปัจจุบันมีเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทั่วโลก จานวน
๔๑ ลา และมีพนักงานประจาเรืออยู่ในความควบคุมดูแลกว่า ๑,๒๐๐ คน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เราจึง
มีความต้องการรับสมัครพนักงานประจาเรือเป็นจานวนมาก
ฝ่ายปากเรือ กัปตัน ต้นเรือ ผู้ช่วยต้นเรือ สรั่งปากเรือ ช่างเชื่อมไฟฟ้า นายท้าย กลาสี กุ๊ก และบริกร
ฝ่ายห้องเครื่อง ต้นกล รองต้นกล ผู้ช่วยต้นกล ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สรั่งห้องเครื่อง และช่างน้ามัน
เราต้องการเพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ ขยัน มีวินัย และเมื่อผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ท่านจะต้องผ่าน
หลักสูตรที่กาหนดโดยกรมเจ้าท่า
ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่บริษัท
โทรีเซน (กรุงเทพ) จากัด (ฝ่ายพนักงานประจาเรือ) เลขที่ ๒๖/๒๖-๒๗ อาคารอรกานต์ ชั้น ๑๐ ถนน
ชิถนนชิ
ดลม ดลุลม
มพิลุนมี ปทุ
วันมกรุ
๑๐๓๓๐
โทรศั
พท์พ.................โทรสาร……..............E-mail:……………………………….
พินมี ปทุ
วันงเทพฯ
กรุงเทพฯ
๑๐๓๓๐
โทรศั
ท์........................โทรสาร......................อีเมล.......................................
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การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสาร เรื่องที่ ๑
เรื่องนี้ถ้าคนไม่คุ้นเคยอ่านครั้งแรกจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกที่นาน ๆ เราจะพบสักครั้งหนึ่ง เมื่ออ่านครั้งที่
สองอย่างละเอียดจึงเข้าใจว่าธุรกิจการเดินเรือสินค้ามีอยู่ทั่วโลก และเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ
ประเภทหนึ่ง
เรื่องนี้เป็นการโฆษณาสินค้าที่ใช้ภาษาจูงใจคนพร้อมกับมีภาพพนักงานใส่เครื่องแบบหรู ใบหน้าเปี่ยม
ไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขประกอบด้วย
ในการนาเสนอเรื่อง ได้ใช้หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสนใจของวัยรุ่นว่ามักสนใจเรื่องของตนเองก่อนเรื่อง
ของคนอื่น รวมทั้งสนใจงานที่ท้าทาย มีรายได้ดี ได้เดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนั้นจึงเปิดตัวธุร กิจการเดินเรือ
ว่ามีความจ าเป็ น มีความส าคัญ และเป็ น อย่ างไร เมื่อผู้ อ่านเริ่มสนใจมากขึ้นแล้ ว จึงบอกตาแหน่งที่จะรับว่า
มีอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงระบุคุณสมบัติที่ต้องการ และปิดท้ายด้วยวิธีการติดต่อที่ละเอียด
โฆษณาชิ้นนี้นับว่าเป็นโฆษณาที่ดีชิ้นหนึ่ง ทั้งนี้เพราะคานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่านก่อนเป็นอันดับแรก
ภาษาที่ใช้สุ ภาพ ชวนอ่าน น่ าติดตาม ไม่ห้ ว นและสั้ นเหมือนโฆษณาทั่ว ๆ ไป ที่จากัดถ้อยคาเฉพาะที่เจ้าของ
ต้องการเท่านั้น
เรื่องที่ ๒ อมตพจนา สมเด็จย่าของปวงชน
"ต้นไม้นี่มันคล้ายคน ต้นบานชื่นนี้ฉันไม่ได้ปลู กด้วยเมล็ด แต่ไปซื้อต้นเล็ ก ๆ ที่เขาเพาะแล้ว มาปลู ก
แต่มันก็งามและแข็งแรงดี เพราะอะไรหรือ เพราะคนขายนั้น เขารู้วิธีว่าจะเพาะอย่างไร ซึ่งฉันไม่สามารถทาได้เช่น
เขา เมื่อฉันเอามาปลูกฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอ เพราะดินที่นี่ ไม่ดี ต้องคอยรดน้าพรวนดินบ่อยๆ ต้องเอาหญ้าและ
ต้นไม้ที่ไม่ดีออก เด็ดดอกใบที่เสียๆ ทิ้ง
คนเราก็เหมือนกัน ถ้ามีพันธุ์ดี เมื่อเป็นเด็กก็แข็งแรง ฉลาด เมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอน เด็ดเอาของเสียออก
และหาปุ๋ยที่ดีใส่เสมอ เด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดี เหมือนกับต้นและดอกบานชื่นเหล่านั้น"
ที่มา : ชีวิตงาม เล่ม ๓ กองทุนสืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ หน้า ๓๑
การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสาร เรื่องที่ ๒
เรื่องนี้เมื่ออ่านครั้งแรกก็เกิดความประทับใจ เมื่ออ่านอีกครั้งหนึ่งจะรู้สึกซาบซึ้งใจมากขึ้น เพราะพระองค์
ท่านตรัสสั่งสอนคน โดยการเปรียบเทียบว่าต้นไม้ดอกไม้เหมือนกับคนหรือเด็ก คนจะเจริญและดีได้ เพราะเกิดมาดี
เหมือนกับคนขายต้นไม้ที่เพาะพันธุ์ไม้มาดี พระองค์ท่านดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอเปรียบเสมือนกับ
พ่อแม่เลี้ยงลูกให้ดี อมตพจนาของพระองค์ท่านจึงมีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย
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ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจากการอ่าน หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตาม่องล่าย แล้ววิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จากการอ่านประเด็นที่กาหนดให้
๑. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ครอบครัวตาม่องล่ายจึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. จากวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้ มีเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่นักเรียนเห็นว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
ให้ยกตัวอย่างพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนคิดว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดใด และสถานที่ใดที่นักเรียนเคยไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง ตาม่องล่าย มีความสมเหตุสมผลเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านเรื่องตาม่องล่ายบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เฉลยใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าจากการอ่าน หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่น
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์สามารถวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตาม่องล่าย แล้ววิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จากการอ่านประเด็นที่กาหนดให้
๑. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ครอบครัวตาม่องล่ายจึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
๑. การขาดการสื่อสารพูดคุยกันเพื่อความเข้าใจกันในครอบครัวของตาม่องล่ายระหว่าง พ่อ แม่ ลูก
๒. การถือทิฐิของแต่ละฝ่ายตาม่องล่ายกับยายราพึง
๒. จากวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้ มีเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่นักเรียนเห็นว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
ให้ยกตัวอย่างพร้อมบอกเหตุผลประกอบ
-อยู่ในดุลยพินิจครู๓. นักเรียนคิดว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดใด และสถานที่ใดบ้างที่นักเรียนเคยไป
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง ตาม่องล่าย มีความสมเหตุสมผลเพียงใด
ความสมเหตุสมผลในเรื่องความรักของหนุ่มหญิงสาว ซึ่งมีความพึงพอใจหน้าตา นิสัยใจคอ
ไม่สมเหตุสมผล เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เป็นไปไม่ได้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ทราบข่าว การเตรียมจัดพิธี
แต่งงานเป็นเรื่องที่เกินความจริงของการเกิดสถานที่ต่างๆขึ้นมา
๕. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านเรื่องตาม่องล่ายบ้าง
การถือทิฐิมานะอดทน โดยไม่ยอมทาควาเข้าใจ ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ย่อมทาให้เกิดผลเสียตามมา
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แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องตาม่องล่าย
หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากวรรณกรรม
ท้องถิ่นรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง นักเรียนอ่านนิทานพื้นฐานเรื่องตาม่องล่าย แล้วเขียนตอบตามความคิด (๑๐ คะแนน)
๑. ชื่อเรื่อง……………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
๒. รูปแบบวรรณกรรม………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. โครงเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. เนื้อเรื่องย่อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ตัวละคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. ฉาก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. กลวิธีการแต่ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. การใช้ภาษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ข้อคิดที่ได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐. ทัศนะของผู้อ่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ขอบเขตเนื้อหา
การวิจารณ์เรื่องที่อ่าน จาเป็นต้องวิเคราะห์เรื่อง
ที่อ่านว่ามีความสมเหตุสมผล การลาดับความ และ
ความเป็นไปได้ของเรื่องหรือไม่
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกหลักการตีความและประเมินคุณค่า
๒. การวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปได้ของเรื่อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถแปลความ ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์
บทกวี
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกิจกรรม “ตอบตามสั่ง” โดยครูจะสุ่มเลขที่นักเรียนให้จับ
คาถามเกี่ยวกับบทกวี ซึ่งในคาถามนั้นจะมีคาสั่งว่าอ่านเนื้อความบทกวีนี้ให้ใคร
ตอบชื่อเรื่องของบทกวีที่อ่านเพื่อให้นักเรียนรู้จักบทกวีก่อนจะเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์
๒. นักเรียนจับคู่ร่วมกันทาใบงาน การแปลความ ตีความ พิจารณาความ
สมเหตุสมผล การลาดับความและความเป็นไปได้จากบทกวี
๓. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายการแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์
บทกวีเรื่อง ดอกไม้จะบาน
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปการแปลความ ตีความ พิจารณาความสมเหตุสมผล
การลาดับความและความเป็นไปได้จากเรื่อง ลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การอ่านตีความบทกวี
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง การแปลความ
ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์
๒. ใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. บอกหลักการตีความ
และประเมินคุณค่า
๒. การวิเคราะห์วิจารณ์
ความเป็นไปได้ของเรื่อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แปลความ ตีความ วิเคราะห์
วิจารณ์บทกวี
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ใช้คาถาม

คาถาม

ใช้คาถาม

คาถาม

ตรวจใบงาน
ประเมินพฤติกรรม

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ๘๐ %

ใบงาน

ผ่านเกณฑ์ ๘๐ %

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านตีความบทกวี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ สามารถแปลความ ตีความ พิจารณาความสมเหตุสมผล การลาดับความและความเป็นไปได้
จากเรื่องที่อ่าน
การแปลความ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕ (๒๕๒๕:๕๔๐)ให้ความหมายว่า "แปล" ไว้ว่า "ก.ถ่าย
ความหมายจากภาษาหนึ่ ง ทาให้ เข้าใจความหมาย" ชวาล แพรั ตกุล (๒๕๑๘:๒๒๘-๒๒๙) ได้ให้ ความหมาย
ของคาว่า "แปล"ไว้ว่า หมายถึง การแปลเจตนา และรู้ความหมายของเรื่องราวนั้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ด้วยถ้อยคาใหม่ สานวนใหม่พอสรุปความหมาย"การแปลความ"ได้ว่า หมายถึง การอ่านที่มุ่งให้เกิดความ
เข้าใจกับเนื้อหา เริ่มจากการแปลคาหรือศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย หรือเป็นการแปลศัพท์จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษา
หนึ่ง การถอดคาประพันธ์ แปลความหมายรูปภาพ เครื่องหมายต่างๆ เช่น หน้
ยนะนก ในแนบอก
ในแนบอก
หน้าาวัวังหรือจะสั่งด้วยนะนก
ของพี่ว่าโหยไห้ มมิิททันสั่งสกุณินก็บินไป ลงจั
ลงจับบใกล้
ใกล้นนกตะกรุ
กตะกรุมมริริมมวุวุ้ม้มวนวน
การตีความ
หมายถึง การอ่านที่พยายามหาสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในข้อเขียนหรืออากัปกิริยาท่าทาง สีหน้า แววตา น้าเสียง
เพื่ อ ทราบความหมายหรื อ เจตนาที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ แ ฝงเร้ น อยู่ ถ้ า เป็ น การสื่ อ ความธรรมดาก็ ค งไม่ ต้ อ งตี ค วาม
แต่ถ้าอากัปกิริยาท่าทางกับคาพูดขัดแย้งกัน ผู้อ่านจะต้องค้นหาความจริงว่า เจตนาที่แท้จริง หมายถึงอะไรแน่
การตีความควรจะตีความทั้งด้านเนื้อหาและด้านน้าเสียงควบคู่กันไป
ตัวอย่างที่ ๑
"ตาน้าพริกละลายแม่น้า"
ตีความด้านเนื้อหา : น้าพริกที่มีปริมาณน้อย เมื่อตาแล้วเทละลายลงแม่น้าย่อมสูญเปล่า เพราะไม่เกิดรสชาติใดๆ
เปรียบได้กบั การทาอะไรก็ตามแล้วสูญเปล่า
ตีความด้านน้าเสียง : เตือนสติคนเราว่า การจะทาอะไรต้องประมาณตนว่าสิ่งที่ทาลงไปนั้น จะได้ผลคุ้มค่าหรือไม่
ตัวอย่างที่ ๒
เหมือนบายศรีมีงานท่านถนอม เจิมแป้งหอมน้ามันจันทน์ให้หรรษา พอเสร็จงานเขาเอาทิ้งลงคงคา ต้องลอยมา
ลอยไปเป็นใบตอง(นิราศพระบาท - สุนทรภู่)
ตีความด้านเนื้อหา : สุนทรภู่เปรียบเทียบว่าชีวิตคนเรานั้นเหมือนบายศรี เวลามีงานก็จะถนอมเป็นอย่างดี แต่พอ
เสร็จงานก็ไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่าก็จะกลายเป็นเพียงเศษใบตองเท่านั้น
ตีความด้านน้าเสียง : สุนทรภู่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ ผันแปรของคน ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีความสุข มีคน
ยกย่องให้เกียรติ แต่บัดนี้ต้องมาพบกับความทุกข์ ความขมขื่นตามลาพัง
สรุปผลการตีความ : เตือนใจให้ผู้อ่านได้ยั้งคิดถึงชีวิตของคนว่า ทุกอย่างไม่แน่นอน พึงเตรียมใจไว้สาหรับสัจธรรม
ข้อนี้ด้วย
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การขยายความ
คือ การนารายละเอี ยดมาพูดหรืออธิบายเสริมความคิดหลักหรือประเด็นสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น
อาจเป็ น การให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ เ หตุ ผ ลยกตั ว อย่ า งประกอบ หรื อ มี ก ารอ้ า งอิ ง เปรี ย บเที ย บให้ ไ ด้ เ นื้อ ความ
กว้างขวางออกไป จนเป็นที่เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง
ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวก็เกิดจากความรัก
ผู้ที่ละความรักเสียได้ ก็ไม่โศกไม่กลัว
(พุทธภาษิต)
ขยายความได้ว่า
เมื่อบุคคลมีความรักต่อสิ่งใด หรือคนใด เขาก็ต้องการให้สิ่งนั้น คนนั้นคงอยู่กับเขาตลอดไป มนุษย์โดยทั่วไปย่อมจะ
กลั ว ว่าสิ่ งนั้ น ๆ หรื อคนที่ตนรั กจะสู ญ หายหรือ จากเขาไป ด้ว ยธรรมดาแล้ ว ทุกสิ่ งทุ ก อย่ างย่ อ มเปลี่ ยนแปลง
สูญสลายไปตามสภาพการณ์ ถ้าบุคคลรู้ความจริงข้อนี้ เขาก็จะไม่โศกไม่กลัวต่อไป
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ใบงาน เรื่อง การแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านตีความบทกวี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อหั
อหังงกาของดอกไม้
การ์ของดอกไม้
สตรีมีสองมือ
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน

มั่นยึดถือในแก่นสาร
มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ

สตรีมีสองตีน
ยืดหยัดอยู่ร่วมกัน

ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
มิหมายมั่นกินแรงใคร

สตรีมีดวงตา
มองโลกอย่างกว้างไกล

เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่
มิใช่คอยชม้อยชวน

สตรีมีดวงใจ
สร้างสมพลังมวล

เป็นดวงไฟไม่ผันผวน
ด้วยเธอล้วนก็คือคน

สตรีมีชีวิต
คุณค่าเสรีชน

ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล
มิใช่ปรนกามารมณ์

ดอกไม้มีหนามแหลม
บานไว้เพื่อสะสม

มิใช่แย้มคอยคนชม
ความอุดมแห่งแผ่นดิน!
(ใบไม้ที่หายไป : จิระนันท์ พิตรปรีชา)
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ใบงาน เรื่อง การแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านตีความบทกวี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ สามารถการแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ได้จากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง นักเรียนอ่านบทกวี เรื่องอหังกาของดอกไม้
การ์ของดอกไม้ แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
๑. บทกวีเรื่อง อหังการของดอกไม้ ถอดความได้ว่าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ผู้แต่งเปรียบผู้หญิงเหมือนกันผู้ชายในเรื่องอะไรด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. นักเรียนจะนาข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ไปใช้ในด้านใด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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434
ใบงาน เรื่อง การแปลความ ตีความ การวิเคราะห์วิจารณ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การอ่านตีความบทกวี
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กติกา

คาถาม

คาถามในกิจกรรม ตอบตามสั่ง
๑. ครูจับฉลากเลขที่นักเรียนขึ้นมาแล้วให้นักเรียนคนนั้นฉับฉลากคาถาม
๒. นักเรียนอ่านข้อความที่อยู่ในฉลากนั้น ซึ่งมีคาสั่งให้ใครเป็นคนอ่านบทกวีและให้ใครเป็นคนตอบ
ชื่อเรื่องของบทกวีนี้
๓. เมื่อนักเรียนตอบถูกได้รับคาชื่นชม แล้วครูก็จับลากเลขที่นักเรียนต่อไป แต่ถ้านักเรียนตอบผิดมีโอกาส
เรียกตัวช่วยเป็นเพื่อนได้ ๑ คนช่วยกันวิเคราะห์บทกวี ว่าบทกวีนี้ควรมีชื่อว่าอะไร
๑. ให้คนที่ถือกระดาษแผ่นนี้กรุณาอ่านบทกวีต่อไปนี้ แล้วให้คนที่อยู่ด้านขวามือคนที่ ๒ เป็นคนตอบ
อู่ข้าวอดข้าวคราวนี้
เคยมีคิดมั่นขันหมาย
เริดร้างห่างมอดวอดวาย
ปรากฏอดตายใกล้มา
(ของ คุณ "ทวีปวร" หรือทวีป วรดิลก ศิลปินแห่งชาติพ.ศ.2538)
๒. ให้คนที่นั่งด้านหลังคุณเป็นคนอ่านบทกวีต่อไปนี้ แล้วให้คนอ่านข้อความนี้เป็นคนตอบ
มีตานานเก่าเก่า เล่าว่า
ณ เวิ้งน้าเวิ้งฟ้า-คุ้งน้าเขียว
มีนกขาวว่ายฟ้าฟ้อนปีกเรียว
โฉบท่องบินเที่ยว อย่างเป็นไท
(ของสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2548)
๓. ให้ผู้ชายคนไหนก็ได้ที่คุณเลือกอ่านบทกวีต่อไปนี้ แล้วให้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่คุณเลือกเป็นคนตอบ
ยามแสงจันทร์นั้นทอแสงอาบนที
คือราตรีที่ดาราพาหลับใหล
ถามฟ้าไปใจเจ้าเอ๋ยอยู่หนใด
อีกเมื่อไหร่นานเพียงใดจะกลับคือ
(ของนางฟ้าสีน้าเงิน)
๔. ให้คนที่คุณคิดว่าสวยที่สุดอ่านบทกวีต่อไปนี้ แล้วให้คนเลขที่แรกเป็นคนตอบ
ดอกไม้
ดอกไม้จะบาน
บริสุทธิ์กล้าหาญ
จะบานในใจ
สีขาว
หนุ่มสาวจะใฝ่
แน่วแน่แก้ไข
จุดไฟศรัทธา
ผลิ (หนังสือปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ) ๒๕๑๖
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๕. ให้นักเรียนคนที่อยู่ด้านซ้ายมือคนแรกเป็นคนอ่านบทกวีนี้ แล้วให้คนที่อยู่ด้านขวามือคนแรกเป็นคนตอบ
ใบไม้น้อยลอยเคว้งคว้างกลางลมแผ่ว
ส่งเสียงแว่วเวิ้งว้างบนทางหนาว
ให้โศกเหงาเศร้าช้าน้าตาพราว
ใบนั้นราวจะลาร่างระโรยไกล
(ของนางฟ้าสีน้าเงิน)
เฉลยคำตอบ
๑. อู่ข้าว อดข้าว
๒. นักเดินเรือ
๓. ถามจันทร์
๔. ดอกไม้จะบาน
๕. เพลงดอกไม้

ขอบเขตเนื้อหา
การสรุปเรื่อง เป็นการเขียนสรุปใจความสาคัญ
ของเรื่องแล้วนามาเขียนใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
การวิเคราะห์คุณค่าในด้านความรู้และข้อคิดจาก
บทประพันธ์
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. สรุปความรู้และข้อคิดจากบทประพันธ์
๒. กาหนดแนวทางการนาความรู้และข้อคิดจาก
บทประพันธ์ไปใช้ในชีวิตจริง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
นักเรียนยกตัวอย่างบทร้อยกรองสั้นๆ แล้วร่วมกันสรุปความ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเรื่องสันติภพ
๒. นักเรียนจับคู่และร่วมกันสรุปวิเคราะห์คุณค่าในด้านความรู้
และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง สันติภพ
๓. ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานาเสนอวิเคราะห์คุณค่าในด้าน
ความรู้และข้อคิดสามารถกาหนดแนวทางการนาความรู้และข้อคิด
ไปใช้ในชีวิตจริง
ขั้นสรุป
นักเรียนทดสอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง การสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงาน เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบท
ประพันธ์
๒. แบบทดสอบเรื่องการสรุปความรู้ข้อคิด
จากบทประพันธ์

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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437
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การวิเคราะห์คุณค่าในด้าน
ความรู้และข้อคิดจากบท
ประพันธ์
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปความรู้และข้อคิดของ
วรรณกรรมท้องถิ่นจากบท
ประพันธ์
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม
ใบงาน

คาถาม
ใบงาน

เกณฑ์ผ่าน ๘๐ %

ทดสอบ

แบบทดสอบ

เกณฑ์ผ่าน ๘๐ %

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
เกณฑ์ผ่าน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงาน เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จุดประสงค์
คาชี้แจง

สรุปความรู้และข้อคิดจากบทประพันธ์
นักเรียนอ่านบทประพันธ์แล้วตอบคาถาม
สันติภพ

เธอคือผู้อยู่กลางดงป๊อบปี้แดง
สุสานแห่งวีรกรรม การราลึก
ค้างภาพธงชาติคลุมเหนือหลุมศพ
ว่าล้วนเหล่านักรบผู้ทอดราย
ประดับด้วยเหรียญตราความกล้าหาญ
ถึงวันก็มีผู้เขียนคากวี
ว่าการฆ่าหรือถูกฆ่าคือหน้าที่
ไม่มีความแค้นเคืองอันค้างรา
ล้วนจารึกอยู่ ณ ดงดอกไม้แดง
ป๊อบปี้แดงแย้มดอก ณ กาลใด
คาอุทิศแด่มวลมนุษยชาติ
เมื่อใดหนอจะได้คิดหยุดฆ่ากัน

ดอกไม้แห่งหวยหาญผู้ผ่านศึก
เป็นบันทึกแห่งสงครามและความตาย
ให้ผู้มาเคารพรู้ความหมาย
มีชีวิตวันสุดท้าย ณ ที่นี้
เป็นตานานอยู่เบื้องบาทวิถี
สดุดีประดับภาพสามกุมภา
ไม่ต้องมีเหตุผลของคนฆ่า
และไม่รู้เลยว่าฆ่าทาไม
เรื่องราวแห่งการรบร่วมสมัย
คือคาไว้อาลัยแล้วกาลนั้น
ผู้ร่วมเขียนประวัติศาสตร์สงครามนั่น
เพื่อลบวันทหารผ่านศึกให้สิ้นภพ
จากหนังสือ ออล แม็กกาซีน โดยอดุล จันทรศักดิ์
กวีลีลา หน้า ๙
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ใบงาน เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คาสั่ง จงอ่านเรื่องสันติภาพ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
๑.
“เธอคือผู้อยู่กลางดงป๊อบปี้แดง” คาว่า “เธอ” หมายถึงใคร
............................................................................................................................. ..................................
๒.
ดอกป๊อปปี้แดง เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใด
............................................................................................................................. .................................
๓.
“สดุดีประดับภาพ-สามกุมภา” วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ถูกกาหนดให้เป็นวันที่ระลึกถึงใครเป็นวันสาคัญที่มี
ชื่อว่าวันอะไร
............................................................................................................................. ................................
๔.
คาประพันธ์บทที๔่ ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้อ่านได้คิดเรื่องใด
........................................................................................................................................ ....................
๕.
เมื่อนักเรียนได้ยินคาว่า “สงคราม” นักเรียนมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจงอธิบาย
....................................................................................................................................................... ....
๖.
คาประพันธ์บทใดกระทบใจหรือให้ความรู้สึกนักเรียนมากที่สุด จงอธิบายพร้อมเหตุผล (เป็นความรู้สึกด้าน
บวกหรือลบก็ได้)
........................................................................................................................................ ....................
๗.
นักเรียนคิดว่าคาประพันธ์นี้จะสร้างความสะเทือนใจให้กับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด เพราะอะไร
...........................................................................................................................................................
๘.
จงคัดลอกคาประพันธ์ที่ใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
..........................................................................................................................................................
๙.
ชื่อเรื่อง “สันติภพ” หมายความว่าอย่างไร นักเรียนคิดว่าเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
..........................................................................................................................................................
๑๐. จุดมุ่งหมายหลักที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอคืออะไร คาประพันธ์บทใดสนับสนุนคาตอบของนักเรียน
............................................................................................................................. ...................................
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เฉลยใบงาน เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์

สรุปความรู้และข้อคิดของวรรณกรรมท้องถิ่นจากบทประพันธ์

๑.
“เธอคือผู้อยู่กลางดงป๊อบปี้แดง” คาว่า “เธอ” หมายถึงใคร
.......ทหารผู้เสียชีวิตในสงคราม..................................................................................................
๒.
ดอกป๊อปปี้แดง เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใด
..................ทหารผ่านศึก/ทหารผู้กล้าที่เสียชีวิตในสนามรบ.......................................................
๓.
“สดุดีประดับภาพ-สามกุมภา” วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ถูกกาหนดให้เป็นวันที่ระลึกถึงใครเป็นวันสาคัญที่มี
ชื่อว่าวันอะไร
...............ทหารผู้เสียชีวิตในสงครา/วันทหารผ่านศึก........................................................................
๔.
คาประพันธ์บทที๔่ ผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้อ่านได้คิดเรื่องใด
.................สงครามเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้น.มีแต่การสูญเสียทั้งสองฝ่าย.....................................
๕.
เมื่อนักเรียนได้ยินคาว่า “สงคราม” นักเรียนมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจงอธิบาย
..................อยู่ในดุลยพินิจของครู.....................
๖.
คาประพันธ์บทใดกระทบใจหรือให้ความรู้สึกนักเรียนมากที่สุด จงอธิบายพร้อมเหตุผล (เป็นความรู้สึกด้าน
บวกหรือลบก็ได้)
..................อยู่ในดุลยพินิจของครู............................................
๗.
นักเรียนคิดว่าคาประพันธ์นี้จะสร้างความสะเทือนใจให้กับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด เพราะอะไร
...................ผู้ที่อยู่ในครอบครัวของผู้สูญเสีย เพราะทาให้ต้องพลัดพรากจากคนที่เ ป็นที่รัก...............
๘.
จงคัดลอกคาประพันธ์ที่ใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
..............”และไม่รู้เลยว่าฆ่าทาไม, เมื่อใดหนอจะได้คิดหยุดฆ่ากัน”................................
๙.
ชื่อเรื่อง “สันติภพ” หมายความว่าอย่างไร นักเรียนคิดว่าเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร.””
ดินแดนแห่งความสงบสุข../เหมาะสมเพราะเป็นใจความสาคัญที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอ....
๑๐. จุดมุ่งหมายหลักที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอคืออะไร คาประพันธ์บทใดสนับสนุนคาตอบของนักเรียน
สังคมที่สงบสุข ไม่มีสงคราม คาประพันธ์บทสุดท้ายสนับสนุนคาตอบนี้
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แบบทดสอบ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์
คาชี้แจง

สรุปความรู้และข้อคิดจากบทประพันธ์
นักเรียนอ่านบทประพันธ์แล้วตอบคาถาม
ความรัก

ความรักมิใช่เรื่องน่ารังเกียจ
มิให้รักชักพาเผลออารมณ์
ความรักมิใช่เหตุเทวษทุกข์
ถ้ารู้จักพิทักษ์ไฟมิให้ลาม
ความรักมิใช่จบที่เตียงนอน
เพียงบุปผาค่าคุณกรุ่นกาจาย
ความรักมิใช่ของทดลองเลือก
ความสาส่อนใช่ทักษะเสริมชีวา
หนุ่มเอยสาวเอยเพิ่งเคยรัก
อย่าให้สติปัญญาเธอมืดมิด

หากรู้เจียดหัวใจให้เหมาะสม
จนเกินข่มความใคร่ก่อนวัยงาม
ถ้ามิชั่วชิงสุกเสียก่อนห่าม
รักจะพาฝ่าข้ามขวากหนามร้าย
แต่จะเอื้ออาทรซ่อนความหมาย
ถ้ามิด่วนทาลายก่อนเวลา
เบื่อก็ถอดเช่นเกือกแล้วซอกหา
ราคะใช่ราคาของชีวี
จงค่อยฟูมค่อยฟักให้ศักดิ์สิทธิ์
เชื่อว่ารักจักวิจิตรทุกดวงใจ
ศิวกานต์ ปทุมสูติ,๒๕๔๖
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คาสั่ง จงอ่านเรื่องความรัก แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ ( ข้อละ ๒ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑.
ผู้ประพันธ์มีมุมมองเกี่ยวกับความรักอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนระบุเป็นข้อๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒.
จงหยิบยกมุมมองของผู้ประพันธ์ที่นักเรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อธิบายพร้อมเหตุผล
มุมมองที่เห็นด้วย คือ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
มุมมองที่ไม่เห็นด้วย คือ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๓.
นักเรียนคิดว่าวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการมีความรักหรือไม่อย่างไร จงอธิบายพร้อมเหตุผลประกอบ
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๔.
สานวน “ชิงสุกก่อนห่าม” และคาสอน “รักนวลสงวนตัว” มีความสัมพันธ์ กับคาประพันธ์นี้อย่างไร
....................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
๕.
นักเรียนสามารถนาแนวคิดที่ได้จากคาประพันธ์นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการสรุปความรู้ข้อคิดจากบทประพันธ์
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑. ผู้ประพันธ์มีมุมมองเกี่ยวกับความรักอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนระบุเป็นข้อๆ
๑. ความรักไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจ
๓. เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยความรัก

๒. ความรักไม่ใช่สาเหตุของความทุกข์
๔. ความรักไม่ใช่สิ่งเผื่อเลือก

๕. ความรักไม่ใช่ความใคร่/ความรักไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์
๒. จงหยิบยกมุมมองของผู้ประพันธ์ที่นักเรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อธิบายพร้อมเหตุผล
มุมมองที่เห็นด้วย คือ ความรักไม่ใช่ความใคร่ ความรักไม่จาเป็นต้องจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์ เพราะ
ความรักเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน เป็นความรู้สึกที่ดีทางใจ มีความเอื้ออาทร
ห่วงใย ปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
มุมมองที่ไม่เห็นด้วย คือความรักไม่ใช่สาเหตุของความทุกข์ เพราะโดยธรรมชาติเมื่อเรามีความรู้สึกรักใคร
แล้ว เราก็จะคอบห่วงหาพะวงหาอยากใกล้ชิด อยากเป็นที่หนึ่งของคนที่เรารัก
ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ทาให้เป็นทุกข์ไม่มีความสุข มีความกระวนกระวาย เมื่อไม่ได้ดัง
ใจปรารถนา ดังคากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์”(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๓. นักเรียนคิดว่าวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการมีความรักหรือไม่อย่างไร จงอธิบายพร้อมเหตุผลประกอบ
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๔. สานวน “ชิงสุกก่อนห่าม” และคาสอน “รักนวลสงวนตัว” มีความสัมพันธ์ กับคาประพันธ์นี้อย่างไร
ชิงสุกก่อนห้าม มีความสัมพันธ์คือในคาประพันธ์สอนให้ รักอย่างมีสติ รู้จักยับยั้งชั่งใจซึ่งตรงกับ
ความหมายของสานวน (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
รักนวลสงวนสงวนตัว เป็นคาสอนที่สัมพันธ์กับคาประพันธ์คือ เสนอว่าความรักไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์
ความรักเป็นความเอื้ออาทร ฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความรักจบที่เตียงนอนผู้หญิงควรรักตัวไม่ปล่อยตัว
ปล่อยใจให้เกินเลย ต้องมีสติในการรัก (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๕. นักเรียนสามารถนาแนวคิดที่ได้จากคาประพันธ์นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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ขอบเขตเนื้อหา
การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นโต้แย้ง
วรรณกรรมเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลคิดรอบคอบ
ละเอียดถี่ถ้วนและนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. บอกหลักการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆได้
๒. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น
หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักการอ่าน
๓. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่นักเรียนชอบ
อ่าน
๒. สรุปประเภทวรรณกรรมและประโยชน์ที่ได้รับ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม จับฉลากเลือกเขียนวิเคราะห์
วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งวรรณกรรม
- คาประพันธ์เรื่องอหังการ์ของดอกไม้
- คาประพันธ์เรื่องสันติภพ
- คาประพันธ์เรื่องอู่ข่าว-อดข้าว
- คาประพันธ์เรื่องกระดูกสันหลัง
๒. นักเรียนเขียนวิจารณ์วรรณกรรมที่เลือกตามใบงาน
๓. ผู้แทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอข้อคิดที่ได้จากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม
ขั้นสรุป
๑ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกลวิธี การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง แล้วบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งบทประพันธ์
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ใบงานเรื่อง บทประพันธ์
เรื่องอหังการ์ของดอกไม้.
๒.ใบงานเรื่อง บทประพันธ์เรื่อง
สันติภพ
๓.ใบงานเรื่อง บทประพันธ์เรื่อง
อู่ข้าว-อดข้าว
๔.ใบงานเรื่อง บทประพันธ์เรื่อง
กระดูกสันหลัง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการเขียนวิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงความรู้
ความคิดเห็นหรือโต้แย้งใน
เรื่องต่างๆ ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
แสดงความรู้ ความคิดเห็น
หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ ได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย
๓. มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

เกณฑ์การผ่าน ๘๐ %

เขียนตอบ

ใบงาน

เกณฑ์การผ่าน ๘๐ %

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
เกณฑ์การผ่าน

สังเกตพฤติกรรม

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................... ........................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบงาน เรื่อง บทประพันธ์เรื่องอหังการของดอกไม้ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งบทประพันธ์ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านเรื่อง อหังกาของดอกไม้
การ์ของดอกไม้ แล้ววิเคราะห์วิจารณ์และ
แสดงความคิดเห็นจากการอ่านประเด็นที่กาหนดให้
สตรีมีสองมือ
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน
สตรีมีสองตีน
ยืดหยัดอยู่ร่วมกัน
สตรีมีดวงตา
มองโลกอย่างกว้างไกล
สตรีมีดวงใจ
สร้างสมพลังมวล
สตรีมีชีวิต
คุณค่าเสรีชน
ดอกไม้มีหนามแหลม
บานไว้เพื่อสะสม

มั่นยึดถือในแก่นสาร
มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ
ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
มิหมายมั่นกินแรงใคร
เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่
มิใช่คอยชม้อยชวน
เป็นดวงไฟไม่ผันผวน
ด้วยเธอล้วนก็คือคน
ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล
มิใช่ปรนกามารมณ์
มิใช่แย้มคอยคนชม
ความอุดมแห่งแผ่นดิน!
จิระนันท์ พิตรปรีชา. ใบไม้ที่หายไป.

นักเรียนร่วมกันหาคาตอบ
๑. เพราะเหตุใดจึงใช้คาว่า อหั
อหังงกา
การ์
๒. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
๓. นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือโต้แย้งกับเนื้อหาของบทประพันธ์
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ใบงาน เรื่อง บทประพันธ์เรื่อง สันติภพ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งบทประพันธ์ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านเรื่อง สันติภพ แล้ววิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านประเด็น
ที่กาหนดให้
เธอคือผู้อยู่กลางดงป๊อบปี้แดง
สุสานแห่งวีรกรรม การราลึก
ค้างภาพธงชาติคลุมเหนือหลุมศพ
ว่าล้วนเหล่านักรบผู้ทอดราย
ประดับด้วยเหรียญตราความกล้าหาญ
ถึงวันก็มีผู้เขียนคากวี
ว่าการฆ่าหรือถูกฆ่าคือหน้าที่
ไม่มีความแค้นเคืองอันค้างรา
ล้วนจารึกอยู่ ณ ดงดอกไม้แดง
ป๊อบปี้แดงแย้มดอก ณ กาลใด
คาอุทิศแด่มวลมนุษยชาติ
เมื่อใดหนอจะได้คิดหยุดฆ่ากัน

ดอกไม้แห่งหวยหาญผู้ผ่านศึก
เป็นบันทึกแห่งสงครามและความตาย
ให้ผู้มาเคารพรู้ความหมาย
มีชีวิตวันสุดท้าย ณ ที่นี้
เป็นตานานอยู่เบื้องบาทวิถี
สดุดีประดับภาพสามกุมภา
ไม่ต้องมีเหตุผลของคนฆ่า
และไม่รู้เลยว่าฆ่าทาไม
เรื่องราวแห่งการรบร่วมสมัย
คือคาไว้อาลัยแล้วกาลนั้น
ผู้ร่วมเขียนประวัติศาสตร์สงครามนั่น
เพื่อลบวันทหารผ่านศึกให้สิ้นภพ
จากหนังสือ ออล แม็กกาซีน โดยอดุล จันทรศักดิ์

นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
๑. นักเรียนบอกความหมายของดอกปอบปี้ ในบทประพันธ์
๒. ข้อคิดในบทประพันธ์
๓. นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของบทประพันธ์
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ใบงาน เรื่อง บทประพันธ์เรื่อง อู่ข้าว – อดข้าว หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งบทประพันธ์ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านเรื่อง อู่ข้าว – อดข้าวแล้ววิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านประเด็น
ที่กาหนดให้

				
อู่ข้าวอดข้าวคราวนี		
้
เคยมีคิดมั่นขันหมาย
อู่ข้าวอดข้าวคราวนี้
เคยมีคิดมั่นขันหมาย
			
เริดร้างห่างมอดวอดวาย			
ปรากฏอดตายใกล้มา
เริดร้างห่างมอดวอดวาย เมืองข้าวอดข้าวข่าวใหญ่			
ปรากฏอดตายใกล้นาไร่
มา แลโรยโหยหา
			
			
เมืองข้าวอดข้าวข่าวใหญ่ เปลี่ยนคนเป็นควายไถนา			
นาไร่แลโรยโหยหากินหญ้าแทนข้าวข่าวดี
			
ทึกอู่เปล่าข้าวหนี
เปลี่ยนคนเป็นควายไถนา ไชโยโห่ร้องก้องกึก			
กินหญ้าแทนข้าวข่อึกาวดี
			
นังนุงยุ่งยิ่งสิงคลี				
คนมีข้าวหมดอดตาย
ไชโยโห่
ร
อ
้
งก้
อ
งกึ
ก
อึ
ก
ทึ
ก
อู
่
เ
ปล่
า
ข้
า
วหนี
			
อู่ข้าวอดข้าวคราวยาก			
ชอกช�้ำล�ำบากเหลือหลาย
นังนุงยุ่งยิ่งสิงคลี
คนมีข้าวหมดอดตาย
			
ในน�้ำมีปลาน่าสบาย			
อับอายข้าวไร้ในนา
			
บเกิดใหม่ชาติหน้า
อู่ข้าวอดข้าวคราวยาก ชาตินี้เกิดมาอาภัพ			
ชอกช้้าล้าบากเหลืรอกลั
อหลาย
			
โลกบ้าหน้ามืดฝืดคอ
ในน้้ามีปลาน่าสบาย ตื่นเช้าท�ำไร่ไถนา				
อับอายข้าวไร้ในนา
			
อู่ข้าวอดข้าวคราวยาก			
ทรกรรมล�ำบากลูกพ่อ
ชาติ
น
เ
้
ี
กิ
ด
มาอาภั
พ
รอกลั
บ
เกิ
ด
ใหม่
ช
หน้า หน้าบ้าแล้ว!
			
ข้าวหมดอดตายใจคอ			
จัาติกรอชาติ
ตื่นเช้าท้าไร่ไถนา
โลกบ้าหน้ามืดฝืดคอ
									
“ทวีปวร” หรือทวีป วรดิลก ๒๔๘๙
อู่ข้าวอดข้								
าวคราวยาก
ทรกรรมล้าบากลูกพ่อ
		
ข้าวหมดอดตายใจคอ
จักรอชาติหน้าบ้าแล้ว!
"ทวีปวร" หรือทวีป วรดิลก ๒๔๘๙
นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
๑. นักเรียนบอกความหมายของคาว่า อู่ข้าว -อดข้าว ในบทประพันธ์
๒. ข้อคิดในบทประพันธ์
๓. นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของบทประพันธ์
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ใบงาน เรื่อง บทประพันธ์เรื่องกระดูกสันหลัง หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งบทประพันธ์ รายวิชาภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งได้
คาชี้แจง นักเรียนอ่านเรื่อง กระดูกสันหลัง แล้ววิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านประเด็น
ที่กาหนดให้
ข้าแต่สูเจ้าชาวนา
ข้าขอบูชา
ว่าสูเลิศมนุษย์สุดแสวง
รูปร่างกายาดาแคง
เจ้าเป็นหัวแรง
กระดูกสันหลังรัฐเรา
เลี้ยงเทศเลี้ยงไทยไม่เบา
ด้วยข้าวปลาเอา
แลกเปลี่ยนสินค้าควรเมือง
ครั้งกิจพาณิชย์รุ่งเรือง
เจ้าไม่ฝืดเคือง
วัดวาอารามจาเริญ
กินบ้างเล่นบ้างอย่างเพลิน
ทาบุญเหลือเกิน
กับวัดกับพระดะไป
ยามยากยังพอทนได้
ทองสะสมไว้
ขายหมดจานองไร่นา
โอ้สูผู้พร่องศึกษา
อดทนนักหนา
โทษใดไป่โทษโทษกรรม
สูไม่มากปากมากคา
สูเป็นคนทา
ทาได้เท่าไรทาไป
ขาดแคลนแสนเข็ญเป็นไฉน
สูเจ้าอยู่ได้
ด้วยดวงหน้ายิ้มพริ้มพราย
อิ่มประโยชน์โปรดคนทั้งหลาย เอือมกายใจสบาย
ฤๅพ่อเพื่อนยากแห่งสยาม
เป็นไฉนอย่างไรก็ตาม
เจ้ายอดพยายาม
เป็นผู้คู่ควรบูชา
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ครูเทพ เล่ม ๒
นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
๑. นักเรียนบอกความหมายของคาว่า กระดูกสันหลัง ในบทประพันธ์
๒. ข้อคิดในบทประพันธ์
๓. นักเรียนอธิบายแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของบทประพันธ์
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ขอบเขตเนื้อหา
ฉันทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพ และการแต่ง
โคลงสี่สุภาพให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพได้
๒. การแต่งโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านทักษะและกระบวนการ
การแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย
๔. มีมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนฟังครูอ่านบทประพันธ์โคลงสี่สุภาพและสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับลักษณะคาประพันธ์
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาโคลงสี่สุภาพจาก Power Point ที่ครูอธิบายและช่วยกัน
วิเคราะห์หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๔ คน แล้วศึกษาใบความรู้ จากนั้นทาใบงานการ
แต่งโคลงสี
่สุภาพ
การแต่
งโครงสี
่สุภาพ
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการแต่งโคลงสี่สุภาพของตนเองหน้าชั้น
เรียน
๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายการแต่งโคลงสี่สุภาพของแต่ละกลุ่ม
ขั้นสรุป
๑. นักเรียนและครูประเมินงานของทุกกลุ่ม แล้วจัดลาดับตามคุณภาพงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
โคลงสี่สุภาพกลุ่มละ ๑ บท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ
๒. ใบงาน เรื่องการแต่งโคลงสี่สุภาพ
๓. Power Pointเรื่องโคลงสี่สุภาพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แต่งโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย
๔. มีมารยาทในการเขียน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

เกณฑ์การผ่าน ๘๐ %

ใช้คาถาม
ปฏิบัติ

คาถาม
ใบงาน

เกณฑ์การผ่าน ๘๐ %

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
เกณฑ์การผ่าน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ แต่งโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
ความรู้เรื่องโคลงสี่สุภาพ

ตัวอย่าง

จากมามาลิ่วล้า
ลาบาง
บางยี่เรือราพลาง
พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง
เมียงม่าน มานา
บางบ่รับคาคล้อง
คล่าวน้าตาคลอ
ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นโคลงบทที่ ๒๒ ในนิราศนรินทร์ ซึ่งถือกันว่าเป็น “โคลงครู” หมายความว่าเป็น
โคลงสี่ สุ ภ าพที่ถูกต้องสมบู ร ณ์แบบทุกประการ กล่ าวคือ ใช้คาที่มีรูปวรรณยุกต์ กากับเฉพาะคาที่ บั ง คั บ
รูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์ตามแผนผังเท่านั้น ส่วนคาอื่น ๆ ไม่มีรูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์โท
กากับอยู่(ซึ่งเรียกว่าคาสุภาพ) ตามแผนผังทุกประการ
การแต่งโคลงสี่สุภาพให้ถูกต้องสมบูรณ์เหมือนโคลงครูดังกล่าวแต่งได้ค่อนข้างยาก เพราะบางครั้ง
ต้องรักษาเนื้อความไว้ จึงอนุโลมให้ใช้คาที่บังคับรูปวรรณยุกต์เอกหรือโทตรงตามแผนผังฉันทลักษณ์อย่าง
เคร่งครัด ส่วนคาอื่นที่มิได้บังคับรูปวรรณยุกต์จะใช้คาที่มีรูปวรรณยุกต์หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อความในโคลง
โคลงนิราศนรินทร์ เป็นวรรณกรรมคาโคลงชั้นยอดเรื่องหนึ่งในบรรดาโคลงสี่สุภาพที่แต่งเป็นนิราศ
เปลื้ อ ง ณ นคร กล่ า วยกย่ อ งโคลงเรื่ อ งนี้ ว่ า “โคลงทุ ก บทเปรี ย บเสมื อ นเพชรที่ น ายช่ า งเจี ย ระไนแล้ ว
อย่างงดงาม และหากจะฝึกเขียนกลอนตลาดให้ได้ดี ควรอ่านเรื่องพระอภัยมณีให้จบเกือบขึ้นใจฉันใด ถ้าจะฝึก
เขียนโคลงสี่สุภาพให้ได้ดี ก็ควรอ่านโคลงนิราศนรินทร์ให้เกือบขึ้นใจฉันนั้น
ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ
จานวนคา
๑. โคลงบทหนึ่งมี ๔ บาท
๒. บาทหนึ่งมี ๒ วรรค วรรคหน้ามี ๕ คา และวรรคหลังของบาทที่ ๑ บาทที่ ๓ และบาทที่ ๓ มีวรรค
ละ ๒ คา ส่วนวรรคหลังของบาทที่ ๔ มี ๔ คา

453
คาเอก คาโท
๑. บังคับให้ใช้คาที่มีรูปวรรณยุกต์เอกกากับ ๗ ตาแหน่ง และคาที่มีรูปวรรณยุกต์โทกากับ ๔ ตาแหน่ง
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์เอกกากับนั้น อาจเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกหรือเสียงวรรณยุกต์โทก็ได้ เช่น
รูปเอก เสียง เอก : กว่า ปี่ กู่ ใหญ่ เขี่ย เป็นต้น
รูปเอก เสียง โท : น่า คู่ โล่ เรื่อย เป็นต้น
- คาที่มีรูปวรรณยุกต์โทกากับอาจเป็นเสียงวรรณยุกต์โทหรือเสียงวรรณยุกต์ตรีก็ได้ เช่น
รูปโท เสียง โท : กล้า ให้ ขั้น บ้าน เป็นต้น
รูปโท เสียง ตรี : เลื้อย ค้าน โน้น ชั้น เป็นต้น
ดังนั้น ในการแต่งโคลงตรงคาที่บังคับเอก หรือคาที่บังคับโท ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเสียงเอก หรือเสียงโท
พียงอย่างเดียวดังกล่าวแล้ว
๒. ตาแหน่งคาเอกและคาโท ในวรรคหน้าบาทที่ ๑ (คาที่ ๔ และ ๕) สลับกันได้ ดังนี้

()
๓. ตาแหน่งคาเอกอาจใช้คาตาย (คือคาที่ประสมสระเสียงสั้นในแม่ ก กา หรือมีตัวสะกดในแม่ กก กด
กบ) เช่น ดุ ติ จาก ตัด เก็บ หรือใช้คาเอกโทษแทนได้ (คาเอกโทษ คือคาที่ใช้วรรณยุกต์เอกในตาแหน่งบังคับ
เช่น หน้า เขียนเป็น น่า เพื่อให้ได้คาที่บังคับรูปวรรณยุกต์เอกตามแผนผังฉันทลักษณ์)
ตาแหน่งโท อาจใช้คาโทโทษแทนได้ (คาโทโทษ คือคาที่ใช้วรรณยุกต์โทในตาแหน่งบังคับ เช่น
เล่น เขียนเป็น เหล้น ท่วม เขียนเป็น ถ้วม เพื่อให้ได้คาที่บังคับรูปวรรณยุกต์โทตามแผนผังฉันทลักษณ์)
ตัวอย่าง
ผิวขาวใบน่าหยิ้ง
ขาวนวล
น่า เป็นคาเอกโทษ ที่ถูกต้องคือคา หน้า (ใบหน้า) แต่ต้องการใช้รูปเอกในตาแหน่งที่บังคับเอก
หยิ้ง เป็นคาโทโทษ ที่ถูกต้องคือคา ยิ่ง แต่ต้องการใช้รูปโทในตาแหน่งที่บังคับโท
สัมผัส

๑. สัมผัสบังคับ
- คาสุดท้ายวรรคหลังในบาทที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้ายวรรคหน้าในบาทที่ ๒ และคาสุดท้าย
วรรคหน้าในบาทที่ ๓
- คาสุดท้ายวรรคหลังในบาทที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคาสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ ๔
- คาสุดท้ายของบทที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคาที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ของบทต่อไป คาที่ส่งและรับสัมผัสไม่
นิยมใช้คาที่มีรูปวรรณยุกต์
๒. สัมผัสไม่บังคับ (สัมผัสพิเศษหรือสัมผัสใน) ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความไพเราะให้โคลง ได้แก่ การใช้
สัมผัสพยัญชนะในแต่ละวรรค
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ใบงาน เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับโคลงสี่สุภาพ
๑. ให้เติมวรรณยุกต์เอก ( ) วรรณยุกต์โท ( ) และโยงสัมผัสตามข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพในแผนภูมิ
ต่อไปนี้
0 0 0 0 0
00 (00)
0 0 0 0 0
00
0 0 0 0 0
00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
๒. ให้นักเรียนเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพ
๒.๑ หนึ่งบทมี .......................... บาท
๒.๒ แต่ละบาทมี ...................... วรรค
๒.๓ วรรคหน้ามี ....................... คา
๒.๔ วรรคหลังบาทที่ ๑, ๒ และ๓ มีวรรคละ ................. คา
๒.๕ วรรคหลังบาทที่ ๔ มี ......................... คา
๒.๖ คาเอกมี ......................... แห่ง
๒.๗ คาโทมี ......................... แห่ง
๒.๘ คาสร้อยมีท้ายบาทที่ ...................... และ บาทที่ .........................
๒.๙ คาท้ายบาทที่ ๑ สัมผัสกับคาท้ายวรรคหน้าบาทที่ ......................... และบาทที่ ....................
๒.๑๐ คาท้ายบาทที่ ๒ สัมผัสกับคาท้ายวรรคหน้าบาทที่ .......................
๓. ให้นักเรียนช่วยกันแต่งโคลงสี่สุภาพ ๑ บท โดยเลือก ๑ เรื่อง จากเรื่องที่กาหนดให้
๓.๑ เพื่อนรัก
๓.๒ โทรศัพท์
๓.๓ บุพเพสันนิวาส
๓.๔ หนังสือคือสมบัติ
๓.๕ ประหยัดพลังงาน
...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................

ขอบเขตเนื้อหา
แต่งโคลงสี่สุภาพให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
การแต่งโคลงสี่สุภาพให้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
แต่งโคลงสี่สุภาพ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการเขียน
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. เชิญนักเรียนกลุ่มที่ผลงานอยู่ลาดับที่ ๑ ถึง ๓ อ่านโคลงสี่สุภาพให้เพื่อน
ฟังอีกครั้ง
ขั้นสอน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ
๒. ให้นักเรียนจับคู่กัน เลือกเรื่องที่สนใจและช่วยกันแต่งโคลงสี่สุภาพ ๑ บท
๓. ครูสุ่มให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของกันและกัน
๔. ครูประเมินผลงาน
ขั้นสรุป
๑. สะท้อนข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อไป
๒. นักเรียนฝึกแต่งโคลงสี่สุภาพเรื่องที่สนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
โคลงสี่สุภาพคนละ ๑ บท

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

455

455
441

456
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
แต่งโคลงสี่สุภาพ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีมารยาทในการเขียน
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมิน

สังเกต

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

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

456
442

457
457 443

แบบทดสอบ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ แต่งโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์
คาชี้แจง นักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพเรื่องที่นักเรียนสนใจจานวน ๑ บท
เรื่อง ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอบเขตเนื้อหา
อ่านจับใจความคิดวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
เป็นแนวทางการเขียนบทความของตนเอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกหลักการเขียบทความได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนแผนงานการเขียนบทความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ใบควารู้เรื่องการเขียนบทความ
๑. สนทนาเกี่ยวกับนักเขียนบทความที่มีชื่อเสียงและผลงานทั่วไป
๒. ใบงาน
๒. ใช้คาถาม ใครต้องการเป็นนักเขียบทความบ้างและคิดว่าจะต้องเตรียมตัว
อย่างไรจึงจะเป็นได้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน
อ่านบทความทั่วไป
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนบทความ และร่วมกันอภิปรายถึง
การเตรียมตัวเป็นนักเขียนบทความที่ดี เพิ่มเติมจากใบความรู้
๒. สรุปรายงานและเตรียมตัวเป็นนักเขียนบทความตามใบงาน
๓. ประเมินตนเองว่าจะเป็นได้เพียงใด
ขั้นสรุป
๑. กาหนดแผนการเขียนบทความของตนเอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง การฝึกอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

458

458
444

459
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
บอกหลักการเขียบทความได้
ใช้คาถาม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนแผนงานการเขียนบทความได้ ปฏิบัติ
ด้านคุณลักษณะ
สังเกต
. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมิน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การเขียนบทความ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนแผนงานการเขียบทความได้

การเขียนบทความ
การเขียนบทความ

บทความ (article)
ความหมายของบทความ
บทความ คือ ความเรี ย งที่เขีย นขึ้นโดยมีห ลั กฐานข้ อเท็จ จริง และในเนื้อหานั้น ผู้ เขียนได้แทรก
ข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย
ลักษณะของบทความทั่วไป
๑. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกาลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกาลังอยากรู้ว่าจะดาเนินต่อไป
อย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัย
๒. ต้องมีแก่นสาร มีสาระ อ่านแล้วได้ความรู้ หรือความคิดเพิ่มเติม มิใช่เรื่องเลื่อนลอยไร้สาระ
๓. ต้องมีข้อทรรศนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เขียนแทรกด้วย
๔. มีวิธีเขียนชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลิน จากความคิดในเชิงถกเถียงโต้แย้งนั้น
๕. เนื้อหาสาระและสานวนภาษาเหมาะสมสาหรับผู้อ่านที่มีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะผู้อ่านที่มีการศึกษา
น้อยนิยมอ่านข่าวสดมากกว่าบทความ
จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ
๑. เพื่อให้ข่าวสาร (To Inform) ในการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ นั้น บางครั้งข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์
ที่น าเสนออาจยั ง ไม่ ให้ ร ายละเอี ย ดเท่า ที่ ควร กล่ าวคือ การเสนอข่ าวจ าเป็น ต้ อ งด าเนิน การอย่า งรี บ เร่ ง
จึ งอาจมีข้ อเท็จ จริ งที่ ไ ม่ล ะเอีย ดพอเพี ย งหรื อ เหตุก ารณ์ บางเหตุ ก ารณ์ มีแง่มุมประเด็น ของข่ าวซั บ ซ้ อ น
หรื อ มี เ งื่ อ นง า การเสนอข่ า วสารเพิ่ ม เติ ม ในเชิ ง บทความย่ อ มจะเป็ น การสนองความต้ อ งการของผู้ อ่ า น
หรือเป็นหน้าที่หนึ่งของหนังสือพิมพ์พึงจะกระทาได้
2. เพื่อการอธิบาย (To Interprete) ข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์นั้นโดยละเอียด พร้อมทั้งเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ของเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงได้
3. เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น (To Give an Opinion) โดยอาศั ย ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี ส าระ และใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ล
รวมทั้งหลักฐานประกอบการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ นาเสนอสรุปเป็นแนวคิดแก่ผู้อ่าน
๔.อย่างไรก็ดีความคิดเห็นดังกล่าวนั้นเป็นความคิดเห็นที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นลักษณะ
เพ้อฝัน
๕. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี (To Give an Attitude) การสร้างทัศนคติ้ดี
ที่ แก่ผู้ อ่านต่อสถานการณ์ เหตุการณ์
ข้ อ เท็ จ จริ ง ตั ว บุ ค คล หรื อ กลุ่ ม บุ ค คล รวมทั้ ง สถานที่ เพราะว่ า บทความบางประเภทมุ่ ง เสนอข้ อ มู ล
ในทางสร้างสรรค์
๖. เพื่อการโน้มน้าวใจ (To Persuasive) ในการเสนอบทความบางประเภท มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนชั กจูง
ให้ผู้อ่านกระทาตามกิจกรรมบางอย่าง เช่น บทความเชิงกระตุ้นจิตสานึก อาจนาเสนอให้ผู้อ่านกระทาความดี
งดดื่มสุรา ในวันวิสาขบูชา หรือวันสาคัญทางศาสนาควรงดเว้นการกระทาความชั่ว
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๗. เพื่อให้ความบันเทิง (To Entertain) บทความบางประเภทได้ให้ความเพลิดเพลิ นแก่การอ่าน เพื่อคลาย
ความตึงเครียดของสังคมที่สับสนได้
ประเภทของบทความ
1. บทความเชิงบรรยาย (Narrative Article) เป็นบทความที่บรรยายประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะ
แปลกใหม่ ต้องบอกแก่ผู้อ่านเท่าที่ตนทราบ โดยบอกได้อย่างถูกต้อง ไม่น่าเบื่อ กล่าวคือการบรรยายให้ผู้อ่าน
สนใจ ประทับใจ เขียนให้เห็นจริงเห็นจัง โดยละเอียด ใช้ภาษาเรียบ ง่าย ไม่กากวม ไม่วกวน
๒. บทความเชิงสัมภาษณ์ (Interview Article)เป็นบทความแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อปรากฏการณ์ใด
โดยปกติ บ ทความประเภทนี้ มั ก จะมี ค าถาม ค าตอบสลั บ กั น แทนรู ป แบบการเขี ย นลั ก ษณะร้ อ ยแก้ ว
เหมือนกับบทความประเภทอื่น ๆ
๓. บทความเชิงสาธิตวิธีการ (How-to-do-it Article) เป็นบทความที่เขียนเพื่ออธิบายการกระทาตามขั้นตอน
หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดขั้นตอน หรือครบกระบวนการ เพื่อผู้อ่านอ่านจน
สามารถนาไปปฏิบัติได้ การเขียนบทความประเภทนี้จะต้องเขียนให้รายละเอียดมากกว่าการเสนอเพียงข้อมู ล
เท่านั้น
๔. บทความเพื่อให้ข่าวสาร (Information Article) เป็นบทความที่มุ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าว แต่การเขียน
รูปแบบต่างกับการเขียนข่าว กล่าวคือ เขียนตามเนื้อหาสาระตามลาดับที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ
5. บทความเพื่อแสดงความเห็น (Opinion Article) เป็นบทความที่เสนอควาคิดเห็นของผู้เขียนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ด้วยเหตุผล และข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่าน ความคิดเห็นดังกล่าวจะต้องแปลกกว่าที่เคยมีมา และเป็น ในทาง
สร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ น่าสนใจ แต่ต้องไม่ใช่ความคิดเห็นเป็นลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda)
ประการสาคัญความคิดเห็นนั้นจะต้องมากจากการบูรณการของข้อเท็จจริง
๖. บทความเพื่อการอธิบาย (Interprete Article) เป็นบทความที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบทความเพื่อการให้
ข่าวสาร และบทความเพื่อแสดงความเห็น แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ บทความเพื่อการอธิบายจะให้แง่ มุมที่
ลึกซึ้งกว่า โดยเฉพาะจะเป็น การตอบคาถามของคาถามเหล่านี้ คือ ใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทาไม และ
อย่างไร ซึ่งจะเน้นตอบคาถามอย่างไรมากกว่า
๗. บทความชวนขัน (Humorous Article) เป็นบทความที่ค่อนข้างเขียนยากเพราะว่า การเขียนบทความ
ชวนขัน ในที่นี้ไม่ใช่เป็นการเขียนมุขตลกขบขัน แต่เป็นการเขียนจากข้อเท็จจริง โดยใช้ข้อมูล ในบางเรื่อง อาจ
เป็นข้อเท็จจริงที่หนักสมองแต่นามาเขียนให้ชวนขัน จะเริ่มต้นจากการเขียนที่มีลีลาที่สุภาพเรื่อยไปจนกระทั่งมี
บางตอนบางแห่งหรือหลายแห่งจะมีถ้อยคาหรือข้อความเป็นลักษณะหยิกแกมหยอก ยั่วยุ เสียดสี ฯลฯ โดยใช้คา
ชวนขัน
๘.บทความกระตุ้นจิตสานึก (Inspirational Article) เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งเสนอประสบการณ์ของตนเอง
หรือผู้อื่นเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนา การตัดสินใจ ความมานะ พยายาม ความอดทน ความเจ็บป่วย ฯลฯ เพื่อ
กระตุ้นหรือปลุกระดมให้ผู้อ่านมีความสานึกในบางเรื่องบางสถานการณ์
๙. บทความเชิงโต้แย้ง (Controyersial Article) เป็นบทความที่มีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันในเชิงความคิด
ผู้ เขีย นเสนอข้อเท็จ จริ งและเหตุผ ลให้ มีความสมดุ ล ระหว่างประเด็นที่แตกต่างกัน แล้ ว ปล่ อยให้ ผู้ อ่านได้
พิจารณาตัดสินเอง
๑๐. บทความเชิงวิจ ารณ์ (Critical Article) เป็น บทความที่เกี่ยวกับ วรรณกรรมหรือศิล ปกรรม บทความ
ประเภทนี้มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นการเขียนแนะนาให้ทราบแม้จะมีการวิจารณ์ก็ไม่ค่อยจะรุนแรงมาก
ส่วนอีกลักษณะเป็นการเขียนวิจารณ์ที่รุ นแรงเพื่อวินิจฉัยคุณค่าของผลงานนั้น ๆ การวิจารณ์อาศัยหลักและ
กฎเกณฑ์ทั้งทางทฤษฎีและเหตุผลข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพื่อการประเมินคุณค่าอย่างเป็นธรรม

461
447

462
๑๑. บทความเชิงสารคดี (Feature Article) เป็นบทความที่เขียนแบบสารคดีมีการวิเคราะห์วิจารณ์ควบคู่กัน
ไป ทาให้มีสาระมากกว่าบันเทิง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเอาข้อเท็จจริงที่มีสารมาเขียนในรูปแบบของสารคดี
นั่นเอง
1๒. บทความเชิงวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่มุ่งเสนอความรู้เรื่องใด เรื่องหนึ่งโดยตรง ได้ แก่
รายงานทางวิชาการ รายผลการวิจัย รายงานการประชุมเชิงวิชาการเป็นต้น บทความประเภทนี้มีการเสนอ
สาระอย่างตรงไปตรงมา แต่บางครั้งอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างแก่ผู้อ่านในบางส่วนเท่าที่
จาเป็นก็ได้
การวางแผนเขียนบทควม
๑. การเลือกเรื่อง ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- อยู่ในความสนใจของประชาชน
- มีข้อมูลมากและหาภาพประกอบได้ง่าย
- มีความชัดเจนและแน่นอน
- ไม่กระทบกระเทือนกฎหมายและศีลธรรม
- มีเนื้อหาทันสมัยอยู่เสมอ
- อยู่ในความต้องการของตลาดในวงกว้าง
- ไม่ยาวเกินไป เขียนได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
- ผู้เขียนมีความรู้พื้นฐาน
- ผู้เขียนมีความพอใจที่จะเขียน
๒. การตั้งชื่อเรื่อง
- สั้นกระทัดรัด จาง่าย
- สื่อความหมายได้ชัดเจน
- ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
- จูงใจให้อ่าน
- แปลกใหม่ คมคาย
- ถูกหลักไวยกรณ์
๓. การรวบรวมข้อมูล ผู้เขียนบทความ ต้องเป็นนักอ่าน นักดูและนักฟัง สะสมข้อมูล จดบันทึก จัดระบบ
อ้างอิงให้เป็นหมวดหมู่
๔. การวางเค้าโครงเรื่อง บทความไม่ยาววางเค้าโครงว่าจะขึ้นต้นอย่างไร ดาเนินเรื่องอย่างไร และจบอย่างไร
มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ข้อเสนอแนะอะไรบ้าง
๕. การเขียนความนา-จบเรื่อง เขีนตามที่กาหนดไว้ในโครงเรื่อง ตัวเรื่องใช้วิธีย่อหน้าบ่อยๆ สรุปเรื่องให้ตรง
ประเด็น พิสูจน์ข้อสงสัยให้ชัดเจน ข้อเสนอแนะเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
๖. การตรวจแก้และทบทวนก่อนส่งโรงพิมพ์ เป็นขั้นตอนสาคัญในการปรับแก้สานวนภาษาและข้อผิดพลาด
ครั้งสุดท้าย
ข้อมูล จาก www.trueplookpanya.com
www.bloggang.com
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ใบงาน เรื่อง การเขียนบทความ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนแผนงานการเขียบทความได้
เรื่อง แผนการเตรียมตัวเป็นักเขียนบทความ
คาชี้แจง นักเรียนตอบคาถามให้ถูกต้อง
๑. ความมุ่งหมายในการเขียนบทความมีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
๒. ประเภทบทความที่นักเรียนชอบเขียน ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลในการเขียนบทความ
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
๔. ระยะเวลาในการเขียนบทความ ........................................... วัน
๕. ต้องการให้ผู้อ่านาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
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ขอบเขตเนื้อหา
การอ่านวิเคราะห์ตามประเภทงานเขียน
วิเคราะห์เนื้อหา แต่ละย่อหน้า และกลวิธี
การเขียยน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์บทความ
ด้านทักษะและกระบวนการ
บอกแนวทางการวิเคราะห์บทความได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. นักเรียนทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องการวางแผนเป็นนักเขียน
บทความ โดยครูใช้คาถามคุณสมบัติของการเป็นนักเขียน และลักษณะของ
บทความที่จะเขียนแล้วโยงเข้าสู่การวิเคราะห์บทความ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการวิเคราะห์บทความและศึกษาตัวอย่าง
แล้วร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์บทความที่อ่าน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกทาใบงานแล้วส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้น
๓. ครูให้คะแนนพร้อมเฉลย นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป
นักเรียนสรุปแนวทางการวิเคราะห์บทความแล้วบันทึกลงสมุด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวอย่าง
ของบทความ
๒. ใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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การวัดและป
สิ่งที่ต
ด้านความร
แนวทางกา
ด้านทักษะ
บอกแนวทา
ด้านคุณลัก
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นใน

๘. บันทึกผล
ผลการเ
....................
ปัญหาแ
...................
ข้อเสนอ
....................

๙. ความคิด
....................

465
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
แนวทางการวิเคราะห์บทความ
ใช้คาถาม
ด้านทักษะ/กระบวนการ
บอกแนวทางการวิเคราะห์บทความได้ ปฏิบัติ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
สังเกต
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

แบบประเมิน

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................. .............................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. ..............................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทาความ
เข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้น
สามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง
โดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือเป็นทักษะที่มนุษย์ฝึกได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
ตัวอย่างบทความ เรื่อง ชีวิตอันยิ่งใหญ่ของนกอินทรี
ทาไมใคร ๆ จึงยกย่อง ขนานนามว่าพญาอินทรี ทาถามนี้คงมีคาตอบ ให้นาค้นหาว่า นกอินทรีนั้นทา
ตนอย่างไร มีคุณสมบัติเด่นพิเศษเฉพาะตนที่น่าสนใจเพียงใดจึงขั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นถึงขั้นพญานก เป็น
ใหญ่ในบรรดานกทั้งปวง
นกอินทรีจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีรูปร่างใหญ่ใกล้เคียงกับเหยี่ยว แข็งแรง มีตาโต คอสั้น จะงอยปากงอ
เป็นตข้อปีกและหางกว้างใหญ่ บินเร็ว บินได้สูงถึง ๒๑๐๐ เมตร ถ้าท่าบินสวยงาม ขนตามลาตัวมีสีต่าง ๆ ขา
แข็งแรง มีขนปรกครุม ในประเทศไทยมีนกอินทรี ๖ ชนิด เช่นอินทรีหัวนาก อินทรีดา และอินทรีปีกลาย เป็นต้น
ลัเป็กนษณะเด่
พิเศษของนกอิ
นทรีย์คือ นมีทรี
สายตาคมดี
เยี่ยม เป็นเยีนั่ยกมล่าเป็ตันวยง
ง มันสามารถมองเห็
นเหยื่อได้นไกล
ต้น ลักนษณะเด่
นพิเศษของนกอิ
คือ มีสายตาคมดี
นักขณะบิ
ล่าตัวยงนสูขณะบิ
นสูงมันสามารถมองเห็
ตัเหยื
้งแต่่อพได้ื้นไราบ
่อที่อจนถึ
ยู่สูงงๆเหยื
เหยื่อที่อ่อของมั
แก่ ่อปลา
นาดเล็
กกว่า ่มมัีขนนาดเล็
ล่าทั้งตักวกว่
นกา และ
กล ตัจนถึ
้งแต่งพเหยื
ื้นราบ
ยู่สูงนๆได้เหยื
ของมังู นหนูได้แและนกที
ก ปลา งู่มีขหนู
และนกที
มันล่า
ไข่
ทั้งนตักวนก และไข่นก

นกอินทรีจะมีการอบยพในช่วงฤดูผสมพันธ์ มันจับคู่ผสมพันธ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นจนตลอดชีวิต ตัว
เมียจะตกไข่ได้ราว ๑ - ๗ ฟองและอกไข่ฝักไข่เอง ตัวผู้มีหน้าที่หาอาหารมาให้
วิธีการสร้างรังของนกอินทรีนั้น มีความน่าทึ่งน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งมันสร้างรังให้ลูกนกอาศัยตาม
โพรงหน้าผ่าสูงชัน มันจะพิธีพิถันเป็นพิเศษ เพราะการสร้างรังนับเป็นบทเรียนที่ใช้สอนลูกนกตั้งแต่เกิดจน
แยกตัวออกไป
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มันจะเริ่มขั้นตอนของการสร้างรังตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๕ คือ นาอิฐหินมาปูเสียก่อน ตอจากนั
้นจะนาหินเล็ก
ต่อ
มาวางทับอีกชั้นหนึ่ง ชั้นต่อไปจะนาหนามแหลมเล็กใหญ่ จากต้นไม้มาปูทับกิ่งไม้อีกทีหนึ่ง ชั้นที่ ๔ จึงนาใบไม้
ใบหญ้ามาวางทับลงบนหนาม และชั้นที่ ๕ มันจึงสลัดขนมาปูรองทับใบไม้หญ้าแห้งอีกชั้นหนึ่ง เมื่อลูกนกเกิด
มา ก็จะได้นอนบนขนอ่อนนุ่ม ต่อมาสักระยะก็จะรื้นขนนุ่มออก เหลือเพียงใบไม้ หญ้าแห้ง ถัดไปสักระยะหนึ่ง
ก็จะเอาหญ้าแห้งออก ลูกนกจะต้องนอนบนหนามเล็กหนามใหญ่ เจ็บปวดก็ต้องทนได้เป็
เป้น การฝึกอดทนแก่ลูก

เย็นให้ได้
นก ก็จะนาหนามออกไป นอนบนกิ่งไม้ และขั้นสุดท้ายน ลูกนกจะต้องนอนบนหิน ทนต่ออากาศร้อนเย้
ชนะ
วิธีการดังกล่าวเป้นการสอนให้กับลูกอดทน พยายามต่อสู้ เอาชณะใจตนองให้
ได้

เมือ่ ลูกนกอายุครบ ๑ ปีไปแล้ว แม่นกก้
กก็จะสอนให้ลลูุกู นกฝึกบิน แม่นกพาลูกนกบินขึ้นพาไปให้สูง ๆ
แล้วจึงปล่อยให้ลูกนกร่อนลงมาโดยแม่นกก็ช่วยประคองให้ลูกนกไปให้ตรงทาง ให้ทรงตัวได้ ฝึกบินไปตาม
เส้นทางจนลูกนกบินได้แข็ง แล้วจึงปล่อยให้ลูกนกบินไปได้ตามลาพังอย่างปลอดภัย
กว่าจะเป็นพญาอินทรีได้นั้น ลูกนกอินทรีแต่ละตัวจะได้รับการปลูกฝังสั่งสอน ฝึกปรือ ให้รู้ความรู้จัก
แกร่งมาอย่างหนั
ความอดทน ช่วยเหลือตนเองให้ได้ทนต่อความเจ็บปวด ความร้อนหนาว ความแข็งแกรงมาอย่
งกนัก จน

สามารถเผชิญโลกกว้างเพียงลาพังอย่างปลอดภัย พ่อแม่นกอินทรีมีรักเดียวใจเดียว อบรมสั่งสอนลูกด้วยวิธีการ
สร้างรังอย่างชาญฉลาด นับเป็นอุทาหรณ์สอนมนุษย์ให้รู้จักกว่าพึ่งพาตนเองได้อย่างดี และเป็นวิธีทางแห่งการ
สอนอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาโดยแท้จริง
สอนอกี
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แผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง ชีวิตอันยิ่งใหญ่ของนกอินทรี

รูปร่างลักษณะ

การสร้าางรั
งรังงและการสอนลู
และการสอนลูกก
การสร้

าศัยย
ทีที่อ่อยูยู่อ่อาศั

ชีวิตอันยิ่งใหญ่
ของนกอินทรี
อาหาร

การสืบพันธุ์

ประโยชน์และโทษ
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ใบงาน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กรอบข้อความที่กาหนดให้อ่าน
ชาล้นถ้วย
ในยุคที่พุทธศาสนานิกายเซนรุ่งเรืองในญี่ปุ่นนั้น คนญี่ปุ่นแทบทุกชั้นวรรณะต่างพากันสนใจศึกษาเซน
กล่าวกันว่า ความสนใจเซนในยุคนั้นมีอยู่อย่างแพร่หลายถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ขอทานบางคน ก็ยังเป็น
ผู้รอบรู้เรื่องเซนอย่างลึกซึ้งถึงขั้นเป็นอาจารย์ของศิษย์มากมาย
บ่ายวันหนึ่งศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เกิดอยากจะศึกษาพุทธศาสนานิกายเซนขึ้นมาบ้าง เขา
จึ งเดิน ทางไปหาอาจารย์ เซนระดับ ปรมาจารย์ คนหนึ่ง เมื่อไปถึงส านักแล้ ว อาจารย์เซนได้ริน ชาต้อนรั บ
ศาสตราจารย์คนนั้นอย่างสงบ ศาสตราจารย์ผู้มากด้วยความอหังการคิดว่าตนก็เป็นหนึ่งในบรรดาปัญญาชน
ของยุคสมัยเหมือนกันเฝ้ามองถ้วยชาของพระผู้เฒ่าเงียบๆ แล้วก็สังเกตเห็นความผิดปกติ คือ แม้จะรินจนช า
ล้ น ถ้ว ยแล้ ว ทว่าอาจารย์ เซนก็ยัง คงริ น ไม่ห ยุด เขาจึงโพล่ งถามออกไปหมายจะเตือ นสติ อาจารย์เ ซนว่ า
“อาจารย์ ชาล้นถ้วยแล้วขอรับ” อาจารย์เซนเงยหน้าขึ้นมาจากป้านชาพลางเอ่ยขึ้นว่า
“คุณก็ไม่ต่างอะไรกับชาถ้วยนี้ ตราบใดที่สมองของคุณยังล้นไปด้วยความคิด ทฤษฎี คุณจะศึกษาเซน
อย่างไรได้ จงทาถ้วยของคุณให้ว่างเสียก่อนสิ”
ศาสตราจารย์ได้ฟังแล้วก็พลันเกิดอาการตื่นรู้ขึ้นมาในฉับพลันทันที

(ไทยประกันชีวิต “ชาล้นถ้วย” ผาสุก ๓๑ : ๑๕๘ , ม.ค. - มี.ค. ๒๕๕๐)
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บทนา

ย่อหน้า ๑

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

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

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

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

470
456

ย่อหน้าจบเรื่อง

เรื่อง

ย่อหน้า ๒

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

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

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

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

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

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

ย่อหน้า ๔

ย่อหน้า ๓

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

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

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

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

ขอบเขตเนื้อหา
เข้าใจแนวทางการเขียนคิดวิเคราะห์
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง
ในเรื่องต่างๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
แนวทางการเขียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่อง
ต่างๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
เขียนบทความ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒.มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงและที่นักเรียนรู้จักและชื่น
ชอบ
ขั้นสอน
๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ตัวอย่างบทความแล้วร่วมกันอภิปราย
๒. ครูสนทนาวิธีการเขียนบทความ
๓. นักเรียนฝึกเขียนบทความจากใบงาน
ขั้นสรุป
๑. ครูชื่นชมผลงานนักเรียน
๒. นักเรียนนาผลงานไปติดป้ายนิเทศ

เรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่องตัวอย่างบทความ
๒. ใบงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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471
457

472
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
แนวทางการเขียนคิดวิเคราะห์
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
เขียนบทความ
ด้านคุณลักษณะ
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ใช้ใบงาน

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

สังเกต

๘. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
............................................................................................................................. ................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.................................................................................................................................................................... ......
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้สอน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
๙. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
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ใบความรู้ เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนบทความได้
ตัวอย่างบทความเรื่อง อนาคตประเทศไทย
“ไม่อยากอยู่แล้วประเทศนี้ อยากลาออกจากความเป็นคนไทย” เคยได้ยินคานี้ออกจากปากคนบาง
คน บางสถานการณ์ เพราะอาจจะคับแค้นใจในการดาเนินชีวิตที่ไม่ได้อย่างที่คิดหวังไว้ เลยคิดว่า เพราะเป็นคน
ไทย อยู่ประเทศไทย ถึงได้เป็นแบบนี้ ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด น่าอยู่ที่สุด
แล้วมีประเทศใดในโลกที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด น่าอยู่ที่สุดบ้าง ทุกประเทศมีดี ๆ ร้าย ๆ สลับกันไปทกประเทศ
ทุกประเทศ
บางคนอยู่ต่างประเทศ อัดคลิปด่าคนไทย รังเกียจประเทศไทย โดยใช้ ภาษาไทยล้วน ๆ เกิดประเทศ
ไทย เติบโตกินข้าวไทยที่ประเทศไทย จนได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนา กลับหันกลับมาด่าประเทศตัวเอง คน
ประเภทนี้ ไม่น่ากาเนิด เสียชาติที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ในประเทศใด ก็เหมือนอาศัยอยู่ในบ้าน ถ้าบ้านที่อยู่
หลังคารั่ว น้าท่วมบ้าน น้าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ผนังบางด้านผุ หรือหนักขึ้นไปจนถึงไฟไหม้บ้าน คนอยู่ในบ้ าน
หลังนั้น ย่อมรู้ดีว่าหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหา หลังคารั่ว ย้ายบ้านหนี ไฟไม่ติด เปลี่ยนที่อยู่
บ้านใหม่ หรือพอไฟไหม้ ออกไปยืนเท้าเอวหัวเราะอยู่นอกบ้าน บ้านที่เคยคุ้มกะลาหัว ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่
พอบ้านไม่ได้อย่างใจ กลับหนีไป ไม่สนใจบ้านตัวเอง
รักประเทศไทย ต้องร่วมใจร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้น บางคนคิดว่า เราคนเดียวตัวเล็ก ๆ จะไป
ช่วยอะไรได้ แค่ทาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมก็ช่วยได้มากแล้ว บางคนคิดว่า
เราไม่ใช่ผู้นา ไม่ใช่ตัวแทนคนส่วนใหญ่จะไปกาหนดอะไรได้ ถ้ากาหนดไม่ได้ ก็เลือกคนดี ๆ ไปกาหนดประเทศ
ได้ เช่นถ้ามีการเลือกตั้งก็เลือกคนดี ๆ ไม่ใช่คนที่ให้สตางค์ เลือกคนที่เป็นตัวแทน ไม่ใช่คนไปแก้แค้นแทนเรา
เลือกผู้แทนเป็นคนยังไง คนเลือกก็เป็นคนเช่นนั้น เลือกคนไม่มีคุณภาพคนเลือกก็ไม่มีคุณภาพ เลือกคนดีไปทา
หน้าที่แสดงว่าคนเลือกก็เป็นนดี แต่ถ้าไม่เลือกใครไปเป็นตัวแทนของเราเลย ก็อย่ามาโวยวาย ว่าทาไมได้แต่คน
ไม่ดี ถ้าไม่ได้เลือก ก็ต้องยอมรับไป ไม่อยากได้ แล้วทาไมไม่ไปเลือก อนาคตประเทศไทย จะออกมาเป็นยังไง
ขึ้นอยู่กับคนไทยทุก ๆ คน ถ้าอยากเห้นอนาคตประเทศนี้ดีกว่าเก่า คนไทยเราก็ต้องร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนา
ประเทศให้ก้าวไกล หยุดทาเพื่อตัวเองและพวกพ้องใคร ประเทศไทยจะดีขึ้นผิดหูผิดตา
(จตุพล ชมภูนิช : all ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา หน้า ๒๕)
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ใบงาน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนเพิ่มเติม
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ เขียนบทความได้
ใบงาน เรื่อง กาหนดโครงเรื่องบทความ
นาเรื่อง
…………………………………………………………………………………………………………………………….

หัวข้อแรก
…………………………………………………………………………………………………………………………….

หัวข้อที่สอง
…………………………………………………………………………………………………………………………….

หัวข้อที่สาม
…………………………………………………………………………………………………………………………….

สรุปจบเรื่อง
แบบทดสอบ เรื่องเขียนบทความ
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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เรื่อง...............................................................................
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ขั้นสรุป
๑. เสนอแนวคิดว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรจึงจะชอบเรื่องที่ไม่ชอบหรือชอบ
มากขึ้นจากเรื่องที่ชอบอยู่แล้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
เรื่อง
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
สรุปเนื้อหาที่ผ่านมาทั้งหมด ประเมินผล ขัน้ นา
๑. หนังสือเรียน
๑. ครูตั้งคาถามรายบุคคลกับนักเรียนถึงเรื่องเนื้อหาที่เรียนมาตลอด ๑
๒. สมุดงาน
รวบยอดตนเองว่าชอบ-ไม่ชอบสิ่งใด
ภาคเรียน
๓. ใบงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
ด้านความรู้
สาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ทั้งหมดของภาคเรียนที่ ๑
ภาระงาน/ชิน้ งาน
ด้านทักษะและกระบวนการ
๒. นักเรียนประเมินผลตนเองว่าชอบ-ไม่ชอบเรื่องใด สาระการอ่าน สาระ โคลงสี่สุภาพกลุม่ ละ ๑ บท
สรุปคิดคัดสรรสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ
การเขียน สาระการฟัง ดูและการพูด สาระหลักภาษาและการใช้ภาษา
ด้านคุณลักษณะ
และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ระบุเรื่องที่ชอบลงในใบงาน
๑. มีวินัย
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เข้ากลุ่มตามสาระที่ชอบ อภิปรายว่าชอบอะไร ไม่
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
ชอบอะไร เพราะเหตุใด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ประมวลผลรวบยอด : ระบุสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ
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477
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปคิดคัดสรรสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมิน

สังเกต

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

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

477
463

478

ใบงาน เรื่อง ระบุสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ประมวลผลรวบยอดระบุสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ สรุปคิดคัดสรรสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ
สิ่งที่ชอบ

สิ่งที่ไม่ชอบ

478
464

กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
การสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ ขัน้ นา
ครูสนทนากับนักเรียนถึงประโยชน์ของการประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง
ที่ภาคภูมิใจที่สุดแล้วนาเสนอผลงาน
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนทาใบงานและหาผลงานดีเด่น
ด้านความรู้
๒. นักเรียนจัดกลุ่มผลงานตามสาระการเรียนรู้
รูปแบบการสร้างผลงาน
๓. นักเรียนร่วมกันนาผลงานตนเองมาจัดนิทรรศการ
ด้านทักษะและกระบวนการ
๔. นักเรียนชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้โดยการนาเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
ได้
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปผลงานของห้องเรียน
ด้านคุณลักษณะ
๒. ทุกคนเสนอแนวคิดว่าควรพัฒนาการเรียนรู้แบบใดเพื่อให้สามารถสร้าง
๑. ใฝ่เรียนรู้
ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง ประมวลผลรวบยอด : นาเสนอผลงาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

ภาระงาน/ชิ้นงาน
นิทรรศการแสดงผลงาน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียน
๒. สมุดงาน
๓. ใบงาน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

479

479
465

480
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
รูปแบบการสร้างผลงาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
สรุปองค์ความรู้โดยการนาเสนอ
ผลงานได้
ด้านคุณลักษณะ
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

ใช้คาถาม

คาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

ปฏิบัติ

แบบประเมิน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

แบบประเมิน

ระดับคุณภาพ ๒
ผ่านเกณฑ์

สังเกต

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

480
466

481
481
467

ใบงาน เรื่อง การนาเสนอผลงาน หน่วยที่ ๕ บทกวีที่ชื่นชอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง ประมวลผลรวบยอด : นาเสนอผลงาน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย รหัส ท ๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จุดประสงค์ สรุปองค์ความรู้โดยการนาเสนอผลงานได้
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
๑.สาระการอ่าน

๒. สาระการเขียน

๓.สาระการฟัง ดูและการพูด

๔. สาระหลักภาษาและการใช้ภาษา

๕. วรรณคดีและวรรณกรรม

ผลงานที่ภาคภูมิใจนาเสนอคือ.............................................
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บรรณานุกรม
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.
กรุกงษาธิ
เทพฯ:
๒๕๔๔.
กระทรวงศึ
การ.โรงพิ
หนัมงพ์สือสกสค,
เรียนรายวิ
ชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ .
พ์ สกสค,
๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒.
กองเทพ กรุ
เคลืงเทพฯ:
อบพณิโรงพิ
ชกุล.มการใช้
ภาษาไทย.
กองเทพ
เคลืนอบพณิ
ชกุล. การใช้
ภาษาไทย. กรุงเทพฯ
, ๒๕๔๒.
จตุพล ชมพู
ิช. (๒๕๖๒).
“อนาคตประเทศไทย”,
all :ร่โอเดี
วมสร้ยนสโตร์
างสังคมอุ
ดมปัญญา. ๑๓(๑๐) : ๒๕.
จตุพล ชมพูนิช. “อนาคตประเทศไทย”, all ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา. ๑๓(๑๐) : ๒๕, ๒๕๖๒.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. หลักวาทการ. พิมพ์ครั้งที่๒ นนทบุรี: โรงพิมพ์สงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, ๒๕๕๑.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. หลักวาทการ. พิมพ์ครั้งที่๒ นนทบุรี: โรงพิมพ์สงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, ๒๕๕๑.
นฤมล วัวัชชวงศ์
วงศ์.. “จากหนั
“จากหนังงสืสืออเล่
เล่มมโปรดของฉั
โปรดของฉันน เรืเรื่อ่องง พระมหาชนก
พระมหาชนก ฉบั
ฉบับบการ์
การ์ตตูนูน”” ผลงานเรี
ผลงานเรียยงความชนะ
งความชนะ
นฤมล
2558.
การประกวดหนังสือเล่มโปรดของฉัน, ๒๕๕๘.
พิศวาท น้อยมณี. “พูดดีมีอนาคต”. เอกสารอัดส�สำเนา.
ำเนา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
อเรียนภาษาไทย
ชา ท๒๓๑๐๑.
านและพิ
จารณาวรรณกรรม.
กรุงเทพฯ
วิพุธ โสภวงศ์ (ผศ.)
หนังสือหนัเรีงยสืนภาษาไทย
รายวิชรายวิ
า ท๒๓๑๐๑.
การอ่าการอ่
นและพิ
จารณาวรรณกรรม.
กรุงเทพฯ
: :
โรงพิมพ์คุรุสภา,
ภา. ๒๕๔๔.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน. การวัดและประเมิน ผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค, ๒๕๔๘.
. คู่ม ือการเรียนการสอนภาษาไทยคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ : เรียงความ ย่อความ และสรุป ความ
ช่วงชั้นที่ ๒ – ช่วงชั้นที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ๒๕๕๑
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.
. ตัว ชี้ว ัด และสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
๒๕๖๑.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.จตุจักร,๒๕๕๓
. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวิวิธภาษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๕.
. หนังสือเขียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์. (พิมพ์ครั้งที่ ๘) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว, ๒๕๕๘.
. คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยสร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๘.
. คู่ม ือ การจัด กิจ กรรมหนังสือ อ่า นนอกเวลาวิช าประวัต ิศ าสตร์ไทยและหน้า ที่พ ลเมือ ง. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ๒๕๕๘.
. บทอาขยาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว, ๒๕๕๘.
. เรียนรู้เข้าใจวรรณคดีของชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด, ๒๕๖๐. อดุล จัทรศักดิ์.
(๒๕๖๒). “สันติภพ”, all ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา. ๑๓(๑๐) : ๙.ฮุ่งอะลุน แดนวิไล.
. หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “รอยยิ้มที่ไม่มีกลิ่นเหล้า”. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, ๒๕๕๑.
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

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

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑
๑. นางพิศวาท น้อยมณี
ข้าราชการบำนาญ
๒. นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๔๒
๔. นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๕. นางวาสนา เหมะ
โรงเรียนวังไกลกังวล 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

