
 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทละครพูด ส่ือภาษา    เรื่อง  ภาษาในวรรณคดี 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย   อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ท ๕.๑   
 มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัดขอ  ม. ๓/๒   วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนบอกรูปแบบการประพันธของวรรณคดีได 
 ๒.  นักเรียนอธิบายรสวรรณคดีได 
 ๓.  นักเรียนระบุชนิดของโวหารได 
สาระสําคัญ 
 ภาษาในวรรณคดี คือ ศิลปะการประพันธท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย ไดแก โวหารภาพพจน  คือ กลวิธีการ
นําเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาท่ีใชพูด หรือเขียนใหแปลกออกไปจากภาษาตามตัวอักษรทําใหผูอานเกิดภาพ
ในใจ เปนการเปรียบเทียบใหเห็นภาพอยางชัดเจน  และรสวรรณคดี  คือ รสของความไพเราะในการใชถอยคําให
เกิดความงดงามและเกิดอารมณแบงเปน ๔ รส  การใชภาษาในวรรณคดีเชนนี้จะทําใหวรรณคดี มีคุณคาดาน
วรรณศิลป  ทําใหผูอานเกิดจินตภาพไดดี 
สาระการเรียนรู 
 ๑.  รูปแบบการประพันธของวรรณคดีแตละประเภท 
  ๑.๑  รอยแกว  (บทละครพูด  รายยาว) 
  ๑.๒  รอยกรอง  (กลอนสุภาพ  โคลงสี่สุภาพ  กาพยยานี ๑๑  กลอนนิราศ  กลอนดอกสรอย) 
 ๒.  รสวรรณคดี  (เสาวรจนี  นารีปราโมทย  พิโรธวาทัง  สัลลาปงคพิสัย) 
 ๓.  โวหารภาพพจน (อุปมา  อุปลักษณ  สัทพจน  บุคลาธิษฐาน นามนัย สัญลักษณ อติพจน) 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 



กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูใหนักเรียนอานบทประพันธจากเรื่องพระอภัยมณี 
   “พระโยคีชี้หนาวาอุเหม  ยังโวเววุนวายอีตายโหง   
  เพราะหวงผัวมัวเมาเฝาตะโกรง  วากูโกงมึงก็ตกนรกเอง  
  อียักษาตาโตโมโหมาก   รูปก็กากปากก็เปราะไมเหมาะเหมง 
  นมสองขางอยางกระโปรงดูโตงเตง  ผัวของเอ็งเขาระอาไมนาชม” 
 ๒.  ครูใหนักเรียนอธิบายรูปแบบของคําประพันธ  และบอกความรูสึกของตัวละครจากบทประพันธขางตน   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องรูปแบบการประพันธท่ีนักเรียนเคยอานจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ โดยครูจะ
เพ่ิมเติมความรูเปนระยะ   
 ๒.  ครูใหความรูเรื่อง รูปแบบของคําประพันธ  รสวรรณคดี  โดยใชหนังสือวรรณคดีวิจักษประกอบการ
อธิบาย 
 ๓.  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “เรียนรูรสวรรณคดี  พาทีผานภาษา” 
  -  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕-๖ คน 
  -  ตกลงกติกาการทํากิจกรรม  โดยครูจะมีบทประพันธใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหภายในกลุม  วา
บทประพันธดังกลาวเปนรสวรรณคดีใด  หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามวาเปนรสวรรณคดีใด  โดยการชูแผน
ปายในการตอบ กําหนดเวลาการปรึกษาและตอบขอละ ๓๐ วินาที  วิธีเลนคือในการตอบคําถามจะตองตอบดวย
จํานวนเงิน ๑๐๐ บาท  นักเรียนสามารถเลือกตอบไดทุกขอ โดยในแตละขอตองใชเงินใหหมด  หากนักเรียนกลุม
ไหนตอบผิด  จะโดนหักเงินตามจํานวนเงินในขอท่ีตอบผิด  หากนักเรียนกลุมไหนตอบผิด  จะโดนหักเงิน  จะมี
คําถามท้ังหมด ๑๐ ขอ กลุมไหนบริหารเงินแลวเหลือมากท่ีสุด จะไดรับของรางวัล 
 ๔.  ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรม “ภาษาในวรรณคดี” 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับ 
 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูทบทวนเรื่องภาษาในวรรณคดีตอจากคาบเรียนท่ีแลว 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูซักถามนักเรียนเก่ียวกับเรื่องโวหารภาพพจนท่ีเคยไดเรียนมาแลว 
 ๒.  ครูใหความรูเพ่ิมเติมเรื่องโวหารภาพพจน  
 ๓.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม) แลวทํากิจกรรม “ชวนคิดพินิจโวหาร”  
  -  ตกลงกติกาการทํากิจกรรม  โดยครูจะมีบทประพันธใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหภายในกลุม  วา
บทประพันธดังกลาวใชโวหารภาพพจนชนิดใด  หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบคําถาม  โดยการชูแผนปายในการตอบ 
กําหนดเวลาการปรึกษาและตอบขอละ ๓๐ วินาที  วิธีเลนคือในการตอบคําถามจะตองตอบดวยจํานวนเงิน ๑๐๐ 



บาท  นักเรียนสามารถเลือกตอบไดทุกขอ โดยในแตละขอตองใชเงินใหหมด  หากนักเรียนกลุมไหนตอบผิด  จะโดน
หักเงินตามจํานวนเงินในขอท่ีตอบผิด  จะมีคําถามท้ังหมด ๑๐ ขอ กลุมไหนบริหารเงินแลวเหลือมากท่ีสุด จะไดรับ
ของรางวัล 
กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการเรียนเรื่องโวหารภาพพจน 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.  สื่อ powerpiont  กิจกรรม “เรียนรูรสวรรณคดี  พาทีผานภาษา” 
 ๒.  ใบกิจกรรม “ภาษาในวรรณคดี” 
 ๓.  สื่อ powerpiont เรื่องภาษาในวรรณคดี 
 ๔.  สื่อ powerpiont  กิจกรรม “ชวนคิดพินิจโวหาร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
การศึกษาภาษารูปแบบการ
ประพันธ  และรสวรรณคดี 
จะชวยใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาวรรณคดีมากยิ่งข้ึน 

ใบกิจกรรมเรื่อง  
“ภาษาในวรรณคดี” 

แบบตรวจและประเมินผล  
ตอบถูกได ๑ คะแนน/ขอ 
ตอบผิดได ๐ คะแนน/ขอ 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
ท ๕.๑  ม. ๓/๒ 
ท ๕.๑  เขาใจและแสดง
ความคิดเห็น  วิจารณ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
ม. ๓/๒   วิเคราะหวิถีไทย

ใบกิจกรรมเรื่อง  
“ภาษาในวรรณคดี” 

แบบตรวจและประเมินผล รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 



และคุณคาจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑.  ใฝเรียนรู 
๒.  มุงม่ันในการทํางาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง  
“ภาษาในวรรณคดี” 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

รอยละ ๕๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ 
ความสามารถในการคิด เปน
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห 

ใบกิจกรรมเรื่อง  
“ภาษาในวรรณคดี” 

แบบตรวจและประเมินผล รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ............................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 



           (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
....................................................................................................................................................................................... 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................... 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ....................../................................/ ........... 
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

      วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE)



 
 

ชื่อ.........................................................นามสกุล........................................................เลขท่ี......................ชั้น............... 
ตอนท่ี ๑  คําสั่ง  ใหนักเรียนจับคูคําและความหมายตอไปนี้ 
 ......................  ๑. เสาว    ก. ปราโมทย 
 ......................  ๒. ชมเมือง    ข. โกรธ 
 ......................  ๓. วาทัง    ค. นารี 
 ......................  ๔. การประพันธ   ฆ. พิสัย 
 ......................  ๕. ความบันเทิงใจ   ง. สัลลาปงคพิสัย 
 ......................  ๖. พิโรธ    จ. พิโรธวาทัง 
 ......................  ๗. สัลลาป    ฉ. งาม 
 ......................  ๘. เก้ียวพาราสี   ช. รจน ี
 ......................  ๙. โศกเศรา    ซ. เสาวรจน ี
 ......................  ๑๐. ตัดพอ/ประชดประชัน  ฌ. นารีปราโมทย 
 ......................  ๑๑. ผูหญิง    ญ. คําพูด 
 ......................  ๑๒. ความสามารถ   ฎ. การพูดจา 
ตอนท่ี ๒ คําสั่ง จงเติมคําท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
 
 
 
๑.   เจาพลายงามความแสนสงสารแม ชําเลืองแลดูหนาน้ําตาไหล 
แลวกราบกรานมารดาดวยอาลัย  ลูกเติบใหญคงจะมาหาแมคุณ .......................................................... 
๒.   เจารางนอยนอนนิ่งบนเตียงต่ํา      คมขํางามแฉลมแจมใส 
     ค้ิวคางบางงอนออนละไม       รอยไรเรียบรัดระดับดี  .......................................................... 
๓.   เอนองคลงแอบแนบนอง  เชยปรางพลางประคองสองสม 
     คลึงเคลาเยายวนสํารวลรมย        เกลียวกลมสมสวาทไมคลาดคลาย .......................................................... 
๔.  เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร  ทุทาสสุถลฉะนี้ไฉน ก็มาเปน 
ศึก บ ถึงและมึงก็ยังมิเห็น  จะนอยจะมากจะยากจะเย็น ประการใด ........................................... 
  

 
 

แบบฝกเรื่องโวหารภาพพจน 
ตอนท่ี  ๓  คําชี้แจง  ใหนักเรียนพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหวามีการใชภาพพจนชนิดใด 
 
 
 

ใบกิจกรรม  “ภาษาในวรรณคดี” 

เสาวรจนี นารีปราโมทย  พิโรธวาทัง สัลปงคพิสัย 

อุปมา  อุปลักษณ ปฏิพากย อติพจน  อวพจน 
บุคลาธิษฐาน  สัทพจน  สัญลักษณ นามนัย 



 
๑. ใหอายุยืนหม่ืนเทาเสาศิลา    อยูคูฟาดินไดดังใจปอง …………………………………………………………….. 
๒. น้ําคางหยดลงเผาะๆ        …………………………………………………………….. 
๓. ตอนหลอนเปนไฟ  ฉันก็กลายเปนน้ํา       …………………………………………………………….. 
๔. ฉันหิวจนจะกินชางไดท้ังตัวแลว          …………………………………………………………….. 
๕. ความสุขท่ีแสนจะเจ็บปวด             …………………………………………………………….. 
๖. เม่ือฟาหลั่งน้ําตา    หมูเมฆาพาหัวรอ        …………………………………………………………….. 
๗. ราชสีห        …………………………………………………………….. 
๘. เปรี้ยงๆ ดังเสียงฟาฟาด    …………………………………………………………….. 
๙. อินทรีเหล็ก      …………………………………………………………….. 
๑๐. เธอคือนางแมวปา     …………………………………………………………….. 
๑๑. ทาทางหลอนราวกับนางพญา    …………………………………………………………….. 
๑๒. น้ํารอนปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย   …………………………………………………………….. 
๑๓. มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน   …………………………………………………………….. 
๑๔. ท่ีนาหายใจคลายคนรอแรจวนจะตาย   …………………………………………………………….. 
๑๕. ดีอยางรายกาจ     …………………………………………………………….. 
๑๖.  เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย …………………………………………………………….. 
๑๗.  แอดออดออดแอดแอดออด ลมลอดไลเลี้ยวเรียวไผ …………………………………………………………….. 
๑๘.  ครืนครืนใชฟารอง  เรียมครวญ  …………………………………………………………….. 
๑๙.  คือน้ําผึ้งคือน้ําตาคือยาพิษ  คือหยาดน้ําอมฤตอันชุมชื่น …………………………………………………………….. 
๒๐.  กาลวงวาหงสใหปลงใจ ดวยมิไดดูหงอนแตกอนมา  …………………………………………………………….. 
 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทละครพูด ส่ือภาษา   เรื่อง  อานออกเสียงรอยแกว 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         

 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม. ๓/๑     อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน  
 ท ๑.๑ ม. ๓/๔     อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 
 ท ๑.๑ ม. ๓/๑๐   มีมารยาทในการอาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนอานออกเสียงรอยแกวไดถูกตอง 
 ๒.  นักเรียนบอกหลักการการอานออกเสียงรอยแกว  
 ๓.  บอกมารยาทในการอานได 
สาระสําคัญ 
 การอานออกเสียงรอยแกวเปนการอานออกเสียง เพ่ือรับสารจากเรื่องท่ีอาน  โดยมีหลักการอาน 
ไดแก ศึกษาเรื่องท่ีอานใหเขาใจ  อานคําในภาษาไทยใหถูกตองตามอักขรวิธี  อานดวยน้ําเสียงท่ีเปนธรรมชาติ   
อานเวนวรรคตอนใหถูกตอง  มีลีลาและอารมณตามเนื้อเรื่องท่ีอาน  อานเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง  
และการเรียนรูเรื่องมารยาทในการอานความเหมาะสม   
สาระการเรียนรู 
 ๑. การอานออกเสียงบทรอยแกว 
  ๑) หลักการอานออกเสียงบทรอยแกว 
  ๒) มารยาทในการอานออกเสียง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 



 ๑. ครูใหนักเรียนชมการอานออกเสียงภาษาไทยจาก 
เว็บไซตhttps://www.youtube.com/watch?v=FUh1uuq๗puw  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการอานออกเสียงบทรอยแกว ท่ีนักเรียนเคยฟงหรือเคยอานใน
ชีวิตประจําวัน  และรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการอานออกเสียงบทรอยแกวท่ีถูกตองและมีความ
ไพเราะ 
 ๒. นักเรียนรวมกันสรุปรูปแบบและวิธีการอานออกเสียงบทรอยแกวท่ีถูกตองและไพเราะ 
 ๓. ครูแจก บทอานรอยแกว เรื่องทําดวยมือ และชมตัวอยางการอานออก 
เสียง บทรอยแกว เรื่องทําดวยมือ จากเว็บไซต https://www.youtube.com/watch?v=AlwiSpXn1NY   
 ๔. นักเรียนจับคูฝกทักษะการอานออกเสียงบทรอยแกวตามแบบ เรื่องทําดวยมือและชี้แนะ 
ขอบกพรองซ่ึงกันและกัน 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูสรุปและนักเรียนชวยกันสรุปหลักการอานบทรอยแกวท่ีดี  และมอบหมายใหนักเรียนฝกอาน 
บทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก 
 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรูเก่ียวกับหลักการการอานออกเสียงบทรอยแกว ท่ีศึกษาในคาบท่ีผานมา   
 ๒. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการละครของไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูบทละครพูด
เรื่อง เห็นแกลูก   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูสุมนักเรียน ๑ คน ใหสาธิตการอานออกเสียงบทรอยแกวจากบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูกท่ีได 
มอบหมายใหไปฝกอานจากคาบท่ีแลว  
 ๒. ครูและนักเรียนรวมกันชี้แนะขอบกพรองจากการอานออกเสียงของตัวแทนนักเรียน เพ่ือเปน 
แนวทางใหนักเรียนคนอ่ืน ๆ นําไปพัฒนาแกไขการอานของตนเอง 
 ๓. นักเรียนอานออกเสียงบทรอยแกว จากบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก โดยเรียงตามลําดับเลขท่ี  
และครูเปนผูประเมินการอานออกเสียงเปนรายบุคคล 
 ๔. ครูกลาวชื่นชมและชี้แนะขอบกพรองโดยรวมในการอานออกเสียงบทรอยแกวบทละครพูด  
เรื่องเห็นแกลูก  
 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวทางการอานออกเสียงบทรอยแกวท่ีถูกตองและเหมาะสม เพ่ือ 
นําไปสูการพัฒนาการอานของนักเรียนตอไป  
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.  ใบงาน  บทอานรอยแกว เรื่องทําดวยมือ 
 ๒.  ใบงาน  บทอานรอยแกว เรื่องเห็นแกลูก 
 ๓.  สื่อวีดีโอจาก เว็บไซต  https://www.youtube.com/watch?v=FUh1uuq๗puw 
 ๔.  สื่อวีดีโอจาก เว็บไซต  https://www.youtube.com/watch?v=AlwiSpXn1NY   

https://www.youtube.com/watch?v=FUh1uuq7puw


 
การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ประเมินการอานออกเสียง 
บทรอยแกว 

แบบประเมินการอานออกเสียง 
บทรอยแกว 

ระดับคุณภาพ ๒ ผานเกณฑ 

 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ............................................................ 
  (นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)        (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ           อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการออกเสียงบทรอยแกว 

 
 
 
 
 
เลขท่ี 

 
 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการอานออกเสียง
บทรอยแกว 
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เกณฑประเมินการอานออกเสียงรอยแกว 

 
รายการประเมิน 

คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. อักขรวิธี อานออกเสียงคํา    อักษร
ยอและเครื่องหมายวรรค
ตอนไดถูกตองตาม
อักขรวิธี 

อานออกเสียงคํา อักษรยอ
และเครื่องหมายวรรคตอน
ผิดไมเกิน ๒ ท่ี 

อานออกเสียงคํา อักษรยอ
และเครื่องหมายวรรคตอน
ผิดไมเกิน ๔ ท่ี 

อานออกเสียงคํา อักษรยอ
และเครื่องหมายวรรคตอน
ผิดไมเกิน ๖ ท่ี 

๒. การแบง 
   วรรคตอน 
   ในการอาน 

แบงวรรคตอนการอานได
ถูกตองตามหลัก 
การอาน 

แบงวรรคตอนการอานผิด
ไมเกิน ๒ ท่ี 

แบงวรรคตอนการอาน 
ผิดไมเกิน ๔ ท่ี 

แบงวรรคตอนการอานผิด
ไมเกิน ๖ ท่ี 

๓. นํ้าเสียง 
   ในการอาน 
   บทรอยแกว 

ใชนํ้าเสียงแสดงอารมณ
ตามบทอานไดอยาง
เหมาะสม เปลี่ยนระดับ
เสียงเพ่ือตรึงความสนใจ
ของผูฟง 

ใชนํ้าเสียงแสดงอารมณ
ตามบทอานบางชวงไมลื่น
ไหลเปลี่ยนระดับเสียงเพ่ือ
ตรึงความสนใจของผูฟง 

ใชนํ้าเสียงแสดงอารมณตาม
บทอานบางชวงไมลื่นไหล 
เปลี่ยนระดับเสยีงตลอดการ
อาน 

อานออกเสียงไมชัดเจน 
บางชวงไมถูกตอง ใช
นํ้าเสียงเดียวกันตลอดการ
อาน 

๔. บุคลิก ลีลา    
    ในการอาน 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสม ชวนมองตรึง
ความสนใจของผูฟง       
มีความมั่นใจในตนเอง  
มีสมาธิตั้งใจในการอาน 

มีการแสดงออกเพ่ือชวย
สรางความชัดเจนของการ
อาน มีความมั่นใจใน
ตนเอง มีสมาธิตั้งใจในการ
อาน 

มีการแสดงออกหรือการ
เคลื่อนไหวนอยมีความมั่นใจ
ในตนเอง มีสมาธิตั้งใจใน
การอานพอสมควร 

ไมมีการแสดงออกหรือ 
การเคลื่อนไหวท่ีดึงดดู
ความสนใจของผูฟงขาด
ความมั่นใจ ไมมีสมาธิ ไม
ตั้งใจอาน 

๕. คุณลักษณะ มีวินัย ใฝเรยีนรู มุงมั่นใน มีวินัย ใฝเรยีนรู คอนขาง มีวินัย ใฝเรยีนรู มุงมั่นใน ขาดความใสใจใฝเรียนรู



อันพึงประสงค การทํางาน รักความเปน
ไทยและมีมารยาทในการ
อาน 

มุงมั่นในการทํางานรัก
ความเปนไทยและมี
มารยาทในการอาน 

การทํางานพอสมควร รัก
ความเปนไทยและมีมารยาท
ในการอาน 

และไมมุงมั่นในการทํางาน 
 

 
 
 
 
 

    เกณฑการประเมินคุณภาพ  

 

 

 

 

 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให 0 คะแนน 

 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๗-๒๐ ดีมาก 
๑๓-๑๖ ดี 
๑๐-๑๒ พอใช 

ต่ํากวา ๑๐ ปรับปรุง 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง
เหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 
    

๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ
ถูกตอง 

    

๒.ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
เกณฑการใหคะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยคร้ัง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง             ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรบัปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE)



ใบงาน บทอานรอยแกว เร่ืองทําดวยมือ 
------------------------------------------------------------------------------- 

คําช้ีแจง: ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงรอยแกวใหถูกตองตามหลักการอานรอยแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย ใบงาน บทอานรอยแกว เร่ืองทําดวยมือ                                                   

บทอานรอยแกว เรื่อง ทําดวยมือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                 
ในการทรงงานแทบจะทุกพ้ืนท่ี  พระราชทานสัมภาษณในรายการวิทยุพูดจาประสาชาง ทางสถานีวิทยุ                
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนเรื่องของการคิดและทําดวยตนเอง             
อยางมาก  การท่ีทานใชงานตางๆ ก็ทราบวาทานไมตองการบริการจากเราเทาไร แตทานพยายามสอน           
ใหรูจักทําอะไรดวยตนเอง/ 

ตอนนั้น ทานใหตําราเก่ียวกับแหลงน้ําเปนภาษาอังกฤษ ใหมาแปลเปนภาษาไทย พอดีมีเพ่ือน       
คนหนึ่งเปนวิศวกรมาเจอเขา บอกวา โธเอย! แปลใหแปบเดียว งายนิดเดียว เขาแปลเสร็จ พิมพเสร็จ
เรียบรอยไปถวายใหได แทนท่ีจะไดดีท่ีหางานมาถวาย ทําเสร็จกลับโดนกริ้ววา รูสึกวาจะมีบุญเกินไปหนอย 
มีบุญในทางไมดี ระวัง อีกหนอยจะไมมีบุญ คือ ทานตองการใหทําดวยตัวเอง ไมใชวามีบุญ พอทําอะไรมีคน
มาชวยตลอดเวลา เพราะทานเอง ทําทุกอยางดวยมือ การทําอะไรดวยมือได ไมใชหมายความวา มือทําเอง 
มันมาจากสมอง สมองสั่งใหมือทํา จึงจะทําได งานชาง คือ งานท่ีผนวกกันระหวางสมองกับมือ เพราะฉะนั้น
ตองทําเอง  ขีดเอง ลูบคลํามันไป แลวมันจะไดจากมือท่ีลูบคลํา จากตาท่ีดู ยอนกลับมาสมองทําใหคิดอะไร
ข้ึนมาได  

ที่มา :  อริยา  จินตพานิชการ. (๒๕๔๖).  รอยเร่ืองในรอยจํา.  กรุงเทพมหานคร : กันตนา พับลิชชิง. 
             



 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  เร่ืองการฝกทักษะการอานออกเสียงรอยแกว 
คําช้ีแจง:  ใหนักเรียนฝกอานออกเสียงรอยแกวใหถูกตองตามหลักการอานรอยแกว 

บทอานรอยแกว เร่ืองเห็นแกลูก 
ตอนท่ี 1 

นายล้ํา.    ผมมาก็ตั้งใจมาเยีย่ม เจาคุณ  น้ันแหละอยางหน่ึง อีกอยางหน่ึงผมนึกวาถามีโอกาสจะไดพบแมลออบาง 
พระยาภักดี. (หนาตึง)   ออ! 
นายล้ํา.  เขาวาเปนสาวใหญแลวไมใชหรือครับ? 

 
บทอานรอยแกว เร่ืองทําดวยมือ 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ ซ่ึงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/ ใน
การทรงงานแทบจะทุกพ้ืนท่ี/ พระราชทานสัมภาษณ/ ในรายการวิทยุพูดจาประสาชาง/ ทางสถานีวิทยุ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา/ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว/ ทรงเนนเรื่องของการคิดและทําดวยตนเองอยาง
มาก/ การท่ีทานใชงานตางๆ ก็ทราบวา/ ทานไมตองการบริการจากเราเทาไร/ แตทานพยายามสอน/ใหรูจัก
ทําอะไรดวยตนเอง/  
 ตอนนั้น ทานใหตําราเก่ียวกับแหลงน้ําเปนภาษาอังกฤษ/ ใหมาแปลเปนภาษาไทย/พอดีมีเพ่ือน       
คนหนึ่งเปนวิศวกรมาเจอเขา/ บอกวา โธเอย! / แปลใหแปบเดียว งายนิดเดียว / เขาแปลเสร็จ/ พิมพเสร็จ
เรียบรอยไปถวายใหได/ แทนท่ีจะไดดีท่ีหางานมาถวาย/ ทําเสร็จกลับโดนกริ้ววา/ รูสึกวาจะมีบุญเกินไป
หนอย/ มีบุญในทางไมดี/ ระวัง อีกหนอยจะไมมีบุญ/ คือ ทานตองการใหทําดวยตัวเอง/ ไมใชวามีบุญ/ พอ
ทําอะไรมีคนมาชวยตลอดเวลา/ เพราะทานเอง ทําทุกอยางดวยมือ/ การทําอะไรดวยมือได/ ไมใชหมายความ
วา มือทําเอง/ มันมาจากสมอง/ สมองสั่งใหมือทํา จึงจะทําได/ งานชาง คือ งานท่ีผนวกกันระหวางสมองกับ
มือ/ เพราะฉะนั้นตองทําเอง/ ขีดเอง ลูบคลํามันไป/ แลวมันจะไดจากมือท่ีลูบคลํา/ จากตาท่ีดู/ ยอนกลับมา
สมอง/ทําใหคิดอะไรข้ึนมาได/ 

ท่ีมา: อริยา จินตพานิชการ. (๒๕๔๖).  รอยเร่ืองในรอยจํา.  กรุงเทพมหานคร : กันตนา พับลิชชิง. 



พระยาภักดี. ก็สาวอายุ 1๗ แลว 
นายล้ํา.  ออ ! ถูกครับ แลวเขาเหมือนแมเขาไมใชหรือครบั? 
พระยาภักดี. ก็เหมือน 
นายล้ํา.  ผมจะพบสักท่ีไดไหมครับ? 
พระยาภักดี.  ฉันบอกไมไดวาเมื่อไหรจะมโีอกาสท่ีจะพบแมลออ 
นายล้ํา.  นัยวานะ เจาคณุไมเตม็ใจใหผมพบยังง้ันหรือ? 
พระยาภักดี.   ถาจะใหฉันตอบตามใจจริงก็ตองตอบวา ถาไมพบไดดีกวา 
นายล้ํา.  (ออกโกรธ) ทําไม! 
พระยาภักดี. จะใหฉันตองอธิบายไปทําไม แกควรจะเขาใจไดเองทีเดยีว 
นายล้ํา.  เขาใจยังไง? 
พระยาภักดี. จะใหฉันพูดตามตรงอีกหรือ? 
นายล้ํา.  เชิญ. 
พระยาภักดี. ถายังง้ันก็เอาซิ  ท่ีฉันไมเต็มใจใหแกพบกับแมลออก็เพราะแมลออเปนผูท่ีไดรับความอบรมอันดี สมควรแก
  ผูมีตระกูล  ควรหรือท่ีหลอนจะคบคาสมาคมกับคน...เออ... 
นายล้ํา.  คนข้ีคุกข้ีตะรางอยางผม ยังง้ันหรอื? 
พระยาภักดี. ฉันเสียใจ ท่ีแกมาบังคบใหฉันตองพูดระคายหูแกเชนน้ี 

ตอนท่ี ๒ 
นายล้ํา.  (พูดเสียงออกเครือๆ)  เจาคณุขอรบั ใตเทาพูดถูก เด็กคนน้ีดเีกินท่ีจะเปนลูกผม ผมมันเลวทรามเกินท่ีจะ
 เปนพอของเขา ผมเพ่ิงรูสึกความจริงเดี๋ยวน้ีเอง 
พระยาภักดี.    (ตบบานายล่าํ)  พอล้ํา ! 
นายล้ํา.  หลอนไดเขียนรูปของพอหลอนข้ึนไวในใจ เปนคนดีไมมีท่ีติ ผมไมตองการจะลบรูปน้ันเสียเลย. น่ีแนะครับ 
 แหวนน้ีเปนของแมนวลผมไดติดไปดวย  สิ่งเดียวเทาน้ีแหละเจาคณุไดโปรดเมตตาผมสักที พอถึงวัน
 แตงงานแมลออ เจาคณุไดโปรดใหแหวนน้ีแกเขา บอกวาเปนของรับไหวของผมสงมาแทนตัว 
พระยาภักดี. (รับแหวน) ไดซิเพ่ือนเอย ฉันจะจดัการตามแกสั่ง อยาวิตกเลย 
นายล้ํา. แลวผมขออะไรอีกอยาง 
พระยาภักดี. อะไร? วามาเถอะ  ฉันไมขัดเลย 
นายล้ํา. อยาไดบอกความจริงแกแมพลอยเลย ใหเขาคงนับถือรูปน้ันวาเปนพอเขาและใหนับถือตัวผมเปนเหมือนอา 
พระยาภักดี. เอาเถอะ  ฉันจะทําตามแกประสงค 
นายล้ํา. ผมลาที  พรุงน้ีเชาผมจะกลับพิษณุโลก 
 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว.  (๒๕๕๕)  “บทละครพูด เร่ืองเห็นแกลูก.” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ.  ใน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจกัษ.  หนา ๒๘-๒๙, ๓๕-๓๗.  โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทละครพูด ส่ือภาษา   เรื่อง  สรุปเนื้อหาวรรณคดี 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๔ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๔ อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาทในการอาน 
 ท ๕.๑ ม. ๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินในระดับท่ียากข้ึน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญและบอกขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ีอานได 
 ๒.  นักเรียนสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๓.  นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
สาระสําคัญ 
 การจับใจความ คือ การคนหาสาระสําคัญของเรื่องหรือของหนังสือท่ีอาน สวนนั้นคือ ขอความท่ีมี
สาระครอบคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนานั้นหรือเนื้อเรื่องท้ังหมด ขอความตอนหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งจะมีใจความ
สําคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียว ซ่ึงใจความสําคัญก็คือสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญของเรื่อง 
 บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี ๖) มีลักษณะเปนบทละครพูดรอยแกว ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความรัก ความเสียสละ และสํานึกในความ
เปนพอท่ีมีตอลูก 
 การเขียนแผนผังความคิด  คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูในสมองลงกระดาษ 
โดยการใชภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิม ซ่ึงชวยในการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซ่ึงลักษณะการเขียนแผนผังความคิด คือ นําประเด็นใหญมาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้น
ถัดไป 
สาระการเรียนรู 
 ๑. หลักการอานจับใจความสําคัญ 
 ๒. การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๓. การเขียนแผนผังความคิด   
คุณลักษณะอันพึงประสงค 



 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 การทํางานเปนกลุม 
กิจกรรมการเรียนรูช่ัวโมงท่ี ๑ จับใจความสําคัญจากเรื่อง  
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูถามนักเรียนวา “การคนหาสาระสําคัญของเรื่องหรือของหนังสือท่ีอาน คือความหมายของ
อะไร”  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรูเดิมของผูเรียนเรื่อง หลักการอานจับใจความวามีอะไรบาง  
 ๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาประวัติความเปนมาเก่ียวกับบทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก วาแตงข้ึน 
ในสมัยใด และใครเปนผูแตง  
 ๓. ครูสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคลเก่ียวกับประวัติความเปนมาของบทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก 
 ๔. ครูอธิบายความรูเพ่ิมเติม เก่ียวกับท่ีมาของเรื่อง ประวัติผูแตง และเนื้อเรื่องยอ 
 ๕. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕-๖ คน โดยศึกษาคนควาในประเด็นดังตอไปนี้ 
  ๑)  ตัวละครมีใครบาง 
  ๒)  ลําดับเหตุการณสําคัญ 
  ๓)  ฉาก 
  ๔)  ผลของการกระทําในเรื่องคืออะไร (จบอยางไร) 
 ๖. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมพูดรายงานในประเด็นท่ีกลุมของตนไดรับมอบหมายใหเพ่ือนรวม
ชั้นฟงแลวบันทึกลงในสมุด  
 ๗. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเนื้อหาของบทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก และเปดโอกาสให 
นักเรียนซักถามขอสงสัย 
 
 
ช่ัวโมงท่ี ๓-๔ สรุปเนื้อหาวรรณคดี และเขียนแผนผังความคิด 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูสุมนักเรียนจํานวน ๒ คน ใหเลาเรื่องโดยภาพรวมของบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก  
 ๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา การสื่อสารหรือการเลาเรื่องท่ีดี ทําไดอยางไรบาง  
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูเชื่อมโยงความคิดเห็นของนักเรียน เขากับการใชแผนผังความคิด และใหนักเรียนรวมกัน 
ระดมความคิดเก่ียวกับหลักการ และลักษณะของแผนผังความคิด  
 ๒. ครูบรรยายลักษณะและรูปแบบของแผนผังความคิดพรอมใหนักเรียนดูตัวอยางประกอบ 
 ๓. ครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปใจความสําคัญของบทละครพูดเรื่อง 



เห็นแกลูก  ในหัวขอท่ีกําหนดใหดังนี้  
  ๑) โครงเรื่อง 
  ๒) ลักษณะคําประพันธ 
  ๓) ลักษณะนิสัยตัวละคร 
  ๔) แกนเรื่อง    
  ๕) ฉาก    
  ๖) คุณคาและขอคิดท่ีไดจากเรื่อง 
 ๔. ครูสุมนักเรียนจํานวน ๓ คน นําเสนอแผนภาพความคิดของตนเอง และรวมกันชี้แนะขอดี-ขอเสีย 
ของชิ้นงานเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. นักเรียนรวมกันสรุปหลักการเขียนแผนผังความคิด พรอมบอกประโยชน 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. บทอาน บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูกหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ม. ๓ 
 ๒. ใบงาน เรื่อง บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก 
 ๔. ตัวอยางแผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจและประเมินใบงานสรุป

ความรู เรื่อง บทละครพูด  
เรื่องเห็นแกลูก 

แบบประเมินใบงานสรุปความรู 
  บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 
ตอบถูกให ๑ คะแนน 
ตอบผิดให ๐ คะแนน 

ประเมินการเขียนแผนผังความคิด แผนผังความคิดสรุปเนื้อหา คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 
ประเมินการพูดรายงานในประเด็น

ท่ีไดรับมอบหมาย 
แบบประเมินการรายงานในประเด็น

ท่ีไดรับมอบหมาย 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 
 (นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
     
     
     
     
     
      
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
     
     
     
      
      
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
     
     
     
     
     



 
       ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 
        (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แบบประเมินการพูดรายงาน 

 
 
 
 
 
เลขท่ี 

 
 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการพูด 
แสดงความคิดเห็น 
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เกณฑประเมินการพูดรายงาน 

รายการประเมิน คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การนําเสนอ 
   ขอมูล 

พูดใหขอมูลถูกตอง
สมบูรณ เตรียมตัวพูดเปน
อยางด ี

พูดใหขอมูลคอนขาง
สมบูรณ เตรียมตัวพูด
คอนขางด ี

พูดใหขอมูลชัดเจน และ
เตรียมตัวพูดดีพอสมควร 

ไมเตรียมการพูด 
ขาดความพรอม 
ในการพูด 

๒.บุคลิกภาพ 
   ลีลาในการพูด 

มีการแสดงออก 
อยางเหมาะสม 
ใชนํ้าเสียงตรึง 
ความสนใจของผูฟง 
มีสมาธิและมั่นใจ 
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสมสม ใชนํ้าเสยีง
ตรึงความสนใจของผูฟงมี
สมาธิและคอนขางมั่นใจ
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสม ใชนํ้าเสียงตรึง
ความสนใจไดพอสมควร 

การแสดงออกไม
เหมาะสม ไมนาสนใจ 
 

๓.การใชภาษา ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ  
สื่อความหมายชัดเจนและ
มีมารยาท                 
ในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความคอนขางชัดเจน             
มีมารยาทในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความหมายชัดเจน
พอสมควร มมีารยาท 
ในการพูด 

ใชภาษาไมเหมาะสม
กับกาลเทศะและ
เหตุการณ 
                   

๔.การแสดง 
   ความคิดเห็น 
  และวิเคราะห 
   ขอคิดนํามา 
   ใชในชีวิตจริง 

แสดงความคดิเห็นไดอยาง
สรางสรรค มเีหตผุล และ
วิเคราะหขอคดินํามา 
ใชในชีวิตจริง ๒ ขอ 

แสดงความคดิเห็น 
คอนขางสรางสรรคมี
เหตุผลและ วิเคราะห
ขอคิดนํามาใชในชีวิตจริง 
๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
สรางสรรค มเีหตผุล  
บางประเด็น และ 
วิเคราะหขอคดิมาใช                
ในชีวิตจริง ๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
บางสวน 
ไมสรางสรรค 
ไมนําเสนอขอคิด 
ท่ีนํามาใชในชีวิตจริง 

๕.คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
คอนขางมุงมั่น              
ในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน
พอสมควร 

ขาดความใสใจ 
ใฝเรียนรูและ 
ไมมุงมั่น 
ในการทํางาน 

  

 

เกณฑการประเมินคุณภาพ 
 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๗-๒๐ ดีมาก 
๑๓-๑๖ ด ี
๑๐-๑๒ พอใช 

ต่ํากวา ๑๐ ปรับปรุง 



 
 
 
 

แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การระบุใจความ
สําคัญและ
รายละเอียดของ
ขอมูลท่ีสนับสนนุ
จากเร่ืองท่ีอาน 

ระบุใจความสําคญัและ
รายละเอียดของขอมลู           
ท่ีสนับสนุนจากเรื่อง            
ท่ีอานไดถูกตอง 
 

ระบุใจความสําคญัและ
รายละเอียดของขอมลู             
ท่ีสนับสนุนจากเรื่อง               
ท่ีอานไดถูกตอง                  
เปนสวนใหญ 

ระบุใจความสําคญัและ
รายละเอียดของขอมลู            
ท่ีสนับสนุนจากเรื่อง             
ท่ีอานไดถูกตอง               
เปนบางสวน 

ระบุใจความสําคญัและ
รายละเอียดของขอมลู         
ท่ีสนับสนุนจากเรื่อง              
ท่ีอานไดถูกตอง                  
เพียงเล็กนอย  

๒. การตีความและ
ประเมินคุณคา
แนวคิดท่ีไดจากงาน
เขียน 

ตีความและประเมินคณุคา 
แนวคิดท่ีไดจากงานเขียน
ไดถูกตอง             มี
ตัวอยางชัดเจน  

ตีความและประเมินคณุคา 
แนวคิดท่ีไดจากงานเขียน
ไดถูกตอง              มี
ตัวอยางชัดเจน               
เปนสวนใหญ 

ตีความและประเมินคณุคา 
แนวคิดท่ีไดจากงานเขียน
ไดถูกตอง              มี
ตัวอยางชัดเจน               
เปนบางสวน 

ตีความและประเมินคณุคา 
แนวคิดท่ีไดจากงานเขียน
ไดถูกตอง              แต
ไมมตีัวอยางประกอบ 

๓. การเสนอแนะ 
แนวทางในการ             
นําแนวคิดจากเร่ือง
ไปใชแกปญหาใน
ชีวิต 

เสนอแนะแนวทางในการ
นําแนวคิดจากเรื่องไปใช
แกปญหาในชีวิต ไดอยาง
มีคุณภาพ 

เสนอแนะแนวทางในการ
นําแนวคิดจากเรื่องไปใช
แกปญหาในชีวิต ไดอยาง
มีคุณภาพ             เปน
สวนใหญ 

เสนอแนะแนวทางในการ
นําแนวคิดจากเรื่องไปใช
แกปญหาในชีวิต ไดอยาง
มีคุณภาพ               
เปนบางสวน 

เสนอแนะแนวทางในการ
นําแนวคิดจากเรื่องไปใช
แกปญหาในชีวิต ไดแตไม
มีคุณภาพ 

๔. ความถูกตอง            
ของการเขียนแผนผัง
ความคิด 

วิเคราะหเน้ือหา                      
เรียบเรียงจัดหมวดหมู
เน้ือหา วางประเด็นหลัก
ไวกลางหนากระดาษเขียน
ประเด็นรองไว ตามหัวขอ 

มีขอบกพรองในการเขียน
กรอบแนวคิด                 
๑ รายการ 

มีขอบกพรองในการเขียน
กรอบแนวคิด                 
๒ รายการ 

มีขอบกพรองในการเขียน
กรอบแนวคิด              
๓ รายการ 

๕. การใชภาษา 

 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย ไมสับสน 
วกวน อานเขาใจงาย 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย ไมสับสน 
วกวน อานเขาใจงายเปน
สวนใหญ 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย ไมสับสน 
วกวน อานเขาใจงายเปน
บางสวน 

ใชภาษาถูกตอง แตไม
สละสลวย สับสนวกวน 
อานเขาใจยาก 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ๑๘ - ๒๐ ๑๔ - ๑๗ ๑๐ - ๑๓ ต่ํากวา ๑๐ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง 

 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒. มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให 1 คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให 0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง
เหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 
    

๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ
ถูกตอง 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
เกณฑการใหคะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยคร้ัง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง             ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรบัปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE)



ตัวอยางแผนผังความคิด 
 

 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/prapatchatchaipornkul/๑๓๒๑๐๑๕๙๒๗๘๗๐/teanologymindmap.png  

 
ท่ีมา  : https://jiraporn๑๔๒๔๔๑๙๙๙.files.wordpress.com/๒๐๑๕/๑๑/pic.jpg 

https://sites.google.com/site/prapatchatchaipornkul/1321015927870/teanologymindmap.png
https://jiraporn142441999.files.wordpress.com/2015/11/pic.jpg


ใบงานเร่ือง การอานจับใจความ 
----------------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี ๑  นักเรียนจงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองท่ีสุด 
๑. ผูแตงบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกคือใคร  และใชนามปากกาวาอยางไรในการแตง 
.......................................................................................................................................................... 
๒. ผูแตงบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกไดเคาโครงเรื่องในการเขียนมาจากท่ีไหน 
.......................................................................................................................................................... 
๓. บิดาท่ีแทจริงของแมลออติดคุกเพราะสาเหตุใด 
............................................................................................................................................................ 
๔. หลังจากออกจากคุกมาแลว นายล้ําไดเดินทางไปท่ีไหน และทําอะไร 
........................................................................................................................................................... 
๕. จุดประสงคท่ีแทจริงท่ีนายล้ํามาหาพระยาภักดีฯ คืออะไร 
............................................................................................................................................................ 
๖. สิ่งใดทําใหนายล้ําเปลี่ยนใจ ไมแสดงตนเปนบิดาของแมลออ 
............................................................................................................................................................ 
๗. ความขัดแยงระหวางพระยาภักดีฯ กับนายล้ําคืออะไร 
............................................................................................................................................................ 
๘. ของรับไหวท่ีนายล้ําฝากพระยาภักดีฯ ไวใหแมลออคืออะไร 
............................................................................................................................................................ 
๙. ภาพของบิดาท่ีแมลออนึกคิดไวเปนอยางไร 
............................................................................................................................................................ 
๑๐. เพราะอะไรนายล้ําจึงไมบอกความจริงแกแมลออวาตนเปนพอบังเกิดเกลาท้ัง ๆ ท่ีตั้งใจจะมาแสดงตนวา
เปนพอ 
........................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี ๒  นักเรียนจงเขียน Mind  Mapping  สรุปใจความสําคัญของบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูก ตาม 
              หัวขอท่ีกําหนดใหดังนี้ 
  ๑) โครงเรื่อง 
  ๒) ลักษณะคําประพันธ 
  ๓) ลักษณะนิสัยตัวละคร 
  ๔) แกนเรื่อง    
  ๕) ฉาก    
  ๖) คุณคาและขอคิดท่ีไดจากเรื่อง 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทละครพูด ส่ือภาษา   เรื่อง  วิเคราะห-วิจารณวรรณคดี 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๔ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค     
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม.๓/๕  วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องท่ีอานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูอาน
เขาใจไดดียิ่งข้ึน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 
 ท ๕.๑  ม.๓/๓ สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนวิเคราะหรูปแบบคําประพันธ  คุณคา และขอคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกได 
 ๒.  นักเรียนวิจารณเนื้อเรื่องได 
 ๓.  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
สาระสําคัญ 
 บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี ๖) มีลักษณะเปนบทละครพูดรอยแกว ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความรัก ความเสียสละ และสํานึกในความ
เปนพอท่ีมีตอลูก  
 การอานวิเคราะห คือ การอานเพ่ือแยกแยะขอความท่ีอานอยางถ่ีถวน  เพ่ือใหทราบถึงโครงสราง  
องคประกอบ  หลักการและเหตุผลของเรื่อง  จนสรุปไดวาแตละสวนเปนอยางไร  สัมพันธกันอยางไร  เหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร  เพ่ือใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  
 การวิจารณ คือ การใหคําตัดสินสิ่งท่ีเปน ศิลปกรรมหรือ วรรณกรรม เปนตน โดยผูมีความรูควร
เชื่อถือได วามีคาความงามความไพเราะดีอยางไร หรือมีขอขาดตกบกพรองอยางไรบาง  
สาระการเรียนรู 
 ๑. การวิเคราะห วิจารณเรื่องท่ีอาน    
  ๑) หลักการอานเชิงวิเคราะห 
  ๒) หลักการวิจารณ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค 



 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
 ๓.  รักความเปนไทย 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 
  ๑)  ทักษะการตีความ    
  ๒)  ทักษะการวิเคราะห    
  ๓)  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
 ๔.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ หลักการอานวิเคราะห-วิจารณเนื้อเรื่อง 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางงานเขียนเรื่องท่ีนักเรียนชื่นชอบ แลวใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็น ในประเด็นตอไปนี้ 
  - เพราะเหตุใด นักเรียนจึงชื่นชอบงานเขียนเรื่องดังกลาว 
  - งานเขียนเรื่องดังกลาวมีจุดเดนและจุดดอยอยางไรบาง 
 ๒. ครูใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม จาก
หนังสือเรียน หรือหนังสือคนควาเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสม 
 ๓. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ แลวใหนักเรียนแตละกลุมนํา
ความรูท่ีไดจากการศึกษามารวมกันอภิปรายเก่ียวกับการอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
ประเด็นตอไปนี้ 
  - ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 
  - หลักการวิเคราะหวิจารณและประเมินคาวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปผลการอภิปราย แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการอภิปรายท่ี
หนาชั้นเรียน และใหนักเรียนกลุมอ่ืนไดนําเสนอเพ่ิมเติมในสวนท่ีแตกตางกันออกไป   
 ๕. ครูอธิบายความรูเก่ียวกับข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ หลักการวิเคราะหวิจารณและประเมินคา
วรรณคดีและวรรณกรรม ใหนักเรียนฟง 
 ๖. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ เม่ือทําเสร็จแลวใหแลกเปลี่ยน
ผลงานกันดูระหวางเพ่ือนในกลุม  จากนั้นใหสมาชิกในกลุมชวยกันปรับปรุง แกไขผลงาน แลวนําสงครูตรวจ 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับ 
 
ช่ัวโมงท่ี ๓ วิเคราะหเนื้อเรื่อง 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับบทละครพูดเรื่อง เห็นแกลูก  และรวมกันสนทนาในหัวขอท่ีวา  
“ระหวางพระยาภักดี กับนายล้ํา ใครเปนผูท่ีมีความเห็นแกลูกมากกวากัน”   
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



 ๑. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการกระทําของตัวละครในเรื่อง  
 ๒. นักเรียนแบงกลุมเปน ๖ กลุม กลุมละ ๕-๖ คน จับสลากเลือกหัวขอในการศึกษาคนควา 
 ๓. นักเรียนแตละกลุมศึกษาบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก ในหัวขอตอไปนี้ โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา 
และใหนักเรียนบันทึกลงในสมุด 
  กลุมท่ี ๑  นักเรียนคิดวาตัวละครแตละตัว มีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
    กลุมท่ี ๒  ในความเห็นของนักเรียน หากนักเรียนเปนพระยาภักดี นักเรียนจะใหนายล้ําพบ 
   แมลออหรือไม เพราะเหตุใด 
     กลุมท่ี ๓  อะไรจะเกิดข้ึนถานายล้ําบอกความจริงกับแมลออ 
  กลุมท่ี ๔  นักเรียนคิดวามีแนวทางใดบางท่ีจะทําใหพระยาภักดี นายล้ําและแมลอออยู 
   รวมกันไดอยางมีความสุข 
  กลุมท่ี ๕  นักเรียนคิดวา “ภาพของนายล้ํา” ท่ีแมลออวาดไวในใจ  มีอิทธิพลอยางไรจึง 
   ทําใหนายล้ําเปลี่ยนใจไมบอกความจริงกับแมลออ 
  กลุมท่ี ๖   บทสรุปของเรื่องเห็นแกลูกใหขอคิดแกนักเรียนอยางไรบาง 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนสรุปความรูเบื้องตนเก่ียวกับบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก รวมกัน และนัดหมายให 
นําเสนอชิ้นงานในคาบถัดไป 
 
ช่ัวโมงท่ี ๔ การวิจารณเนื้อเรื่อง 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนการอานวิเคราะห-วิจารณ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบกิจกรรม เรื่อง การวิจารณเรื่องเห็นแกลูก โดยใหสมาชิกกลุมแตละ
คน หาคําตอบดวยตนเองจนครบทุกขอ จากนั้นจับคูกับเพ่ือนในกลุมผลัดกันตรวจสอบและอภิปรายคําตอบ 
(นักเรียนอีกคูปฏิบัติในทํานองเดียวกัน) 
 ๕. นักเรียน ๒ คู รวมกลุมตามเดิม จากนั้นผลัดกันอธิบายคําตอบของคูตนเองใหเพ่ือนอีกคูหนึ่งฟง 
และรวมกันสรุปคําตอบท่ีเปนมติของกลุม แลวเขียนคําตอบลงในใบกิจกรรม เสร็จแลวนําสงครู 
 ๖. ครูตรวจใบกิจกรรม และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีได 
ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ใบกิจกรรม เรื่อง ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ  
๒. ใบกิจกรรม เรื่อง วิเคราะหความตามเนื้อเรื่อง 

๓. ใบกิจกรรม เรื่อง การวิจารณเรื่องเห็นแกลูก 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ใบกิจกรรม เรื่อง ข้ันตอนการ

วิเคราะหวิจารณ 
แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง 
ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 

ประเมินการรายงานในประเด็นท่ี แบบประเมินการรายงานในประเด็น ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 



ไดรับมอบหมาย กิจกรรมวิเคราะห
ความตามเนื้อเรื่อง 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

ใบกิจกรรม เรื่อง การวิจารณเรื่อง
เห็นแกลูก 

แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การ
วิจารณเรื่องเห็นแกลูก 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
     
     
     
     
     
      
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
     
     
     
      
      
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
     
     
     
     
     

 
       ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 



        (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แบบประเมินการพูดรายงาน 

 
 
 
 
 
เลขท่ี 

 
 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการพูด 
แสดงความคิดเห็น 
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เกณฑประเมินการพูดรายงาน 

รายการประเมิน คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การนําเสนอ 
   ขอมูล 

พูดใหขอมูลถูกตอง
สมบูรณ เตรียมตัวพูดเปน
อยางด ี

พูดใหขอมูลคอนขาง
สมบูรณ เตรียมตัวพูด
คอนขางด ี

พูดใหขอมูลชัดเจน และ
เตรียมตัวพูดดีพอสมควร 

ไมเตรียมการพูด 
ขาดความพรอม 
ในการพูด 

๒.บุคลิกภาพ 
   ลีลาในการพูด 

มีการแสดงออก 
อยางเหมาะสม 
ใชนํ้าเสียงตรึง 
ความสนใจของผูฟง 
มีสมาธิและมั่นใจ 
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสมสม ใชนํ้าเสยีง
ตรึงความสนใจของผูฟงมี
สมาธิและคอนขางมั่นใจ
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสม ใชนํ้าเสียงตรึง
ความสนใจไดพอสมควร 

การแสดงออกไม
เหมาะสม ไมนาสนใจ 
 

๓.การใชภาษา ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ  
สื่อความหมายชัดเจนและ
มีมารยาท                 
ในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความคอนขางชัดเจน             
มีมารยาทในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความหมายชัดเจน
พอสมควร มมีารยาท 
ในการพูด 

ใชภาษาไมเหมาะสม
กับกาลเทศะและ
เหตุการณ 
                   

๔.การแสดง 
   ความคิดเห็น 
  และวิเคราะห 
   ขอคิดนํามา 
   ใชในชีวิตจริง 

แสดงความคดิเห็นไดอยาง
สรางสรรค มเีหตผุล และ
วิเคราะหขอคดินํามา 
ใชในชีวิตจริง ๒ ขอ 

แสดงความคดิเห็น 
คอนขางสรางสรรคมี
เหตุผลและ วิเคราะห
ขอคิดนํามาใชในชีวิตจริง 
๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
สรางสรรค มเีหตผุล  
บางประเด็น และ 
วิเคราะหขอคดิมาใช                
ในชีวิตจริง ๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
บางสวน 
ไมสรางสรรค 
ไมนําเสนอขอคิด 
ท่ีนํามาใชในชีวิตจริง 

๕.คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
คอนขางมุงมั่น              
ในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน
พอสมควร 

ขาดความใสใจ 
ใฝเรียนรูและ 
ไมมุงมั่น 
ในการทํางาน 

  

 

เกณฑการประเมินคุณภาพ 
 
 
 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๗-๒๐ ดีมาก 
๑๓-๑๖ ด ี
๑๐-๑๒ พอใช 

ต่ํากวา ๑๐ ปรับปรุง 



 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

๗.รักความเปนไทย 
  

๗.๑ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     
๗.๒ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ....................../................................/ ........... 
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ 
เขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารส่ือสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆได     
๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

๒.ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางด ี     

๓.ความสามารถ
ในการใชทักษะ
ชีวิต 

๓.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
๓.๒ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
๓.๓ นําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน     
๓.๔ จดัการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     
๓.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบ

ตอตนเอง 
    

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
เกณฑการใหคะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยคร้ัง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง             ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรบัปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE)



 

 
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
คําช้ีแจง   ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 
 

เฉลยใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 

 
ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 

 

 

 

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบกิจกรรมเร่ือง วิเคราะหความตามเนื้อเร่ือง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง: นักเรียนแบงกลุมศึกษาบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก ดังนี้ 
 
กลุมท่ี ๑ ตัวละครแตละตัวในเรื่องเห็นแกลูกมีลักษณะเดนอยางไรบาง 
กลุมท่ี ๒  ตามความเห็นของนักเรียน บทละครพูด เรื่องเห็นแกลูกตอนใดออนหวานท่ีสุด   
 ตอนใดรุนแรงท่ีสุด และตอนใดเศราท่ีสุด 
กลุมท่ี ๓  อะไรจะเกิดข้ึนถานายล้ําบอกความจริงกับแมลออ 
กลุมท่ี ๔  นักเรียนคิดวามีแนวทางหรือทางออกใดบางท่ีจะทําใหพระยาภักดี นายล้ําและแม 
 ลออจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 
ข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณ 

 

แยกแยะขอดี 

ขอบกพรอง 

ศึกษาความรู 

สรุปประเด็นการ

วิเคราะหวิจารณ 

ต้ังคําถาม 

เรียงลําดับ

ความสําคัญของ

 

จัดลําดับ

ประเด็น

 

ทําความเขาใจ 
หาแนวคิดหลัก

แกนเรื่อง   
 

 

 
 

 

 



 กลุมท่ี ๕  นายล้ําพายแพ “ภาพ” ท่ีแมลออวาดไวในใจ  “ภาพ” ท่ีวานี้มีอิทธิพลตอมนุษยเราจริงหรือไม 
 อยางไร จงยกตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาคนเรามักเกรงตอ “ภาพ” ชนิดนี้ ยกตัวอยางของการ
 สราง “ภาพ” ของคนในสังคมปจจุบัน 
  กลุมท่ี ๖ บทสรุปของเรื่องเห็นแกลูกใหขอคิดแกนักเรียนอยางไรบาง 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบกิจกรรม การวิจารณเร่ืองเห็นแกลูก 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอานเรื่องเห็นแกลูก แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
๑. ใหนักเรียนนําขอความตอไปนี้ ไปเขียนเรียงตามลําดับเหตุการณในเรื่อง 
 ๑) นายล้ําแตงงานกับแมนวลมีลูกสาวชื่อแมลออ 
 ๒) นายล้ําจะมาอาศัยอยูกับแมลออ 
 ๓) นายล้ําไปคาฝนอยูท่ีเมืองพิษณุโลก 
 ๔) แมนวลยกแมลออใหเปนบุตรบุญธรรมของพระยาภักดี 
 ๕) พระยาภักดีกับนายล้ําเคยเปนเพ่ือน รับราชการมาดวยกัน 
 ๖) แมลออจะแตงงานกับนายทองคํา 
 ๗) นายล้ําตองโทษจําคุก ๑๐ ป ฐานประพฤติทุจริต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. การท่ีนายลํ้าเปล่ียนความคิดจากการท่ีตั้งใจจะมาอาศัยอยูกับลูกเปนการไมแสดงตัวเปนพอท่ีแทจริง มี
ความสมเหตุสมผลหรือไม เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ถาแมลออรูวานายลํ้าเปนพอท่ีแทจริงของตน เปนไปไดหรือไมท่ีแมลออจะยอมรับสภาพของนายลํ้า ซ่ึง
แตกตางจากภาพพอในความคิดของแมลออ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. จากคําพูดของพระยาภักดีท่ีไมยอมใหนายลํ้าพบกับแมลออมีความสมเหตุสมผลหรือไม เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เฉลย ใบกิจกรรม การวิจารณเร่ืองเห็นแกลูก 

คําชี้แจง ใหนักเรียนอานบทละครพูด เรื่องเห็นแกลูก แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
๑. ใหนักเรียนนําขอความตอไปนี้ ไปเขียนเรียงตามลําดับเหตุการณในเรื่อง 
        ๕) พระยาภักดีกับนายล้ําเคยเปนเพ่ือนรับราชการมาดวยกัน ๑) นายล้ําแตงงานกับแมนวลมีลูกสาวชื่อ
แมลออ ๗) นายล้ําตองโทษจําคุก ๑๐ ป ฐานประพฤติทุจริต ๔) แมนวลยกแมลออใหเปนบุตรบุญธรรมของ
พระยาภักดี ๓) นายล้ําไปคาฝนอยูทีเมืองพิษณุโลก ๖) แมลออจะแตงงานกับนายทองคํา ๒) นายล้ําจะมา
อาศัยอยูกับแมลออ  
๒. การท่ีนายล้ําเปลี่ยนความคิดจากการท่ีตั้งใจจะมาอาศัยอยูกับลูกเปนการไมแสดงตัวเปนพอท่ีแทจริง      
มีความสมเหตุสมผลหรือไม เพราะเหตุใด 
     มีความสมเหตุสมผล เพราะพอในจินตนาการของแมลออเปนคนดี รูปรางหนาตาดี นายล้ําจึงเปลี่ยน
ใจกลัวลูกจะผิดหวัง เพราะสภาพของนายล้ําในเวลานี้ ความรักของพอท่ีมีตอลูกทําใหนายล้ําเปลี่ยนความคิดได 
๓. ถาแมลออรูวานายล้ําเปนพอท่ีแทจริงของตน เปนไปไดหรือไมท่ีแมลออจะยอมรับสภาพของนายล้ํา     
ซ่ึงแตกตางจากภาพพอในความคิดของแมลออ 
 อาจจะเปนไปไดเพราะแมลออไดรับการสั่งสอนอบรมจากพระยาภักดีใหรูจักการเคารพผูใหญ  
๔. จากคําพูดของพระยาภักดีท่ีไมยอมใหนายล้ําพบกับแมลออมีความสมเหตุสมผลหรือไม เพราะเหตุใด 
 มีความสมเหตุสมผล เพราะพระยาภักดีรูเห็นพฤติกรรมท่ีไมดีของนายล้ํามาตลอด ไมตองการใหนาย
ล้ํามาสรางปญหาใหแกลูกจึงพยายามกีดกัน     
 



   
      
   
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ บทละครพูด ส่ือภาษา   เรื่อง  คํายืมภาษาตางประเทศ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๔ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด  

 ตัวชี้วัดขอ  ม. ๓/๑   จําแนกและใชคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  

จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑.  บอกหลักการสังเกตคํายืมภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยได 

 ๒.  วิเคราะหคํายืมภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยได 

สาระสําคัญ 
 คํายืมจากภาษาตางประเทศ คือ คําท่ียืมมาจากตางประเทศภาษาของผูให และผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
ภาษาของผูรับ การยืมนี้ไมเหมือนความหมายท่ัวไปเนื่องจากไมมีการคืนกลับสูภาษาของผูให คํายืมอาจมีการเขียน 
การอาน และความหมาย ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได  ซ่ึงจะตองสามารถแยกแยะคําไดวาคํานั้น ๆ เปนคํายืมมา
จากภาษาใด ตลอดจนทราบถึงเหตุผล และปจจัยท่ีภาษาตางประเทศเขามามีอิทธิพลในภาษาไทย เพ่ือเปนพ้ืน
ฐานความรูในการศึกษาเรื่องการสรางคําในภาษาไทยตอไป 
สาระการเรียนรู 
 ๑ .คําไทยแท 
 ๒. คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางปายชื่อรานคาในทองถ่ินของนักเรียน แลวใหรวมกันวิเคราะหท่ีมาของ
ภาษาท่ีตั้งชื่อรานคา 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๕ คน คละกันตามความสามารถ แลวใหแตละคนภายในกลุมกําหนด
หมายเลขประจําตัว เปนหมายเลข ๑-๕ ซ่ึงเรียกวา กลุมบาน 
 ๒.  ครูใหสมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเปนกลุมใหม เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ แลวใหแตละกลุม
ศึกษาความรูเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย จากหนังสือเรียน ดังนี้   
 - กลุมหมายเลข ๑  ศึกษาเรื่อง คําท่ียืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 
 - กลุมหมายเลข ๒  ศึกษาเรื่อง คําท่ียืมมาจากภาษาเขมร 
 - กลุมหมายเลข ๓  ศึกษาเรื่อง คําท่ียืมมาจากภาษาจีน 
 - กลุมหมายเลข ๔  ศึกษาเรื่อง คําท่ียืมมาจากภาษาชวา มลายู   
 - กลุมหมายเลข ๕  ศึกษาเรื่อง คําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษ 
 ๓.  เม่ือนักเรียนกลุมผูเชี่ยวชาญศึกษาความรูจนมีความเขาใจแลว ใหแยกยายกันกลับไปยังกลุมบาน 
จากนั้นผลัดกันอธิบายความรูตามท่ีตนไดศึกษามาใหสมาชิกในกลุมบานฟง จนสมาชิกทุกคนในกลุมบานมีความ
เขาใจในเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
 ๔.  นักเรียนแตละคนทําใบงาน เรื่อง คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ เสร็จแลวนําสงครูตรวจ 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
ช่ัวโมงท่ี ๓-๔ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูใหนักเรียนดูรูปภาพท่ีเปนศัพทมาจากภาษาตางประเทศ  ไดแก คําจากภาษาจีน  อังกฤษ  ชวา-
มลายู  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูทบทวนความรูจากคาบท่ีผานมา โดยตั้งคําถามเพ่ือการคิด “คํายืมแตละภาษามีลักษณะอยางไร 
และมีท่ีมาอยางไร” 
 ๒.  ครูใหความรูเพ่ิมเติมเรื่องคํายืมจากภาษาตางประเทศ จากการอภิปรายของนักเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนซักถาม ขอสงสัย คําศัพทท่ีสนใจ เปนตน 
 ๓.  ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่องคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ และรวมกันวิเคราะหคําศัพทจากใบ
กิจกรรม 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับจากการเรียน 
  “เหตุผลในการยืมคําจากภาษาตางประเทศ” 
  “ลักษณะของคํายืมแตละประเทศมีอะไรบาง” 
 ส่ือการเรียนการสอน 

๑. ใบกิจกรรม คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

๒. ใบความรูเรื่อง คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

๓. สื่อ Powerpiont เรื่องคํายืมจากภาษาตางประเทศ 
๔. แบบทดสอบหลังเรียน 



การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจและประเมินใบกิจกรรม คํา
ท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

แบบประเมินใบกิจกรรม คําท่ีมาจาก
ภาษาตางประเทศ 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินความถูกตอง ถูกให ๑ คะแนน 
ผิดให ๐ คะแนน 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
   
      
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
       ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 
        (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



                                                                                           
 

 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

      วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE) 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



ขอสอบเก็บคะแนน    ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 
วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๑  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 
 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุด 
๑. คําท่ีเก่ียวของกับอาหารการกิน มักจะยืมมาจากภาษาใด 
 ก. ภาษาจีน  ข. ภาษาเขมร  ค. ภาษาอังกฤษ  ง. ภาษาชวา-มลายู 
๒. คําวา “เมตตา  วิญญาณ” ยืมมาจากภาษาใด  
 ก. เขมร   ข. บาลี   ค. ชวา   ง. สันสกฤต 
๓. คําในขอใดยืมมาจากภาษาสันสกฤตทุกคํา 
 ก. กีฬา   บรรทัด  พรรณนา   ข. กรีฑา  อัชฌาสัย  สมุทร 
 ค. ศิษย   พฤกษา   เคราะห   ง. พาณิชย  มัธยมศึกษา  ปราชญ 
๔. คําในขอใดเปนคําภาษาเขมร 
 ก. เพลิง   ข. เพชร   ค. มรกต  ง. บูรณะ  
๕. ขอใดเปนลักษณะของคําภาษาจีนท่ีใชในภาษาไทย 
 ก. สวนใหญเปนเสียงสามัญ   
 ข. ไมมีตัวสะกดแตนิยมผสมดวยสระเสียงยาว 
 ค. พยัญชนะตนเปนอักษรกลางมากกวาอักษรอ่ืน 
 ง. สวนใหญเปนคําพยางคเดียว ไทยนํามาสรางคําใหมเปนคําประสม   
๖. คําภาษาชวาเขามาในภาษาไทยพรอมกับวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. รามเกียรติ์  ข. ระเดนลันได  ค. ลิลิตเพชรมงกุฎ ง.  ดาหลังและอิเหนา 
๗. ขอใดเปนลักษณะเดนของภาษาชวา-มลายู 
 ก. เปนคําโดด     ข. ใชรูปวรรณยุกตเอก โท  
 ค.  ไมมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา   ง. เปนคําท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี 
๘. คํายืมท่ีมาจากภาษาอังกฤษเริ่มเขามาในสมัยใด 
 ก. รัชกาลท่ี ๑  ข. รัชกาลท่ี ๒  ค. รัชกาลท่ี ๓-๔  ง. รัชกาลท่ี ๔-๖ 
๙. คําทับศัพทมีลักษณะอยางไร 
 ก. ยืมมาปรับเปลี่ยนความหมาย   
 ข. ยืมมาใชโดยไมมีการปรับปรุงแกไข 
 ค. ยืมมาปรับเปลี่ยนโครงสรางของคํา   
 ง. ยืมมาปรับเปลี่ยนวิธีการออกเสียง 
๑๐.  ศัพทบัญญัติคิดข้ึนมาใชแทนคําศัพทในภาษาใด  
 ก.  ภาษาอังกฤษ     ข.  ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 ค.  ภาษาชวา-มลายู                      ง.  ภาษาจีนและอังกฤษ 



ใบกิจกรรม  คํายืมท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

ตอนท่ี ๑ คําช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนตัวอยางคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ ภาษาละ ๑๐ คํา ลงในตาราง 

คําท่ีมาจาก ตัวอยางคําศัพท 

ภาษาบาลี-สันสกฤต 
 
 

ภาษาเขมร 
 
 

ภาษาจีน 
 
 

ภาษาชวา-มลายู 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
 
 

 
ตอนท่ี ๒  คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
๑. คําท่ีมาจากภาษาเขมร มีหลักการสังเกตอยางไร 
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
๒. ภาษาบาลีสัน-สกฤตเขามาในภาษาไทยไดอยางไร 
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
 
๓. ภาษาจีนท่ีนํามาใชในภาษาไทย มีลักษณะอยางไร 
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  



     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
๔. ภาษาชวา-มลายู เขามาในภาษาไทยในสมัยใด พรอมกับวรรณคดีเรื่องใด 
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
๕. คําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษเขามาใชในภาษาไทย มีขอสังเกตอยางไร 
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
     ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขายแลว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย  คํายืมท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 
ตอนท่ี ๑ 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนตัวอยางคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ ภาษาละ ๑๐ คํา ลงในตาราง 

คําท่ีมาจาก ตัวอยางคําศัพท 
ภาษาบาล-ีสันสกฤต  
ภาษาเขมร  
ภาษาจีน  
ภาษาชวา-มลายู  
ภาษาอังกฤษ  

(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน  โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

ตอนท่ี ๒ คําช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

 ๑. คําท่ีมาจากภาษาเขมร มีหลักการสังเกตอยางไร 
คําท่ีมาจากภาษาเขมรมีหลักการสังเกต ดังนี้   
   ๑)  มักเปนภาษาคําโดด   
   ๒)  มีลักษณะการสะกดไมตรงกับภาษาไทย   
   ๓)  เปนคําท่ีไมมีรูปวรรณยุกต   
   ๔)  เปนคําแผลง   
   ๕)  มักนํามาใชเปนคําราชาศัพท   
 ๒. ภาษาบาลีสัน-สกฤตเขามาในภาษาไทยไดอยางไร 
       ภาษาบาล-ีสันสกฤตเขามาพรอมกับการเขามาคาขายของชาวอินเดีย  นอกจากจะนําสินคามาขาย
แลวพอคาชาวอินเดียยังไดนําศาสนาและวัฒนธรรมเขามาดวย  ภาษาบาลีเปนภาษาท่ีใชในพระพุทธศาสนา 
ภาษาสันสกฤตเปนภาษาท่ีใชในศาสนาพราหมณจึงเขามาในภาษาไทยดวย 
 ๓.  ภาษาจีนท่ีนํามาใชในภาษาไทย มีลักษณะอยางไร 
       ภาษาจีนในภาษาไทยมีลักษณะ ดังนี้    
       ๑)  เปนคําท่ีมีเสียงวรรณยุกตตรีหรือจัตวา   
       ๒)  เปนคําท่ีผสมดวยสระเสียงสั้น เอียะ และ อัวะ   
       ๓)  เปนคําท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางมากกวาพยัญชนะตนอ่ืน ๆ 
 ๔. ภาษาชวา-มลายู เขามาในภาษาไทยในสมัยใด พรอมกับวรรณคดีเรื่องใด 
       ภาษาชวา-มลายู เขามาในภาษาไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  พรอมกับวรรณคดีเรื่องดา
หลัง และอิเหนา 
 
๕. คําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษเขามาใชในภาษาไทย มีขอสังเกตอยางไร 
       คําท่ียืมมาจากภาษาอังกฤษเขามาใชในภาษาไทยมีขอสังเกตดังนี้ 
       ๑)  เปนคําท่ีมีหลายพยางค   
       ๒)  ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปไวยากรณ   
       ๓)  มีเสียงพยัญชนะท่ีไมมีระบบเสียงในภาษาไทย   



 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ ศึกษาศิลปศาสตร นิทานคํากลอน  เรื่อง  อานออกเสียงรอยกรอง 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม. ๓/๑     อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตองและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน  
 ท ๑.๑ ม. ๓/๔     อานเรื่องตาง ๆ แลวเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ยอความ และรายงาน 
 ท ๑.๑ ม. ๓/๑๐   มีมารยาทในการอาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนอานออกเสียงรอยกรองไดถูกตอง 
 ๒.  นักเรียนบอกหลักการการอานออกเสียงรอยกรองได  
 ๓.  บอกมารยาทในการอานได 
สาระสําคัญ 
 การอานออกเสียงรอยกรอง เปนการอานท่ีมุงใหเกิดความเพลิดเพลินซาบซ้ึงในรสของคําประพันธ ซ่ึง
จะตองอานอยางมีจังหวะ ลีลา และทวงทํานองตามลักษณะคําประพันธเเตละชนิด 
การอานบทรอยกรอง อานได ๒ แบบ ดังนี้ 
            ๑. อานออกเสียงธรรมดา เปนการอานออกเสียงพูด เหมือนกับอานรอยแกว แตมีจังหวะวรรคตอน 
            ๒. อานเปนทํานองเสนาะ เปนการอานมีสําเนียงสูง ต่ํา หนัก เบา ยาว สั้นเปนทํานองเหมือน
เสียงดนตรี มีการเอ้ือนเสียง เนนสัมผัส ตามจังหวะ ลีลาและทวงทํานองตามลักษณะบังคับของบทประพันธให
ชัดเจนและเหมาะสม 
สาระการเรียนรู 
 การอานออกเสียงบทรอยกรอง ประแภท กลอนแปด หรือกลอนสุภาพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  รักความเปนไทย 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูเปดวีดีโอการอานทํานองเสนาะใหนักเรียนฟง จากนั้นรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
อาน. 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด 
  “นักเรียนคิดวา การอานบทรอยกรองไดถูกตองและมีความไพเราะเปนพรสวรรคเฉพาะตัว
ของผูอานหรือไม” (พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
 ๒. นักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การอานออกเสียงบทรอยกรอง จากหนังสือเรียน และซีดีการอาน
ทํานอง เสนาะ 
 ๓. ครูกําหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษาเปนหัวขอยอย ๕ หัวขอ คือ 

  ๑) การอานออกเสียงบทรอยกรอง 
  ๒) หลักเกณฑในการอานออกเสียงรอยกรอง  
  ๓) ขอควรคํานึงในการอานบทรอยกรอง 
  ๔) คุณคาของการอานทํานองเสนาะ 

  ๕) วิธีการอานทํานองเสนาะจากคําประพันธ 
 ๔. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๕ คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลาง  คอนขาง
เกง          ปานกลางคอนขางออน และออน เรียกวา กลุมบาน แลวใหสมาชิกแตละคนเลือกหมายเลข
ประจําตัว ตามความสมัครใจ ตั้งแตหมายเลข ๑-๕ จากนั้นตั้งชื่อกลุมของตน พรอมเขียนชื่อบนปายนิเทศหนา
ชั้นเรียน 
 ๕. นักเรียนท่ีมีหมายเลขเดียวกันจากกลุมบานมานั่งรวมกัน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ จากนั้นใหแตละ
กลุมศึกษาใบความรูท่ีครูกําหนดให (ในหมายเลขเดียวกันอาจมีหลายกลุมก็ไดข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียน)  
 ๖. ครูใหนักเรียนกลับเขากลุมบานของตัวเอง แลวอธิบายเก่ียวกับความรูท่ีศึกษามาใหสมาชิกในกลุม
ฟง  
 ๗. ครูฝกใหนักเรียนอานทํานองเสนาะ โดยใชสื่อวีดีโอเปนสื่อการสอน 
 ๘. ครูใหนักเรียนฝกซอมเปนรายกลุม แลวทดสอบการอานรอยกรอง ประเภทกลอนแปดกับครูนอก
เวลา 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู และมอบหมายภาระงานการอานรอยกรอง ตามเกณฑตอไปนี้ 
  ๑) ความถูกตองตามอักขรวิธี 
  ๒) ความถูกตองตามหลักการอาน 
  ๓) ความไพเราะในการอานบทรอยกรอง 
  ๔) ความไพเราะในการอานบทรอยแกว 
  ๕) การใหเหตุผลในการเลือกบทอาน 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

 ๑)  หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ม.๓ 

 ๒)  วีดีโอการอานทํานองเสนาะ 
 ๓)  ใบความรูเรื่อง การอานทํานองเสนาะ 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ ๒ ผานเกณฑ 



ประเมินการอานออกเสียง 
บทรอยกรอง 

แบบประเมินการอานออกเสียง 
บทรอยกรอง 

ระดับคุณภาพ ๒ ผานเกณฑ 

 
 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ............................................................ 
  (นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)        (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ           อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

 ๒. รักความเปน
ไทย 

๒.๑ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย       

๒.๒ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย        

 



 
                   ลงชื่อ ..................................................................... ผูประเมิน 

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

เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด 
ความเขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยาง
เหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยง

ตาง ๆ ได 
    

๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและ
ถูกตอง 

    

๒.ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห      ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                     หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง   ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช               หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL)



แบบประเมินการอานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ความถูกตองตามอักขรวิธี     

๒ ความถูกตองตามหลักการอาน     

๓ ความไพเราะในการอานบทรอยกรอง     

๔ ความไพเราะในการอานบทรอยแกว     

๕ การใหเหตุผลในการเลือกบทอาน     

                                                                        
รวม 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน  
  ............../.................../................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  
 ดีมาก = ๔ คะแนน 
 ดี = ๓ คะแนน 
 พอใช = ๒ คะแนน 
 ปรับปรุง = ๑ คะแนน 
 
 

แบบประเมิน    การอานออกเสียงบทรอยกรอง  
 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมการอานออกเสียงของนักเรียน แลวขีด  ลงในชองท่ีตรงกับระดับ
คะแนน 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช 
ต่ํากวา ๑๐ ปรับปรุง 

 



ลําดั
บ ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ของผูรับการประเมิน 

ถูกตองตาม
ลักษณะ              

คําประพันธ 

การแบง            
วรรคตอน 

ออกเสียง   
ชัดเจน 

การใช
น้ําเสียง 

รวม 
๑๖  

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

      

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน 
  ................ /................ /................ 
 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติไดถูกตอง ให ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติมีขอบกพรองเล็กนอย ให ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติมีขอบกพรองปานกลาง ให ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติมีขอบกพรองมาก ให ๑ คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๔ - ๑๖ ดีมาก 
๑๑ - ๑๓ ดี 
๘ - ๑๐ พอใช 
ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง 

 



ใบความรูเร่ือง การอานรอยกรอง 
 
การอานออกเสียงบทรอยกรอง 
            การอานออกเสียงรอยกรอง เปนการอานท่ีมุงใหเกิดความเพลิดเพลินซาบซ้ึงในรสของคําประพันธ 
ซ่ึงจะตองอานอยางมีจังหวะ ลีลา และทวงทํานองตามลักษณะคําประพันธเเตละชนิด 
การอานบทรอยกรอง อานได ๒ แบบ ดังนี้ 
            ๑. อานออกเสียงธรรมดา เปนการอานออกเสียงพูด ตามปกติเหมือนกับอานรอยแกว แตมีจังหวะ
วรรคตอน 
            ๒. อานเปนทํานองเสนาะ เปนการอานมีสําเนียงสูง ต่ํา หนัก เบา ยาว สั้นเปนทํานองเหมือน
เสียงดนตรี มีการเอ้ือนเสียง เนนสัมผัส ตามจังหวะ ลีลาและทวงทํานองตามลักษณะบังคับของบทประพันธให
ชัดเจนเเละเหมาะสม 
 
๒. หลักเกณฑในการอานออกเสียงรอยกรอง 
            ๑. ศึกษาลักษณะบังคับของคําประพันธ เชน การเเบงจังหวะจํานวนคําสัมผัสเสียง วรรณยุกต เสียง
หนักเบา เปนตน 
            ๒. อานใหถูกตองตามลักษณะบังคับของคําประพันธ 
            ๓. อานออกเสียง ร ล คําควบกล้ําใหชัดเจน 
            ๔. อานออกเสียงดังใหผูฟงไดยินท่ัวถึง ไมดังหรือคอยจนเกินไป 
            ๕. คําท่ีรับสัมผัสกันตองอานเนนเสียงใหชัดเจน ถาเปนสัมผัสนอกตองทอดเสียงใหมีจังหวะยาวกวา
ธรรมดา 
            ๖. มีศิลปะในการใชเสียง เอ้ือนเสียง และทอดจังหวะใหชาจนจบบท 
 
๓. ขอควรคํานึงในการอานบทรอยกรอง 
        การอานบทรอยกรอง หรือทํานองเสนาะ ใหไพเราะและประทับใจผูฟงมีขอควรปฏิบัติ ดังนี้ 
            ๑. กอนอานทํานองเสนาะควรรักษาสุขภาพใหดี มีความพรอมท้ังกายและใจ จะชวยใหม่ันใจมากข้ึน 
            ๒. ตั้งสติใหม่ันคง ไมหวั่นไหว ตื่นเตน ตกใจ หรือประหมา ควรมีสมาธิกอนอานและขณะกําลังอาน 
เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด 
            ๓. กอนอานควรตรวจดูบทอานอยางคราวๆ และรวดเร็วเพ่ือพิจารณาคํายาก หรือการผันวรรณยุกต 
และอ่ืนๆ 
            ๔. พิจารณาบทท่ีจะอาน เพ่ือตัดสินใจ เลือกใสอารมณในบทอานใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อความ 
            ๕. หม่ันศึกษาและฝกฝนการอานทํานองเสนาะจากผูรูเก่ียวกับกลวิธีตางๆอยูเสมอ จึงจะทําให
สามารถอานทํานองเสนาะไดอยางไพเราะ 
 
๔. คุณคาของการอานทํานองเสนาะ 
            ๑. ผูฟงเห็นความงามของบทรอยกรองท่ีอาน 
            ๒. ผูฟงไดรับความไพเราะและเกิดความซาบซ้ึง 
            ๓. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
            ๔. จดจําบทรอยกรองไดรวดเร็วแมนยํา 



            ๕. ชวยกลอมเกลาจิตใจใหเปนคนออนโยน 
            ๖. ชวยสืบทอดวัฒนธรรมในการอานทํานองเสนาะไวเปนมรดกของชาติ 
๕. วิธีการอานทํานองเสนาะจากคําประพันธ 
            กลอนสุภาพ นิยมอานเสียงสูง ๒ วรรค และเสียงต่ํา ๒ วรรค 
            การแบงจังหวะวรรคในการอาน มีดังนี้  
                วรรคละ ๖ คํา อาน ๒/๒/๒ OO/OO/OO 
                วรรคละ ๗ คํา อาน ๒/๒/๓ OO/OO/OOO 
                วรรคละ ๘ คํา อาน ๓/๒/๓ OOO/OO/OOO 
                วรรคละ ๙ คํา อาน ๓/๓/๓ OOO/OOO/OOO 
 
ตัวอยาง  
การแบงจังหวะวรรคละ ๖ คํา 
            ไผซอ/ออเสียด/เบียดออด//                   ลมลอด/ไลเลี้ยว/เพียวไผ// 
            ออดเเอด/แอดออด/ยอดไกว//                แพใบ/ไลน้ํา/ลําคลอง// 
การเเบงจังหวะวรรคละ ๘ คํา 
            เเลวสอนวา/อยาไว/ใจมนุษย                มันเเสนสุด/ลึกล้ํา/เหลือกําหนด 
            ถึงเถาวัลย/พันเก่ียว/ท่ีเลี้ยวลด//            ก็ไมคด/เหมือนหนึ่งใน/น้ําใจคน// 
กาพยยานี ๑๑ มีจํานวนคํา ๑๑ คํา นิยมอานเสียงสูงกวาปกติจึงจะเกิดความไพเราะ 
 การเเบงจังหวะวรรคในการอาน มีดังนี้ 
            วรรคหนา ๕ คํา อาน ๒/๓ OO/OOO 
            วรรคหลัง ๖ คํา อาน ๓/๓ OOO/OOO 
ตัวอยาง การเเบงจังหวะกาพยยานี ๑๑ 
            เรื่อยเรื่อย/มารอนรอน//                       ทิพากร/จะตกต่ํา// 
            สนธยา/จะใกลคํ่า//                            คํานึงหนา/เจาตราตรู 
            เรื่อยเรื่อย/มาเรียงเรียง//                      นกบนิเฉียง/ไปท้ังหมู// 
            ตัวเดียว/มาพลัดคู//                           เหมือนพ่ีอยู/ผูเดียวดาย// 
 

ที่มาและไดรับอนุญาตจาก :เอกรินทร ส่ีมหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พมิพคร้ังที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 



 
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ ศึกษาศิลปศาสตร นิทานคํากลอน  เรื่อง  สรุปเนื้อหา: พระอภัยมณี 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ
นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของขอมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอาน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาทในการอาน 
 ท ๕.๑ ม. ๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินในระดับท่ียากข้ึน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญและบอกขอมูลท่ีสนับสนุนเรื่องท่ีอานได 
 ๒.  นักเรียนสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๓.  นักเรียนมีมารยาทในการอาน 
สาระสําคัญ 
 พระอภัยมณี เปนวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู กวีเอกแหง
กรุงรัตนโกสินทร ประพันธข้ึนเปนนิทานคํากลอน และไดรับการยกยองวา เปนยอดแหงนิทานคํากลอน พระอภัยมณี เปนท่ี
รูจักกวางขวางมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเคาโครงเรื่องของพระอภัยมณีแหวกประเพณีของวรรณคดีในยุคเกา มี
จินตนาการล้ํายุคอยูมากมาย มีความเปนนักคิดยุคใหมของผูประพันธเม่ือเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกันไดเปนอยางดี 
สาระการเรียนรู 
 ๑. การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  รักความเปนไทย 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
กิจกรรมการเรียนรู  
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูนําภาพอนุสาวรียสุนทรภูท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มาใหนักเรียนดู แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ตัวละครท่ีปรากฏอยูบริเวณอนุสาวรียวา ตัวละครนั้นมาจากวรรณคดีเรื่องใด  เหตุใดจึงเลือกมาสรางคูกับอนุสาวรีย 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนอานเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ จากหนังสือเรียน แลวบันทึกความรูท่ี ไดลงใน
สมุด 
 ๒. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด “เงือกน้ําเปนตัวกระตุนความคิดของพระอภัยมณีในการดําเนินเรื่องตอนนี้ได
อยางไร”  (เงือกเปนผูบอกระยะทางในการติดตอกับโลกภายนอกใหแกพระอภัยมณี  และรับอาสาจะใหความชวยเหลือใน
การเดินทาง) 
 ๓. นักเรียนผลัดกันออกไปอธิบายใจความสําคัญของเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อใหเพ่ือนฟง
หนาชั้นเรียน แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นสําคัญของเรื่อง 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องพระอภัยมณี 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนใจความสําคัญของเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด  “การสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานมีความสําคัญและมีความจําเปนตอ
นักเรียนอยางไร” (มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการเรียนหนังสือ โดยสามารถนําใจความสําคัญมาตอบคําถาม หรือ
ทบทวนความรูความเขาใจในบทเรียนได) 
 ๒. ครูใหนักเรียนแตละคูชวยกันเขียนแผนภาพความคิดสรุปเนื้อหา และใจความสําคัญของเรื่อง พระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ เสร็จแลวนําเสนอผลงานท่ีหนาชั้นเรียน 
 ๓. ครูใหตัวแทนแตละคูออกมานําเสนอแผนภาพความคิด ครูตรวจสอบความถูกตอง 
 ๔. ครูมอบหมายใบกิจกรรมเรื่องสรุปเนื้อหาพระอภัยมณี เปนภาระงานใหกับนักเรียน กําหนดสงในวัดถัดไป 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามกระตุนความคิด “นักเรียนจะนําความรูเรื่องการจับใจความสําคัญไปขยายผลตอ
ไดอยางไร”(พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
 ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ม.๓ 
 ๒. บัตรภาพอนุสาวรียสุนทรภู 
 ๓. ใบกิจกรรมเรื่อง สรุปเนื้อหาพระอภัยมณี 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ ๒ ผาน
เกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ ๒ ผาน
เกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู  ซ่ือสัตยสุจริต 

มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับคุณภาพ ๒ ผาน
เกณฑ 



 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ............................................................ 
  (นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)        (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ           อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

 ๒. รักความเปน
ไทย 

๒.๑ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย       

๒.๒ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย        

 
 



                   ลงชื่อ.....................................................................ผูประเมิน 
                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใช 
(๑) 

ปรับป
รุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถใน
การสื่อสาร 

๑.๑ มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

ได 
    

๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
๒.ความสามารถใน

การคิด 
๒.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                     หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง   ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช               หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL)



ใบกิจกรรมเร่ือง สรุปเนื้อหาพระอภัยมณี 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนพิจารณาบทกลอนจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร แลวเลือกจับคูความหมายตอไปนี้ให
ถูกตอง 

- ความเสียสละของเงือกเฒา 
- ความเมตตาของพระฤาษีแหงเกาะแกวพิสดาร 
- นางผีเสื้อรักสามีมากกวาลูก 
- รักแบบจําใจ ยอมไมยั่งยืน 
- สินสมุทร สืบทอดพันธุกรรมจากพอแม 

 
 ๑.  ไมคลาดเคลื่อนเหมือนองคพระทรงเดช  แตดวงเนตรแดงดูดังสุริย
ฉาย 
 ทรงกําลังดังพญาคชาพลาย    มีเข้ียวคลายชนนีมีศักดา 
 ....................................................................................................................................... 
 ๒. ครั้นพลบคํ่าทํารักนางยักษราย   ประคองกายกอดแอบแนบถนอม 
 ชื่นแตหนาอารมณนั้นกรมกรอม   แตคิดอานหวานลอมจะลอลวง 
 ....................................................................................................................................... 
 ๓. จะจับไวใหพาไปหาพอ    แลวหักคอเสียใหตายในภายหลัง 
 โกรธตวาดผาดเสียงสําเนียงดัง    นอยหรือยังโหยกเหยกเด็กเกเร 
 ....................................................................................................................................... 
 ๔. ถาแกไขใหนางไปคางปา   ไดลวงหนาไปเสียบางจะยังชั่ว 
 จะอาสาพาไปมิไดกลัว     ชีวิตตัวบรรลัยไมเสียดาย 
 ....................................................................................................................................... 
 ๕. พระโยคีมีจิตคิดสงสาร    จึงวาทานหนีตายหมายมาหา 
 เราลงมาคอยชวยดวยเมตตา    แตกิจจาไมกระจางยังคลางแคลง 
 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ....................................................................................................... เลขท่ี ............ ชั้น................. 

แบบฝกหัด 
ตอนท่ี ๑  จงเรียงลําดับคําประพันธตอไปนี้ใหสอดคลองกับลําดับกอนหลัง 
.......... ๑.  อันเทวัญนั้นคือมัจจุราช   จะหมายมาดเอาชีวิตริษยา 
 แลวเสแสรงแกลงทําบีบน้ําตา   อนิจจาใจหายเจียวสายใจ 



.......... ๒.  อสุรีผีเสื้อไมเชื่อถอย   นึกวานอยหรือตอแหลมาแกไข 
 แกลงดับเดือดเงือดงดอดฤทัย   ทําปราศรัยเสียงหวานดวยมารยา 
.......... ๓.  สินสมุทรสุดแสนสงสารแม  ดวยรูแนวาบิดาจะพาหนี 
 ใหหวงหลังกังวลดวยชนนี    เจาโศกีกราบกมบังคมคัล 
.......... ๔.  ฝายนางผีเสื้อสมุทรท่ีสุดโง   ไปนั่งโซเซาอยูริมภูผา 
 ขอชีวิตพิษฐานตามตํารา    ตองอดปลาอดนอนออนกําลัง 
.......... ๕.  เจียระบาดคาดองคก็ทรงเปลื้อง  ใหเปนเครื่องนุงหมโอรสา 
 สอนใหเจาเปาปมีวิชา    เพลงศาสตราสารพัดหัดชํานาญ 
.......... ๖. พ่ีมนุษยสุดสวาทเปนชาติยักษ  จงคิดหักความสวาทใหขาดสูญ 
 กลับไปอยูคูหาอยาอาดูร    จงเพ่ิมพูนภาวนารักษาธรรม 
.......... ๗.  อสุรีผีเสื้อจึงซักถาม   มึงอยูตามเขตแขวงทุกแหงหน 
 เห็นมนุษยนวลละอองท้ังสองคน   มาในวนวังบางหรืออยางไร 
.......... ๘.  จึงเสแสรงแกลงวาขาไมเชื่อ  จะฉีกเนื้อกินเลนเปนภักษา 
 ถาเปนแมแนนั้นจงกรุณา    อยาตามมามุงหมายใหวายปราณ 
.......... ๙.  แมของเจาเขาเปนเชื้อผีเสื้อสมุทร  ข้ึนไปฉุดฉวยบิดาลงมาได 
 จึงกําเนิดเกิดกายสายสุดใจ   จนเจาไดแปดปเขานี่แลว 
..........๑๐. ชางชาติชั่วหัวกระดูกลูกตอแหล  ลวงใหแมหลงกลเท่ียวคนหา 
 เออกระนั้นมันจึงทบตลบมา   ใหบิดาเลยไปเสียไกลแลว 
..........๑๑  อายุขาหารอยแปดสิบเศษ   จึงแจงเหตุแถวทางกลางสมุทร 
 แมนจะหนีผีเสื้อดวยแรงรุทร   เห็นไมสุดสิ้นแดนดวยแสนไกล 
..........๑๒. พระยินดีชี้บอกสินสมุทร   โนนแนกุฏิ์มุงกระเบื้องเหลืองสลับ 
 พระหนอนอยคอยเรียงเคียงคํานับ   หมายประทับท่ีเสาหงสตรงเขามา 
...........๑๓. แตพระองคทรงคิดใหรอบคอบ  ถาเห็นชอบทวงทีจะหนีหาย 
 จึงโปรดใชใหองคพระลูกชาย   ไปหาดทรายหาขาจะมาฟง 
..........๑๔. กระโหเรียงเคียงกระโหข้ึนโบกหาง  ลอยสลางกลางกระแสแลสลอน 
 มังกรเก่ียวเลี้ยวลอดกอดมังกร   ประชุมซอนแฝงชลข้ึนวนเวียน 
..........๑๕. ฝายพระอภัยมณีซ่ึงหนียักษ  กับลูกรักเงือกน้ําไปตามคลื่น 
 บรรลุทางกลางชลาไดหาคืน   เห็นทะม่ืนมาขางหลังดังสะเทือน 
ตอนท่ี ๒  จงเขียนความหมายของคําศัพทตอไปนี้อยางสังเขป 
๑. แรงรุทธ = ........................................................................ ๒. ผนิด = .................................................................... 
๓. พะเนิน = ......................................................................... ๔ โวเว = ...................................................................... 
๕. ตรีชา = ............................................................................ ๖. ซึก = ........................................................................ 
๗. ไพลเผล = ....................................................................... ๘. ตะโกรง = ............................................................... 
๙. หุบหอง = ......................................................................... ๑๐. ละหาน = ............................................................... 
๑๑. สลาตัน = ....................................................................... ๑๒. ปรารมภ = ............................................................ 
๑๓. ธาตรี = .......................................................................... ๑๔. ละเมาะ = .............................................................. 
๑๕. วิลันดา = ....................................................................... ๑๖. ทารกรรม = ........................................................... 
๑๗. ขยั้น = ........................................................................... ๑๘. ไขหู = ................................................................... 



๑๙. โหยกเหยก = ................................................................. ๒๐.ประดิพัทธ = ......................................................... 
 
 
 
 

ชื่อ ....................................................................................................... เลขท่ี ............ ชั้น................. 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ ศึกษาศิลปศาสตร นิทานคํากลอน  เรื่อง  วิเคราะห-วิจารณวรรณคดี 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๓ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด และความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค     
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม.๓/๕  วิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องท่ีอานโดยใชกลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูอาน
เขาใจไดดียิ่งข้ึน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะหเพ่ือแสดงความคิดเห็นโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 
 ท ๕.๑  ม.๓/๓ สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  นักเรียนวิเคราะหรูปแบบคําประพันธ  คุณคา และขอคิดจากเรื่องพระอภัยมณีได 
 ๒.  นักเรียนวิจารณเนื้อเรื่องได 
 ๓.  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
สาระสําคัญ 
 พระอภัยมณี เปนวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเรื่องหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู 
กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร ประพันธข้ึนเปนนิทานคํากลอน และไดรับการยกยองวา เปนยอดแหงนิทานคํา
กลอน พระอภัยมณี เปนท่ีรูจักกวางขวางมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเคาโครงเรื่องของพระอภัยมณี
แหวกประเพณีของวรรณคดีในยุคเกา มีจินตนาการล้ํายุคอยูมากมาย มีความเปนนักคิดยุคใหมของผูประพันธ
เม่ือเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกันไดเปนอยางดี 
สาระการเรียนรู 
 ๑. วิเคราะหขอคิด รูปแบบ และสวนประกอบของเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมุทร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
 ๓.  รักความเปนไทย 
สมรรถนะสําคัญ 



 ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 
  ๑)  ทักษะการตีความ    
  ๒)  ทักษะการวิเคราะห    
  ๓)  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
 ๔.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ หลักการอานวิเคราะห-วิจารณเนื้อเรื่อง 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูนําภาพวิถีชีวิตแบบไทย มาใหนักเรียนดู แลวรวมกันสนทนาเก่ียวกับวิถีไทย  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับความหมายและลักษณะของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ท้ังดาน  
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเปนอยู ความเชื่อ คานิยม 
 ๒. นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด  “นักเรียนคิดวา วิถีชีวิตแบบไทยมีความจําเปนสําหรับ
สังคมไทยในยุคปจจุบันหรือไม  เพราะเหตุใด” (พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
ครูผูสอน) 
 ๓. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง ปานกลาง 
คอนขางเกง ปานกลางคอนขางออน และออน 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมศึกษาเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ : คุณคาดานสังคมและ
สะทอนวิถีไทย จากหนังสือเรียน และอภิปรายในคาบ 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในสังคมไทย 
 
ช่ัวโมงท่ี ๓ วิเคราะหเนื้อเรื่อง 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนสรุปความรู และขอคิดท่ีไดรับจากการศึกษาเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณี 

 หนีนางผีเสื้อสมุทร โดยใหนักเรียนแตละคน เขียนสรุปเปนขอๆลงในสมุดภาษาไทย 

 ๒. ครูสุมเลือกนักเรียน ๓ – ๔ คน ใหรายงานผลการสรุปความรูและขอคิดท่ีไดรับ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นักเรียนรวมกันอภิปรายผลเก่ียวกับความรูและขอคิดท่ีไดรับจากเรื่อง 

 ๒. นักเรียนแตละคนบันทึกผลการอภิปรายลงในสมุดภาษาไทย 

 ๓. ครูใหนักเรียนศึกษาวิเคราะหคุณคาจากเรื่องพระอภัยมณี จากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ม.๓ 

ไดแก การวิเคราะหเนื้อเรื่อง วิเคราะหองคประกอบ และวิเคราะหขอคิด 

 ๔. นักเรียนนําความรูและขอคิดท่ีนักเรียนสรุปไวจากการอภิปรายรวมกันมาเปรียบเทียบวาตรงกับ

เนื้อหาท่ีไดศึกษาหรือไม อยางไร 

 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง วิเคราะหคุณคาพระอภัยมณี  



 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม ม.๓มัธยมปท่ี ๓ เลม ๑ 
 ๒. บัตรภาพ 
 ๓. ใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะหคุณคาพระอภัยมณี 
 ๔. ใบความรูเรื่องการวิเคราะหองคประกอบ 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคณุภาพ ๒ ผานเกณฑ 

สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู  ซื่อสตัยสุจริต 

มุงมั่นในการทํางาน และรักความเปนไทย 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ระดับคณุภาพ ๒ ผานเกณฑ 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
     
     
     
     
     
      
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
     
     
     
      
      
 ๓.  ขอเสนอแนะ 



     
     
     
     
     

 
       ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 
        (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แบบประเมินการพูดรายงาน 

 
 
 
 
 
เลขท่ี 

 
 
 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมินการพูด 
แสดงความคิดเห็น 
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๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ 
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

เกณฑประเมินการพูดรายงาน 

รายการประเมิน คําอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.การนําเสนอ 
   ขอมูล 

พูดใหขอมูลถูกตอง
สมบูรณ เตรียมตัวพูดเปน
อยางด ี

พูดใหขอมูลคอนขาง
สมบูรณ เตรียมตัวพูด
คอนขางด ี

พูดใหขอมูลชัดเจน และ
เตรียมตัวพูดดีพอสมควร 

ไมเตรียมการพูด 
ขาดความพรอม 
ในการพูด 

๒.บุคลิกภาพ 
   ลีลาในการพูด 

มีการแสดงออก 
อยางเหมาะสม 
ใชนํ้าเสียงตรึง 
ความสนใจของผูฟง 
มีสมาธิและมั่นใจ 
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสมสม ใชนํ้าเสยีง
ตรึงความสนใจของผูฟงมี
สมาธิและคอนขางมั่นใจ
ในการพูด 

มีการแสดงออกอยาง
เหมาะสม ใชนํ้าเสียงตรึง
ความสนใจไดพอสมควร 

การแสดงออกไม
เหมาะสม ไมนาสนใจ 
 

๓.การใชภาษา ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ  
สื่อความหมายชัดเจนและ
มีมารยาท                 
ในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความคอนขางชัดเจน             
มีมารยาทในการพูด 

ใชภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ 
สื่อความหมายชัดเจน
พอสมควร มมีารยาท 
ในการพูด 

ใชภาษาไมเหมาะสม
กับกาลเทศะและ
เหตุการณ 
                   

๔.การแสดง 
   ความคิดเห็น 
  และวิเคราะห 
   ขอคิดนํามา 
   ใชในชีวิตจริง 

แสดงความคดิเห็นไดอยาง
สรางสรรค มเีหตผุล และ
วิเคราะหขอคดินํามา 
ใชในชีวิตจริง ๒ ขอ 

แสดงความคดิเห็น 
คอนขางสรางสรรคมี
เหตุผลและ วิเคราะห
ขอคิดนํามาใชในชีวิตจริง 
๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
สรางสรรค มเีหตผุล  
บางประเด็น และ 
วิเคราะหขอคดิมาใช                
ในชีวิตจริง ๑ ขอ 

แสดงความคดิเห็น
บางสวน 
ไมสรางสรรค 
ไมนําเสนอขอคิด 
ท่ีนํามาใชในชีวิตจริง 

๕.คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
คอนขางมุงมั่น              
ในการทํางาน 

มีวินัย ใฝเรยีนรู และ
มุงมั่นในการทํางาน
พอสมควร 

ขาดความใสใจ 
ใฝเรียนรูและ 
ไมมุงมั่น 
ในการทํางาน 

  



 

เกณฑการประเมินคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

๗.รักความเปนไทย 
  

๗.๑ มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย     
๗.๒ เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๗-๒๐ ดีมาก 
๑๓-๑๖ ด ี
๑๐-๑๒ พอใช 

ต่ํากวา ๑๐ ปรับปรุง 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 



 
 
 
 

 
                                                                                                

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใ
ช 

(๑) 

ปรับ
ปรุง 
(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ 
เขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารส่ือสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆได     
๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

๒.ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางด ี     

๓.ความสามารถ
ในการใชทักษะ
ชีวิต 

๓.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
๓.๒ สามารถทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนได     
๓.๓ นําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน     
๓.๔ จดัการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     
๓.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบ

ตอตนเอง 
    

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
เกณฑการใหคะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยคร้ัง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางคร้ัง             ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรบัปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE) 

บัตรภาพ 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีแหเทียนพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีลอยกระทง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีสงกรานต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประเพณีผีตาโขน 
 

 


 



ใบกิจกรรม เร่ือง วิเคราะหคุณคาพระอภัยมณี 
คําชี้แจง :  ใหนักเรียนอานบทรอยกรองเรื่อง พระอภัยมณี   ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรแลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 
 ๑. เพราะเหตุใดนางผีเสื้อสมุทรจึงจับพระอภัยมณีไปขังไว 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๒. เพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงคิดหนีนางผีเสื้อสมุทร                                                                    
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๓.  พระอภัยมณีไดรับการชวยเหลือในการหนีจากใคร โดยวิธีใด      
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๔.  สินสมุทรตัดสินใจอยางไร  เม่ือพระอภัยมณีใหกลับไปอยูกับมารดา      
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๕.  นางผีเสื้อสมุทรรูสึกอยางไร  เม่ือพระอภัยมณีหนีตนเองไป       
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ๖.  นางผีเสื้อสมุทรทําอยางไรกับเงือกผัวเมียท่ีพาพระอภัยมณีหนีไป      
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

 
 

ใบความรู เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบ 
 

การวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีประเภทรอยกรอง  



 ในการวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดีประเภทรอยกรอง   มีหลักในการวิเคราะห ดังนี้ 
๑. รูปแบบคําประพันธ    
 หมายถึง   ลักษณะรวมของงานประพันธอันเปนวิถีทางท่ีผูประพันธ เลือกใชในการนําเสนอ 
เนื้อหาไปสูผูอานรูปแบบคําประพันธได เชน กาพย กลอน โคลง ราย ฉันท เปนตน ลักษณะคําประพันธแตละ
ชนิด กวีจะเลือกใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาได   ดังนี้ 
  ๑.๑    กาพย   เปนคําประพันธท่ีกวีมักใชแตงเปนทํานองเลาเรื่อง 
  ๑.๒   กลอน  เปนคําประพันธท่ีกวีมักใชแตงเพ่ือ แสดงอารมณ แสดงความคิดเห็น เลา
เรื่องหรือสะทอนภาพสังคม  กลอนท่ีกวีแตงพรรณนาคร่ําครวญถึงบุคคลอันเปนท่ีรัก ขณะเดินทางไปยัง
สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง   ลักษณะเชนนี้เรียก กลอนนิราศ   กลอนท่ีนํานิทานมาแตงเรียก  กลอนนิทานหรือ
นิทานคํากลอน  กลอนท่ีนํานิทานหรือการเลาเรื่องมาใชแสดงละคร เรียก กลอนบทละคร   กลอนท่ี
นําไปใชแตงเปนบทรองโตตอบกัน เรียก กลอนสักวา กลอนอกสรอย กลอนเสภา 
  ๑.๓   ราย   เปนลักษณะคําประพันธท่ีใชแตงเปนเนื้อเรื่องตลอด 
  ๑.๔  โคลง   กวีนิยมแตงโคลงเรื่องโดยใชโคลงแตงท้ังเรื่อง 
  ๑.๕   ฉันท  เปนคําประพันธท่ีไดแบบอยางมาจากบาลีกวีมักเลือกใชฉันทใหเหมาะสมกับ
ลักษณะเนื้อเรื่อง 
 การพิจารณารูปแบบคําประพันธ ตองพิจารณาดูวา กวีเลือกใชคําประพันธเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ
การดําเนินเรื่องหรือไม แตงคําประพันธนั้นถูกตองตามหลักฉันทลักษณหรือเปลา เปนตน 
๒. เนื้อหา   คือ สาระสําคัญอันเปนสวนประกอบของเรื่องหรือแนวคิดสําคัญ  โครงเรื่อง  ฉากและตัวละคร  
  ๒.๑   แกนเรื่องหรือแนวคิด  คือ สาระขอคิดเห็นหรือความตั้งใจของกวีท่ีตองการจะสื่อมายัง 
ผูอาน กวีจะเชื่อมโยงโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา และสวนประกอบตางๆ ท้ังหมดเขาดวยกันเพ่ือ
แสดงแกนเรื่องหรือแนวคิดสําคัญออกมา แกนเรื่องจะมีจุดมุงหมายแตกตางกันไป 
  ๒.๒  โครงเรื่อง  หมายถึง   การลําดับเหตุการณท่ีผูแตงวางจุดมุงหมายไว เหตุการณ คือ
เรื่องท่ีเกิดโดยท่ัวไป เนื้อเรื่องในวรรณคดีมักจะเปนเรื่องการรบ การผจญภัย ตัวละครเอกตองผจญปญหาและ
หาวิธีการแกปญหาตางๆ และมักจบลงดวยความสุขและความสําเร็จ เหตุการณตางๆท่ีสอดแทรกลงในตัวเรื่อง 
ทําใหเกิดเปนเรื่องราวตางๆ เปนเรื่องสําคัญ ผูอานตองพิจารณาวากวีกําหนดเหตุการณแตละข้ันตอนอยางไร 
สอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่องหรือไม เหตุการณใดสําคัญเหตุการณใดไมสําคัญเปนเหตุเปนผลกับเนื้อเรื่อง
หรือไม เหตุการณตางๆท่ีกวีสรางข้ึนมามีความสมจริงหรือไม 
  ๒.๓   ตัวละคร   คือผูมีบทบาทในเนื้อเรื่อง กวีมักจะใหตัวละครแสดงออกมาใหเห็นดาน 
อารมณ ดานศีลธรรมจรรยาโดยใชตัวละครแสดงบทบาทตางๆ เชน ดวยคําพูด หรือท่ีเรียกวา บทสนทนาหรือ
ดวยการกระทําท่ีเรียกวา บทบาท ควรพิจารณาวาตัวละครมีพฤติกรรมอยางไร พฤติกรรมท่ีแสดงออกดีหรือไม 
มีความสมจริงเพียงใด 
  ๒.๔   ฉาก   กวีมักใชฉากท่ีเปนบานเมือง สภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมท้ังธรรมชาติตางๆ มาสรางเปนเหตุการณในเรื่อง ควรพิจารณาวา กวีพรรณนาฉากไดถูกตองสมจริง ใช
ถอยคําใหเห็นภาพหรือไม ฉากตางๆ นั้น สอดคลองกับเนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องหรือไม กวีมีความสามารถ
ในการพรรณนาฉากไดอยางประณีต วิจิตรและงดงามเพียงใด 
๓. กลวิธีการแตง  
 วรรณคดีรอยกรอง เรื่องหนึ่งๆ กวีจะใชกลวิธีตางๆ เพ่ือทําใหวรรณคดีหรือวรรณกรรมนั้นๆ มี 
คุณคา นาสนใจ กลวิธีตางๆ นั้น ไดแก 



 ๓.๑   ความไพเราะของบทรอยกรอง คือความไพเราะอันเกิดจากรสคําและความไพเราะอันเกิดจาก
รสความ  ไดแก 
  ๓.๑.๑  ความไพเราะอันเกิดจากรสคํา   เกิดจากการท่ีกวีเลือกสรรคําท่ีมีเสียงเสนาะ 
อันเกิดจากการใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ คําท่ีเลนเสียงวรรณยุกต คําท่ีเลนเสียงสัมผัสคลองจองกันการเลนคํา 
เสียงหนักเบา การหลากคํา การใชคําพองเสียงและคําซํ้า การใชลีลา จังหวะของคําทําใหเกิดความไพเราะได 
  ๓.๑.๒  ความไพเราะอันเกิดจากรสความ   เกิดจากการท่ีกวีเลือกใชคําท่ีมีความหมาย
กระชับ ชัดเจน ใชคําถูกตองตามความหมายท่ีตองการ  เลือกใชคําท่ีเหมาะสมแกเนื้อเรื่อง  ฐานะของบุคคล
และอารมณในเนื้อเรื่อง 
 ๓.๒  กลวิธีการนําเสนอ   กวจีะใชวิธีนําเสนอเพ่ือใหวรรณคดีและวรรณกรรมนั้นๆ  
นาสนใจ   นาติดตามหรือนาประทับใจตางๆ เชน เสนอสาระสําคัญอยางตรงไปตรงมา หรือ เสนอแบบให
ตีความหรือความเปรียบ เปนตน 
๔. การใชภาษา/กวีโวหาร  
 วรรณคดีรอยกรอง กวีมักใชศิลปะในการนําถอยคํา สํานวน โวหารมาประกอบทําใหผูอานเกิด 
จินตภาพและมีอารมณรวมหรือคลอยตามไปดวยกวีจะเลือกใชคํามาเปรียบเทียบดวยลักษณะตางๆ กัน ไดแก 
การวิเคราะหโวหารภาพพจน  และรสวรรณคดี 
  การวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมรอยกรอง จะตองพิจารณาดูวิธีการเลือกใชความประณีตงดงาม
ของถอยคําท่ีกวีนํามาใช พิจารณาเรื่องเสียง จังหวะคํา สัมผัส เนื้อความ วากวีใชไดเหมาะสม สื่อความและสื่อ
อารมณไดดีเพียงไร มีความไพเราะอยางไร สามารถสรางจินตภาพกอใหเกิดความเพลิดเพลินใหผูอานมากนอย
เพียงไร ขอความหรือถอยคําตอนใดท่ีอานแลวซาบซ้ึงประทับใจอยากจดจําบาง ขอความตอนใดใหคติธรรม 
พฤติกรรมตัวละครใดท่ีควรยกยอง และถือเปนตัวอยางนําไปใชในชีวิตจริงได หรือพฤติกรรมตัวละครใดท่ีไม
ควรนํามาเปนตัวอยางท่ีจะนําไปใชในชีวิตจริงบาง  

 ฉันทนา  ธปูตากอง. ๒๕๕๓. (ออนไลน) แหลงที่มา : http://www.kpsw.ac.th/teacher/chantana/page๑.htm  

(วันที่สืบคนขอมูล : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
ใบกิจกรรม เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบ 

 
คําส่ัง  จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 ๑. ถาตองการแตงคําประพันธทํานองเลาเรื่องควรใชการประพันธประเภทใด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ๒. คําประพันธประเภทกลอนกวีนิยมใชแตงในโอกาสใด  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
๓. ลักษณะคําประพันธประเภทใดท่ีกวีใชแตงเปนเนื้อเรื่องตลอด           
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



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

.............................................................................................................................................................................. 
๔. ความไพเราะของรสคําเกิดจากอะไร    
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
๕.   ความไพเราะของรสความเกิดจากอะไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙  
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ ศึกษาศิลปศาสตร นิทานคํากลอน  เรื่อง  คําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๓ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด  
 ตัวชี้วัดขอ  ม. ๓/๔  ใชคําทับศัพทและศัพทบัญญัติ  
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  วิเคราะหคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติได 
 ๒.  บอกความหมายของคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติได 
สาระสําคัญ 
 คําทับศัพท คือ คําในภาษาไทยท่ีมีรากมาจากภาษาอ่ืนโดยเอามาใชท้ังคําซ่ึงการออกเสียงอาจเพ้ียนไปจาก
เดิมเล็กนอยแตการเขียนเปนการเขียนดวยภาษาไทย  ศัพทบัญญัติ  คือ คําศัพท  ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนมาตรฐาน
ในการเขียนเอกสารของทางราชการ และการเรียนการสอน  
สาระการเรียนรู 
 คําทับศัพท และคําศัพทบัญญัติ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูใหนักเรียนดูรูปภาพท่ีเปนคําทับศัพท และศัพทบัญญัติ ไดแก ทางดวน ไฟฟา  วัฒนธรรม  เซ็น  
คูปอง  คลินิก  ไอศกรีม  โควตา  แลวใหนักเรียนวิเคราะหจากสิ่งท่ีเห็น 
 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูใหนักเรียนจับคูกัน แลวรวมกันทําใบกิจกรรม เรื่องคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ ตอนท่ี ๑  
 ๒.  ครูใหเรียนลองวิเคราะหคํายืมภาษาอังกฤษในบทประพันธ จากเรื่องนิราศลอนดอน ความวา 
   ตะวันชายบายประมาณสักโมงเศษ  จําจากเขตกรุงไทยมไหศวรรย 
  ฝายอังกฤษตัวดีท่ีกัปตัน    ใหชวยกันถอนสมอจะจรลี  



  เอนชะเนียนายจักรก็ศักดิ์สิทธิ์    ใสไฟติดน้ําพลั่งดังฉ่ีฉ่ี  
  สะกรูหันผันพัดในนัทที     เรือก็รี่เร็วควางไปกลางชล 
       (หมอมราโชทัย ม.ร.ว.กระตาย อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
  จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอนหนึ่ง (จาก
เอกสารอางอิง [๔] หนา ๗๑) วา  “ใหมาประชุมท่ีหอมิวเซียมในวันข้ึน ๑ คํ่าเดือน ๘ ปฤกษาดวยเรื่องท่ีจะจัดการ
รักษาดานเมืองตาก ตรวจขอบังคับนายดานซ่ึงพระยาสุจริตรักษาทํา แลตรวจกฎหมายโปลิศซ่ึงไดรางข้ึนไวในท่ี
ประชุมเคานซิล แตครั้งกอน” 
 ๓.  ครูใหความรูเก่ียวกับ คําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ  โดยใชเพลงเปนตัวอยางการอธิบาย ไดแก เพลง
รักยุคไฮเทค ของ สวีทนุช  และเพลงชัยภูมิบานพ่ี ของ เพลิน พรหมแดน 
 ๔.  ใหนักเรียนเขากลุม กลุมละ ๔ คน ตามความสมัครใจ แลวใหนักเรียนทํากิจกรรม “ศัพทบัญญัติ จํากัด
ความ” โดยใหผูเรียนแตละกลุม รวมกันบัญญัติศัพท คําวา ลิฟต ข้ึน แลวลองลงความเห็นวาคําศัพทบัญญัติของกลุม
ใดไดรับเลือกจากเพ่ือนในหองมากท่ีสุด จะเปนผูชนะ 
 ๕.  หลังจากนั้นใหนักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่องคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ ตอนท่ี ๒ และตอนท่ี ๓ 
พรอมสงใหครูตรวจ 
 กิจกรรมสรุปการเรียน 
 ครูลองสุมถามนักเรียนเรื่องคําทับศัพท ๓ คน และศัพทบัญญัติอีก ๓ คน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.  ใบกิจกรรมเรื่อง  “คําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ” 
 ๒.  สื่อ powerpiont เรื่องคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ 
แหลงเรียนรู 
 ๑.  หนังสือเรียนวิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.  http://.www.krujin.ob.tc ภาพประกอบ 
 ๓.  0TUhttp://.www.stv.ac.thU0T  เนื้อหาคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ 
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พรมแดน ฉะนั้นในภาษาไทยของเราจึงมีคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ เกิดข้ึน เราจึง
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ผิดให 
๐ 

คะแน
น 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 



      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ..............................................................ผูสอน 
           (นางสาวมธุมิส  สมานทรัพย) 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
....................................................................................................................................................................................... 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 
           หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
....................................................................................................................................................................................... 
         ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 
            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     



 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

      วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODE)



 

 

ตอนท่ี ๑  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

๑   .คําทับศัพทหมายถึง .......................................................................................................................................  

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

  

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

     ตัวอยางคําทับศัพท ........................................................................................................................................  

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

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

๒.  คําศัพทบัญญัติ หมายถึง ...............................................................................................................................  

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

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

     ตัวอยางคําศัพทบัญญัติ .................................................................................................................................  

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

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

 

 
 

ตอนท่ี ๒  ใหนักเรียนจําแนกคําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติตอไปนี้ใหถูกตอง 

ใบกิจกรรมเรื่อง คําทับศัพทและคําศัพทบัญญัติ 



 

 

คําทับศัพท คําศัพทบัญญัติ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

ตอนท่ี  ๓  ใหนักเรียนวิเคราะหคําทับศัพท  และคําศัพทบัญญัติจากบทเพลงตอไปนี้ 

เนื้อเพลง รักยุคไฮเทค )Hi-Tech)   ศิลปน  สวีทนชุ 
บนโลกไฮเทค ทุกอยางเล็กลง  แตรักฉันคง ยิ่งใหญเหมือนเดิม 

อยากมีฮารด ดิสก  ลงโปรแกรมเสริม เพ่ิมRam  พรอมแจม ดวยภาพของเธอท่ี Desktop 

ตลาดมืด      เบียร      น้ําแข็งแหง      โบนัส      ปแสง      เมน ู     ครีม      ซีเมนต   เครือขาย      

แฟชั่น      จุดยืน      จิตรกรรม      ฟลม      ตวัแปร      แมงกานีส      มหาวิทยาลัย   เคก   คอมพิวเตอร   

ฟรี    โทรคมนาคม      รถยนต      ไฟฟา      แอร      หุนยนต      จักรยานยนต     กิจกรรม     เชฟ  

ไมโครเวฟ   สถิติ   เสิรฟ   แอพพลิเคชัน   หองชุด   อัปโหลด  เครื่องพิมพ   แผงแปนอักขระ   โทรศัพท 



โลกดิจิทัลเรางอนงอกัน  ทําการดแลวสง E-mail ใหเธอ 
CPU รู  Love You เสมอ  อยาเผลอ Delete  รักเราลง Recycle Bin 

* สง SMS พิมพคําขอความ  แนบคํานิยามท่ีสุดซ้ึง 
เปด Win Amp ไว ดวยเพลงคิดถึง  อยากใหเธอซ้ึงกับความคิดถึง  ท่ีฉันใหเธอ 

    เพลงท่ีฉันโปรดดาวนโหลดใหเธอ  ไดรับไหมเอย ตอบดวยขวัญใจ 
อยาเพ่ิงใจรอน Shut Down ไปไหน  ปลอยใจ ใหฉันลอยไปตามสายเคเบิล 

โปรด Save รักเราเก็บไว  เผื่อใจของฉันจะไดไมตอง Error 
คําทับศัพท คําทับศัพทท่ีมีศัพทบัญญัติ คําศัพทบัญญัติ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หมายเหตุ - คําทับศัพทคําใดบาง ท่ีถูกบัญญัติในพจนานุกรมไวแลว 

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
ตอนท่ี  ๓  ใหนักเรียนวิเคราะหคําทับศัพท  และคําศัพทบัญญัติจากบทเพลงตอไปนี้ 
 

เนื้อเพลง รักยุคไฮเทค )Hi-Tech)   ศิลปน  สวีทนชุ 
บนโลกHi-Tech ทุกอยางเล็กลง  แตรักฉันคง ยิ่งใหญเหมือนเดิม 

อยากมี Hard Disk ลง Programเสริม เพ่ิมRam พรอมแจม ดวยภาพของเธอท่ี Desktop 
โลก Digital เรางอนงอกัน ทํา Card แลวสง E-mail ใหเธอ 

CPU รู  Love You เสมอ อยาเผลอ Delete รักเราลง Recycle Bin 
 *สง SMS พิมพคําขอความ แนบคํานิยามท่ีสุดซ้ึง  

เปดWin Amp ไว ดวยเพลงคิดถึง อยากใหเธอซ้ึง ...กับความคิดถึง...ท่ีฉันใหเธอ  
เพลงท่ีฉันโปรด Download ใหเธอ  ไดรับไหมเอย ตอบดวยขวัญใจ 

อยาเพ่ิงใจรอน Shut Down ไปไหน  ปลอยใจ ใหฉันลอยไปตามสาย....Cable 

เฉลย 



โปรด Save รักเราเก็บไว  เผื่อใจของฉันจะไดไมตอง Error 
 

คําทับศัพท คําทับศัพทท่ีมีศัพทบัญญัติ คําศัพทบัญญัติ 
Hi-Tech Hard Disk ขอความ 
Recycle Program นิยาม 
Win Amp Ram  
Cable Desktop  
Save Digital  
 Card  
 E-mail  
 CPU  
 Delete  
 Download  
 Shut Down  
 Error  
 
หมายเหตุ – คําทับศัพทท่ีมีศัพทบัญญัติ  มีคําใดบางและมีศัพทบัญญัติวาอยางไร 
 Hard Disk =  จานบันทึกแบบแข็ง Program = ชุดคําสั่ง Ram= หนวยความจําเขาถึงโดยสุม 
Desktop  =  ตั้งโตะ-   Digital  =  เชิงเลข Card  =  บัตรแผนวงจร , 
E-mail  =  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส CPU  =  หนวยประมวลผลกลาง Delete  =  ลบท้ิง, ลบออก 
Download = บรรจุลง  Shut Down = หยุดผลิตชั่วคราว Error =  ความผิดพลาด, ขอผิดพลาด 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%C5%BA%CD%CD%A1&Sj=0


 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ ทัศนาคุณคาพระบรมราโชวาท  เรื่อง  การเขียนยอความ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  
 ม.๓/๔ เขียนยอความ 
 ม.๓/๕ เขียนจดหมายกิจธุระ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนยอความ 
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนยอความ  
สาระสําคัญ 
 การยอความมีจุดมุงหมายเพ่ือจับเนื้อเรื่องสําคัญของขอความท่ีอานใหไดอยางถูกตองบริบูรณ ตรง
ตามท่ีเขียนไวในตนเรื่อง การยอความจะชวยใหบันทึกใจความยอของเรื่องตางๆได การยอความเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาเนื้อหาตางๆ เชน การเลาเรื่อง การเขียนบันทึกยอการเขียนจบขอความในการเขียนเรียงความ 
การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัย อีกท้ังยังชวยใหเกิดความรูและความเขาใจใน
การศึกษาถอยคําหรือบทความตางๆ ฝกใหเปนคนมีเหตุผล ไหวพริบ ทํางานดวยความรอบคอบ 
สาระการเรียนรู 
 ๑. การเขียนยอความ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูถามคําถามพัฒนาการคิด วา “หากนักเรียนตองการอานหนังสือทบทวนเพ่ือสอบเรื่อง พระบรม

ราโชวาท ท่ีมีความยาวหลายหนากระดาษ นักเรียนจะมีวิธีการอยางไรใหนักเรียนสามารถอานและสรุปใจความ

สําคัญไดเร็วมากข้ึน” (แนวทางการตอบ : การยอความ)  

 ๒ .ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเก่ียวกับการเขียนยอความรูปแบบตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. ครูใชคําถามกระตุนผูเรียนวา นักเรียนคิดวาการเขียนยอความนั้น สามารถเขียนยอความจากอะไร

ไดบาง (แนวทางการตอบ : นิทาน ประวัติ คําบรรยาย โอวาท บทรอยกรอง)  

  ๒. ครูอธิบายถึงรูปแบบการเขียนยอความจากสื่อท่ีแตกตางกัน วามีรูปแบบตางกันอยางไร เชน การ

ยอความเรียงรอยแกว  การยอประกาศ แถลงการณ การยอพระบรมราโชวาท เปนตน 

 ๓. นักเรียนฟงบรรยายเก่ียวกับ หลักในการยอความจากสื่อตาง ๆ ประกอบ powerpoint 

กิจกรรมรวบยอด 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป หลักการยอความ โดยครูสุมตัวแทนนักเรียน บอกหลักการยอความท่ี

นักเรียนศึกษาไปขางตน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาในหัวขอ เขียนยอความ ดีอยางไร โดยใหนักเรียนรวมกันบอก

ความสําคัญของการเขียนยอความ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. ครูทบทวนและอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการเขียนยอความ 

 ๒. ครูยกตัวอยางการเขียนยอความจากนิทานคําพอสอน ตอน รถติดหลม กับถนนสายนั้น ใหนักเรียน

ดูเปนตัวอยาง 

 ๓. ครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนยอความจากเรื่อง นิทานคําพอสอน ตอน รถท่ีติดไฟแดง ในตอนท่ี

ครูกําหนดให โดยใหนักเรียนศึกษารูปแบบการยอความจากคําสอน โอวาท และพระบรมราโชวาท ในหนังสือ

หลักภาษาและการใชภาษาไทย 

 ๔. ครูใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขียนยอความ พรอมท้ังนัดหมายเวลาสงงานการเขียน 

ยอความ 

กิจกรรมรวบยอด 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของการเขียนยอความ และหลักในการเขียนยอความ  

ส่ือการเรียนรู  /แหลงเรียนรู  

๑. Power point เรื่อง การเขียนยอความ 

๒. นิทานคําพอสอน ตอน รถท่ีติดไฟแดง 

๓. นิทานคําพอสอน ตอน รถติดหลม กับถนนสายนั้น 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ประเมินการถาม -ตอบ  

ในชั้นเรียน 

แบบประเมินการถาม -ตอบ  

ในชั้นเรียน 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

ตรวจและประเมินการเขียน 

ยอความจากสื่อตาง ๆ 

แบบประเมินการเขียนยอความจาก

สื่อตาง ๆ 

 

  
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 
คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 
 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 
      (........................................................) 
     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             
เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL) 

 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



นิทานคําพอสอน เร่ือง พอเพียงและเพียงพอ 

          ในหลวงทรงเปนตัวอยางของ  ”และประหยัด  ความพอดี “ หองทรงงานของพระองคในพระตําหนัก

จิตรลดาฯ จะอยูใกลหองบรรทม เปนหองเล็กๆ ขนาด ๓ x ๔ เมตรเทานั้น ภายในหองมีวิทยุ โทรทัศน 

โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ แผนท่ี ฯลฯ สําหรับการทรงงานเพ่ือ

ประชาชนของพระองคตลอดเวลา ยามเม่ือทรงออกตรวจงานภายนอก ทรงรับสั่งกับขาราชบริพารเสมอวา  

การนั่งรถคนละคันนั้นเปนการสิ้นเปลือง จึงทรงใหนั่งรวมกัน และไมโปรดใหมีขบวนรถยาวเหยียด ซ่ึงเรียกวา 

นั่งรถหารสอง 

          คนไทยเกือบทุกคนจะทราบเรื่อง  ”หลอดยาสีฟนของในหลวง “ ท่ีทรงใชจนแบนราบเรียบคลาย

แผนกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะทรงใชดาม 

แปรงสีฟนรีดและกดเพ่ือไมใหยาสีฟนเหลือท้ิงเลย และยังมีขอมูลอีกหลายอยางท่ีเปนตัวอยางใหเราเห็นถึง

ความพอดีและความประหยัด เชน ในหลวงไมโปรดสวมเครื่องประดับ เชน แหวน สรอยคอ ของมีคาตางๆ 

ยกเวนแตนาฬิกา หรือ มีบันทึกวา ในปหนึ่งๆ ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียง ๑๒ แทง ใชเดือนละแทง และทรง

ใชจนกระท่ังดินสอนั้นกุดจนใชไมไดแลวเสมอ 

 

คําพอสอน 

 

          “…คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถา

ทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็

อยูเปนสุข ”… 

          พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะบุคคลท่ีเขาเฝา ณ ศาลาดุสิดาลัย ๔ ธันวาคม พ๒๕๔๑.ศ. 

 

 

 

 

https://9storyking.files.wordpress.com/2014/11/64-75-1070731917.jpg


นิทานคําพอสอน เร่ือง รถติดหลม กับถนนสายนั้น 
 
        
 
 
 
 
 
 

 

    หากยอนเวลากลับไปคนหาจุดเริ่มตนของพระราชกรณียกิจในดานการพัฒนาแลว ชื่อของ   ”ลุงรวย “

คือสองชื่อท่ีลืมไมได ”บานหวยมงคล“ และ  เรื่องราวของ  “ลุงรวย๒๔๙๕ เกิดข้ึนตั้งแตป ” หรือมากกวา     

       หาสิบปลวงมาแลว ท่ีบานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

          บานหวยมงคลนี้อยูท้ัง       ใกลเพราะระยะทางท่ีหางกันนั้นไมก่ีกิโลเมตร ตลาดหัวหิน ”ใกลและไกล“

           แตไกลเพราะไมมีถนน หากชาวบานจะขนพืชผักไปขายท่ีตลาดตองใชเวลาเปนวันๆ หางไกลความ

เจริญ                  ถึงเพียงนี้ 

          แตวันหนึ่งกลับมีรถยนตคันหนึ่งมาตกหลมอยูท่ีหนาบานลุงรวย เม่ือเห็นทหารตํารวจกวาสิบนายระดม

กําลังกันชวยรถคันนั้นข้ึนจากหลม ลุงรวยผูรวยน้ําใจสมชื่อก็กุลีกุจอออกไปชวยท้ังงัด ท้ังดัน ท้ังฉุด จนท่ีสุด    

         ลอรถก็หลุดจากหลม 

          เม่ือรถข้ึนจากหลมแลว ลุงรวยจึงไดรูวารถคันท่ีตัว ท้ังฉุดท้ังดึงนั้นเปนรถยนตพระท่ีนั่ง และคนใน      

       รถนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ แมจะตื่นเตนตกใจท่ี

ได      เฝาฯ ในหลวงอยางไมคาดฝน แตลุงรวยก็ยังจําไดวาวันนั้น มีรับสั่งถามลุงวา   ”ในหลวง “ “หมูบานนี้มี

ปญหาอะไรบาง”.. 

          ลุงไดกราบบังคมทูลวา ปญหาใหญสุดคือไมมีถนน นอกจากจะโชคดีไดรับพระราชทาน   ”เงินกนถุง “

๓๖  จํานวน บาท ซ่ึงลุงนําไปเก็บใสหีบบูชาไวเปนสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้  อีกไมนานหลังจากนั้น ลุงรวยก็ได

เห็นตํารวจพลรมกลุมหนึ่งเขามาชวยกันไถดินท่ีบานหวยมงคล และเพียงหนึ่งเดือนเทานั้น ชาวบานก็ไดถนน

พระราชทาน ถนนหวยมงคลท่ีทําใหชาวไรหวยมงคลสามารถขนพืชผักออกมาขายท่ีตลาดหัวหินได ภายใน

เวลาเพียง ๒๐ นาที 

คําพอสอน 

          “… คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป และเดี๋ยวนี้ดวยเม่ือ

รับสิ่งของใดมา ก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามท่ีจะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและใน

ชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนท้ังหลายมีความไวใจซ่ึงกันและกันได ชวยท่ีไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจท่ีเผื่อ

แผโดยแท”… 

          พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  วันท่ี ๒๐ เมษายน พ๒๕๒๑.ศ. 

https://9storyking.files.wordpress.com/2014/11/58255321525.jpg


 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ ทัศนาคุณคาพระบรมราโชวาท  เรื่อง  พระบรมราโชวาท 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๕ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด  
 ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินในระดับท่ียากยิ่งข้ึน 

 ม.๓/๒ วิเคราะหวิถีไทยและคุณคาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

 ม.๓/๓ สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกสาระสําคัญของเรื่องพระบรมราโชวาทได 

 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหวิจารณเนื้อความท่ีปรากฏในเรื่องพระบรมราโชวาทได 

 ๓. นักเรียนสามารถบอกคุณคา และขอคิดไปใชในชีวิตประจําวันได 

สาระสําคัญ 
 วรรณกรรมเรื่องพระบรมราโชวาท คือบทพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธพระบรมราโชวาทพระราชทานพระเจาลูกยาเธอ ๔ พระองคมีเนื้อหาสั่งสอนพระ
ราชโอรสใหประพฤติตนอยางใชสติและปญญาโดยใชภาษางายและกระจางจํากัด สะทอนพระราชจริยาวัตรใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
สาระการเรียนรู 
 ๒.๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพระบรมราโชวาท 
 ๒.๒ เนื้อหาพระบรมราโชวาท 
 ๒.๓ วิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับคําสั่งสอนของพอแม ท่ีทานมักจะสอน และเตือนนักเรียนเสมอ 
 ๒. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวา นักเรียนรูสึกอยางไร กับคําสั่งสอนของพอแม นักเรียน 



เชื่อฟง หรือปฏิบัติตามหรือไมอยางไร  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพตางๆ แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น ๑) ครูถามนักเรียนวา นักเรียนมีความรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 
๕) อยางไรบาง ใหนักเรียนชวยกันอธิบาย 
 ๒. ครูใหนักเรียนแตละคนศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลตอมเกลาเจาอยูหัว  และ
ลักษณะคําประพันธพระบรมราโชวาท จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ 
 ๓. ครูอธิบายความรูเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน 
 ๔. ครูใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาของเรื่อง พระบรมราโชวาท หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ 
 ๕. ครูใหนักเรียนแตละคนตั้งคําถามเก่ียวกับ ประวัติผูแตง ลักษณะคําประพันธ และ เนื้อหา 
ของเรื่อง อยางละ ๑ คําถามเปน ๓ คําถาม 
 ๖. ครูใหนักเรียนจับคู ๒ คน แลวผลัดเปลี่ยนกันถามและตอบคําถามใหนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ใหไดมากท่ีสุด 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเรื่อง ประวัติผูแตง ลักษณะ คําประพันธ 
และเนื้อหาของเรื่องพระบรมราโชวาท 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรูท่ีไดศึกษาแลว เม่ือคาบเรียนท่ีผานมา 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๗ คน แลวศึกษาเนื้อหา พระบรมราโชวาท ท้ัง ๗ ขอจากหนังสือเรียน 
 วิชาภาษาไทย ม.๓ เลม ๑ โดยใหนักเรียนแบงหนาท่ีอานพระบรมราโชวาท คนละ ๑ ขอ 
 ๒. นักเรียนแตละคนนําความรูท่ีไดศึกษามาถายทอดใหเพ่ือนๆในกลุมฟง 
 ๓. นักเรียนคนหาคําศัพทและสํานวนท่ีนาสนใจและศึกษาความหมาย 
 ๔. ครูซักถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจบทเรียน และอธิบายความรูเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. นักเรียนแตละคนสรุปความรูท่ีไดรับลงสมุดภาษาไทย 
ช่ัวโมงท่ี ๓ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. นักเรียนทบทวนเนื้อหาท่ีไดศึกษาจาก พระบรมราโชวาทท้ัง ๗ ขอ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเรื่อง หลักการยอความ 

 ๒. ครูใหนักเรียนเขียนยอความ พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเขียนใหถูกตองตามรูปแบบการยอความ 

 ๓. ครูคอยใหคําแนะนํานักเรียนแตละคน 

 ๔. ครูคัดเลือกผลงานการยอความท่ีสรุปความไดดี และใหนักเรียนรายงานท่ีหนาชั้นเรียน 

 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่องการยอความ 



ช่ัวโมงท่ี ๔ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูถามนักเรียนวา จากการศึกษาพระบรมราโชวาท นักเรียนเห็นคุณคาของพระราชนิพนธนี้อยางไร

บาง แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียน วิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท จากการศึกษาหนังสือเรียน วิชาภาษาไทย ม.๓  

 ๒. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมวิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท  

 ๓. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงาน 

 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการศึกษาวิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท 

 

ช่ัวโมงท่ี ๕ 

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

๑. นักเรียนทบทวนความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเม่ือคาบเรียนท่ีผานมา 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๕ กลุม และมอบหมายใหศึกษาพระราชประวัติของพระราชโอรสใน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยกําหนดให ๑ กลุมศึกษา ๑ ขอ ดังนี้ 

 กลุมท่ี ๑ : กรมพระยาเทวะวงษวโรประการ 

 กลุมท่ี ๒ : พระองคเจากิติยากรวรลักษณ 

 กลุมท่ี ๓ : พระองคเจารพีพัฒนศักด 

 กลุมท่ี ๔ : พระองคเจาประวิตรวัฒโนดม 

 กลุมท่ี ๕ : พระองคเจาจิรประวัติวรเดช 

 ๒. นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอท่ีไดรับจากหองสมุด และสื่ออินเทอรเน็ต 

๓. นักเรียนแตละกลุมเขียนรายงานสรุปผลการศึกษาสงครูผูสอน และรายงานหนาชั้นเรียน 

กิจกรรมรวบยอด 

 ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดเห็นวา นักเรียนจะสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางไร 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑. ใบกิจกรรม เรื่องการยอความ 
 ๒. ใบกิจกรรม เรื่องวิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจและประเมินใบกิจกรรม เรื่อง

การยอความ 
แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่องการยอ

ความ 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 



ตรวจและประเมินใบกิจกรรม เรื่อง
วิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท 

ตรวจและประเมินใบกิจกรรม เรื่อง
วิเคราะหคุณคาพระบรมราโชวาท 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 



ใบงาน เร่ือง พระบรมราโชวาท 

 

 

ตอนท่ี ๑  จงอธิบายความหมายของคําศัพทตอไปนี้ 

คําศัพท ความหมาย 

๑. เขม็ดแขม  

๒. เงินกลางป  

๓. เงินพระคลังขางท่ี  

๔. เบี้ยหวัด  

๕. เปนการเกการก๋ี  

๖. เอสไควร  

๗. อิสรอแยลไฮเนสปริ้นซ  

 

ตอนท่ี ๒  จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

๑. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องพระบรมราโชวาทคือใคร 

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

๒. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องพระบรมราโชวาททรงไดรับพระราชสมัญญาวาอยางไร

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

๓. พระราชสมัญญาของผูทรงพระราชนิพนธเรื่องพระบรมราโชวาท หมายความวาอยางไร

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

๔. รูปแบบลักษณะคําประพันธในเรื่องพระบรมราโชวาท คืออะไร

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

๕. พระบรมราโชวาทฉบับนี้ ผูทรงพระราชนิพนธ พระราชทานแกพระราชทานแกใครบาง 

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

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

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

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

พระบรมราโชวาท 



 

๖. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหราชโอรสไวยศวาเปนเจานาย คืออะไร

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

๗. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหเงินแผนดินเปนคาใชจายของพระราชโอรส คืออะไร 

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

๘. รัชกาลท่ี ๕ ใหขอคิดแกพระราชโอรสวาการเกิดเปนนายนั้นลําบาก เพราะเหตุใด 

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

๙. รัชกาลท่ี ๕ ทรงสอนใหพระราชโอรสทรงใชเงินอยางไร  

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

๑๐. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหพระราชโอรสนําเงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปมาใชหนี้ คืออะไร

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

๑๑. รัชกาลท่ี ๕ ทรงใหพระราชโอรสศึกษาภาษาตางประเทศเพ่ืออะไร 

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

๑๒. รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับสัตวเดรัจฉานกับมนุษยวาอยางไร 

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

๑๓. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงมีกระแสพระราชดํารัส ใหพระเจาลูกยาเธอเขียนหนังสือถึงพระองคทาน 

๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งเปนภาษาตางประเทศ อีกฉบับหนึ่งแปลเปนไทย เพราะเหตุใด

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

ตอนท่ี ๓  จงวิเคราะหและบอกคุณคาขอคิดจากขอความตอไปนี้ 

 ๑๔ .“ ...อยาไวยศวาเปนเจา ใหถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอ ลูกผูมีตระกูลในกรุงสยาม คืออยาใหใช  

ฮิสรอแยลปริ้นซ นําหนาชื่อ ใหใชแตชื่อเดิมของตัวเฉยๆ...” 

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

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

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

  ๑๕  .“ ...เงินคาท่ีจะใชสอยในการเลาเรียนกินอยูนุงหมท้ังปวงนั้น จะใชเงินพระคลังขางท่ี คือเงินท่ีเปน

สวนสิทธิ์ขาดแกตัวพอเองไมใชเงินท่ีสําหรับจายราชการแผนดิน...” 



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

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

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

 
แบบฝกหัด เรื่องพระบรมราโชวาท 

 
๑. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องพระบรมราโชวาทคือ................................................................................................  
๒. ผูทรงพระราชนิพนธเรื่องพระบรมราโชวาททรงไดรับพระราชสมัญญาวา.......................................................  
๓. พระราชสมัญญาหมายความวา........................................................................................................................  
๔. รูปแบบในการทรงพระราชนิพนธ “พระบรมราโชวาท” คือ............................................................................  
๕. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหราชโอรสไวยศวาเปนเจานายเพราะ .............................................................
ฉะนั้น.................................................................................................................................................................... 
๖. อยาใช “ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ” (His Royal Highness Princes) นําหนาชื่อใหใชแตชื่อเดิมของตัวเองคํา
วา “ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ” หมายถึง ............................................................................................................... 
๗. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหเงินแผนดินเปนคาใชจายของพระราชโอรสเพราะ............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘. รัชกาลท่ี ๕ ใหขอคิดแกพระราชโอรสวาการเกิดเปนนายนั้นลําบากเพราะ..... ............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. รัชกาลท่ี ๕ ทรงสอนใหพระราชโอรสทรงใชเงินอยางไร ................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงไมใหพระราชโอรสนําเงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปมาใชหนี้เพราะ...........................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๑. เงินเบี้ยหวัด หมายถึง.................................................................................................................................... 
๑๒. เงินกลางป หมายถึง......................................................................................................................................  
๑๓. รัชกาลท่ี ๕ ทรงใหพระราชโอรสศึกษาภาษาตางประเทศเพ่ือ...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๔. รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระราชปรารภวา ผูท่ีเปนลูกพระเจาแผนดินนั้นจะตองมีความประพฤติดังนี้
............................................................................................................................................................................. 
๑๕. รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับสัตวเดรัจฉานกับมนุษยวา............................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๖. สาเหตุท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงมีกระแสพระราชดํารัส ใหพระเจาลูกยาเธอเขียนหนังสือถึงพระองคทาน ๒ ฉบับ 
ฉบับหนึ่งเปนภาษาตางประเทศ อีกฉบับหนึ่งแปลเปนไทยเพราะ......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๗. พระบรมราโชวาทนี้ แสดงใหเห็นวา รัชกาลท่ี ๕ ทรงสั่งสอนพระราชโอรสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
บานเมืองคือ....................................................................................................................................................... 
 



๑๘. สาเหตุท่ี รัชกาลท่ี ๕ ทรงกําหนดใหพระเจาลูกยาเธอทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันให
ไดแมนยําเพราะ.................................................................................................................................................... 
๑๙. รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับฐานะของพระมหากษัตริยและราชวงศวา กษัตริยและราชวงศจะ
ทําอะไรตองรักษายศระวังตัวทุกอยางเพราะ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝกหัด เรื่องพระบรมราโชวาท 
 

๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
๒. พระปยมหาราช 
๓. กษัตริยผูยิ่งใหญอันเปนท่ีรักยิ่งของประชาชน 

เฉลย 



๔. รอยแกวเชิงเทศนา มีลักษณะเปนจดหมายคําสั่งใหพระราชโอรสทรงปฏิบัติตนเปนขอ ๆ ซ่ึงแตละขอจะเปน
เหตุผลและคําอธิบาย 
๕. ตองการใหไปเรียนหนังสือเทานั้นและเปนเจาตองรักษายศศักดิ์วาสามัญชน ฉะนั้น การอยูในฐานะลูกผูดีทํา
ใหไดเสมอเจา แตไมตองรักษายศศักดิ์เกาเจา  
๖. คํานําหนานามพระราชโอรสและนัดดาในราชวงศอังกฤษ ของไทยใชเฉพาะราชโอรส และพระเจาวรวงศเธอ 
๗. มีพระโอรสหลายองคจึงมีประสงคใหทุกคนเรียนเปนมรดกอันประเสริฐ ถาใชเงินแผนดินไมคุมก็จะเปนท่ี
ตําหนิได 
๘. ถาทํางานต่ําก็ไมสมควรแกยศศักดิ์ ถาทําตําแหนงใหญโตก็ตองมีสติปญญารอบรู ฉะนั้นจึงใหหม่ันศึกษาเลา
เรียน 
๙. ใหใชเงินอยางมีประโยชน ถาเปนหนี้จะไมใชให ถาใชใหก็จะตองกลับมารับโทษ 
๑๐. ควรเก็บไวเปนเงินทุนสรางฐานะและครอบครัว  
๑๑. เงินประจําปสําหรับพระบรมวงศานุวงศ และขาราชบริพาร ซ่ึงกษัตริยพระราชทานเปนรายเดือน 
๑๒. เงินประจําปสําหรับ พระบรมวงศานุวงศใหปละ ๒ งวด 
๑๓. จะไดเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิทยากรของชาติตะวันตก จะไดนําวิทยาการเหลานั้นมาชวยพัฒนาประเทศ 
๑๔. ออนนอมวานอนสอนงายทําแตสิ่งท่ีถูกท่ีควรละเวนความชั่วท้ังปวง 
๑๕. เกิดเปนมนุษยตองหาโอกาสทําทุนแกบานเมืองถาอยูเฉย ๆ เอาแตสบายก็จะไมผิดกับสัตวเดรัจฉานท่ีเกิด
มากิน ๆ นอนๆ แลวตาย 
๑๖. ประสงคใหลูกศึกษาตางประเทศไดเปนอยางดีไมใหลืมภาษาตนเองโดยเขียนภาษาอังกฤษแลวแปลเปน
ภาษาไทย 
๑๗. ใหมีวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาเลาเรียนหาความรู 
๑๘. จะไดใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรูจากตํารายุโรป 
๑๙. ประชาชนใหความสนใจ 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ ทัศนาคุณคาพระบรมราโชวาท  เรื่อง  ความหมายโดยตรง-โดยนัย 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ
แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน  
ตัวช้ีวัด  
 ท ๑.๑ ม. ๓/๒     ระบุความแตกตางของคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนระบุคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยได 

 ๒. นักเรียนมีทักษะกระบวนการการสื่อสาร 

 ๓. นักเรียนใหความรวมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียน  

สาระสําคัญ 

 คําท่ีมีความหมายโดยตรง หมายถึง คําท่ีมีความหมายอันเปนคุณสมบัติประจําของคํา ไมเก่ียวของกับ
ปจจัยวาผูพูดเปนใคร และ ผูฟงเปนใคร คําประเภทนี้บางคนเรียกวา คําท่ีมีความหมายประจํารูป หรือ คําท่ีมี
ความหมายตรงตัว  คําท่ีมีความหมายโดยนัย หมายถึง คําท่ีมีความหมายไมตรงตามความหมายโดยตรงหรือ
ความหมายประจํารูป แตมีความหมายอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงผูสงสารมีเจตนาสงไปยังผูรับเพ่ือตีความหมาย
เปรียบเทียบเอง 
สาระการเรียนรู 
 ๑. การระบุคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
  ๑) คําท่ีมีความหมายโดยตรง 
  ๒) คําท่ีมีความหมายโดยนัย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  
 ๑. ครูถามนักเรียนถึงความหมายของคําตาง ๆ เชน คําวา หิน กลวย หมู เปนตน 

 ๒. ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนของคําของท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๑. นักเรียนฟงบรรยายจากครูเก่ียวกับการใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  

 ๒. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยคท่ีมีคําดังกลาว  เชน ครูปากอนหินลงน้ํา  ฉันชอบรับประทาน

กลวยหอม หมูเปนสัตวท่ีนารัก เปนตน  

  ๓. ครูยกตัวอยางประโยคท่ีมีคําวา หิน กลวย หมู เปนลักษณะของคําท่ีมีความหมายโดยนัย เชน 

ขอสอบวิชานี้หินมาก  เรื่องงานฝมือเปนเรื่องกลวย ๆ สําหรับฉัน นักมวยคนนี้ไมหมูนะ 

 ๔. ครูและนักเรียนรวมกันยกตัวอยางคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย พรอมท้ัง

อธิบายเก่ียวกับความหมายของคําเหลานั้นวามีความแตกตางกันอยางไร 

 ๕. ครูใหนักเรียนจับคูกัน แลวแจกบัตรคําท่ีเปนคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

คูละ ๑ คํา 

  ๖. นักเรียนมีเวลา ๑๐ นาที ในการสืบคนความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคําท่ีตนเอง

ได พรอมท้ังยกสถานการณประกอบ 

 ๗. นักเรียนแตละคูนําเสนอผลการคนควาความหมายของคําของตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนําและ

อธิบายเพ่ิมเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ 

กิจกรรมรวบยอด 

๑. ครูสุมถามนักเรียน ๓-๕ คน เก่ียวกับการใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย และ

สรุปความรูท่ีไดรวมกัน 

 

ส่ือการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

๑. บัตรคําท่ีมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จํานวน ๑๗ คํา 

การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจและประเมินผลการคนควา

ความหมายของคําท่ีมีความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย 

แบบประเมินผลการคนควา

ความหมายของคําท่ีมีความหมาย

โดยตรงและความหมายโดยนัย 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

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

เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการ
ประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรง 



 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 
คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 
 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 
      (........................................................) 
     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             
เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL)

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



บัตรคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตา 

แมพิมพ 

จับมือ 

เขาห ู

ตีนแมว 

ลูกเสือ 

มือขวา 

เหยียบยํ่า 

เปร้ียว 

เด็กเลี้ยงแกะ 

ปลาซิว 

นางฟา 

หุนยนต 

หิน 

ลิง 

ควาย 

หมู 



ใบกิจกรรม  ระบุคําความหมายโดยตรงและโดยนัย 
 

คําช้ีแจง  ใหความหมายท้ังความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคําตอไปนี้ ดังตัวอยาง 
  สมอง   ความหมายโดยตรง    สวนท่ีอยูภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุม ๆ เปน 
     ลูกคลื่น เปนท่ีรวมประสาทใหเกิดความรูสึก 
            ความหมายโดยนัย    ฉลาดเฉลียวมีปญญา 
 
๑.   เกาอ้ี ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๒.    ตาย ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๓.    หมู ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๔.    กลวย ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๕.    เสน ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๖.    เฆ่ียน ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๗.    ลิง  ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๘.     นุน ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๙.     เค็ม ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
๑๐.   เปรี้ยว ความหมายโดยตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ความหมายโดยนัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ ทัศนาคุณคาพระบรมราโชวาท  เรื่อง  คัดลายมือ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  
 ม. ๓/๑     คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนบอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได 
 ๒. นักเรียนมีทักษะการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
สาระสําคัญ 

 การคัดลายมือ คือการฝกเขียนตัวหนังสือใหมีลักษณะเฉพาะ บงบอกวาเปนของผูหนึ่งผูใด ซ่ึงการฝก
คัดลายมือ จะชวยทําใหผูเขียนเขียนหนังสือไดอยางสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย  การคัดลายมือเปน
การฝกสมาธิ ความรอบคอบ  ความเปนระเบียบเรียบรอย  
สาระการเรียนรู 
 ๑. การคัดลายมือ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูถามคําถามพัฒนาการคิดวา “นักเรียนคิดวาการเขียนดวยลายมือท่ีเปนระเบียบ สวยงาม  
มีผลดีอยางไร” 
 ๒. นักเรียนรวมกันตอบคําถามพัฒนาการคิด และครูเชื่อมโยงเขาสูหลักการในการคัดลายมือ  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนรวมกันระดมความคิดวา หลักการคัดลายมือนั้นมีอะไรบาง แลวเขียนคําตอบของ
นักเรียนไวบนกระดาน 
  ๒. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นถึงหลักการคัดลายมือท่ีนักเรียนระดมความคิด  



 ๓. นักเรียนฟงบรรยายเก่ียวกับหลักการคัดลายมือเพ่ิมเติมจากครู 
 ๔. นักเรียนฝกปฏิบัติตามหลักการคัดลายมือเบื้องตน เชน ทานั่ง การจับปากกา การเขียนตัวอักษร 
เปนตน โดยมีครูเปนผูแนะนํา 
กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการคัดลายมือ และครูมอบหมายใหนักเรียนฝกคัดลายมือเพ่ือใชใน
การคัดลายมือในคาบตอไป 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
๑. ครูทบทวนเรื่องหลักการคัดลายมือท่ีเรียนในคาบท่ีผานมา  
๒. ครูนําตัวอยางและวิธีการคัดลายมือแบบตาง ๆ เชน การคัดลายมือแบบกระทรวง การคัดลายมือ

แบบอาลักษณ ใหนักเรียนชม และพูดคุยแนะนําการคัดลายมือรูปแบบตาง ๆ  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑. ครูใหนักเรียนฝกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ตามขอความสั้น ๆ ท่ีครูกําหนดให โดยมีครูเปนผู

ชี้แนะและใหคําปรึกษากับนักเรียน 
 ๒. ครูมอบหมายใหนักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ตามหลักการคัดลายมือ โดยขอความท่ี

กําหนดใหนั้นเปนขอความท่ีมาจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ข้ันสรุป 
๑. ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปหลักการคัดลายมือหลังจากท่ีไดศึกษาไป และนัดหมายใหสงงาน                

คัดลายมือเก่ียวกับพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

ส่ือการเรียนรู  /แหลงเรียนรู  
๑. ตัวอยางและวิธีการคัดลายมือแบบตาง ๆ เชน การคัดลายมือแบบกระทรวง การคัดลายมือแบบ 

อาลักษณ 
๒. ขอความจากเรื่องพระบรมราโชวาท 

การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ประเมินการถาม-ตอบ 

ในชั้นเรียน 
แบบประเมินการถาม-ตอบ  

ในชั้นเรียน 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

ประเมินการคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด 

แบบประเมินการคัดลายมือ 
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

                                                                 (.....................................................................) 
                                                                  ......./................................/ ..........................  
เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 

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

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

 

     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL)

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



ตัวอยางการคัดลายมือ 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอความสําหรับการคัดลายมือ  

 

1T  “ความรู ในวิชาการ เปนสิ่ งหนึ่ ง ท่ีจะทําใหสามารถฟนฝ า อุปสรรคได  และทําให เปนคน 
ท่ี มี เ กี ย ร ติ  เ ป น ค น ท่ี ส า ม า ร ถ 0 T1T 0T1Tเ ป น ค น ท่ี มี ค ว าม พ อ ใ จ ไ ด ใ น ตั ว ว า  ทํ า ป ร ะ โ ย ช น แ ก ต น เ อ ง 
และแกสวนรวม นอกจากวิชาความรู 0 T1T 0T1Tก็จะตองฝกฝนในสิ่งท่ีตัวตองปฏิบัติใหสอดคลองกับสังคม สอดคลองกับ
สมัยและสอดคลองกับศีลธรรมท่ีดีงาม 0 T1T 0T  1 Tถาไดท้ังวิชาการ ท้ังความรูรอบตัว และความรูในชีวิต ก็จะทําใหเปน
คนท่ีครบคน ท่ีจะภูมิใจได” 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา  

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ 

 

 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔   

หนวยการเรียนรูท่ี ๓  ศึกษาศิลปศาสตร นิทานคํากลอน   เรื่อง  ประโยคซับซอน 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑       กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๔ คาบ 

ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย   อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         

 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑  
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ 
พลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด  
 ม.๓/๒   วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคแตละชนิดได 
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหโครงสรางประโยคแตละชนิดได 
 ๓. นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน 
สาระสําคัญ 
 ประโยคเกิดจากการนําคําและกลุมคํามารอยเรียงกัน โดยคําและกลุมคํานี้ตองมีการลําดับตามหนาท่ี  
ตําแหนง และชนิดของคําแตละประเภทท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันในทางไวยากรณ  การศึกษาหลักภาษาตองวิเคราะห
โครงสรางประโยคซับซอน เพ่ือใหสามารถสรางประโยคท่ีสละสลวย สื่อความหมายไดชัดเจน 
สาระการเรียนรู 
 ๑.  ลักษณะของประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  ประโยคความซอน  และประโยคซับซอน 
 ๒.  หลักการวิเคราะหประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  ประโยคความซอน  และประโยคซับซอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ๑.  ใฝเรียนรู 

 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 

 ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี  ๑ – ๒ 
 ข้ันนํา 
 ๑. ครูติดบัตรคํา ๗ คําลงบนกระดาน ไดแก คําวา “ไก” “ออก” “แม” “ไข” “ซ้ือ” “กิน” “ฉัน” 

 ๒. ครูใหนักเรียนนําคําท่ีกําหนดใหมาเรียบเรียงใหมใหไดใจความ เชน “แมไกออกไข” “ฉันกินไก” “แมซ้ือ

ไข” เปนตน 



 
 

 ๓. ครูเชื่อมโยงใหนักเรียนสังเกตวา คําท่ีนักเรียนนํามาเรียงตอกันใหไดใจความ เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

ประโยค 

 ข้ันสอน 
 ๑. ครูใหนักเรียนทบทวนความรูเรื่อง ชนิดและหนาท่ีของคําท้ัง ๗ ชนิด  และวลี โดยครูกระตุนใหนักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูควรยกตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนแยกไดวาเปน คํา วลี หรือประโยค ตัวอยาง 
  คํา    เสื้อสีแดง         หนังสือเรียน   
  วล ี  เสื้อสีแดงตัวใหญ      หนังสือเรียนบนโตะ 
  ประโยค  เสื้อสีแดงตัวใหญมีสีสันสวยงาม   หนังสือเรียนบนโตะเปนของฉัน 
 ๒.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประกอบคํา  คําเม่ือเรียงประกอบเปนประโยคแลวอาจจะเปนวลี
ประเภทตางๆ ได เชน นามวลี กริยาวลี  วิเศษณวลี  เปนตน  พรอมยกตัวอยางประกอบเพ่ือใหนักเรียนเขาใจได
ชัดเจน  
 ๓. ครูใหความรูแกนักเรียนเรื่องประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  และประโยคความซอน  วามี
ลักษณะอยางไร  สามารถวิเคราะหไดอยางไรบาง  โดยใชสื่อ Powerpoint อธิบายลักษณะพรอมยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบาย ระหวางท่ีครูสอนตองคอยถามนักเรียนเพ่ือวัดความเขาใจของนักเรียน  
 ๔. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเรื่อง “ประโยค”  จํานวน ๓๐ ขอ  เวลา ๒๐ นาที  หลังจากนั้นครูและ
นักเรียนรวมกันเฉลยและวิเคราะหคําตอบไปพรอมๆกัน  รวมถึงการตอบขอสงสัยในเรื่องประโยคท้ัง ๓ ชนิดขางตน  
กอนจะข้ึนเรื่องประโยคซับซอน 
 ๕. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “วิเคราะหโครงสราง ความตางของประโยค” โดยใหนักเรียนแบงกลุมกลุมละ 
๔-๕ คน โดยครูจะกําหนดคําใหในแตละกลุม โดยไมซํ้ากัน  หลังจากนั้นใหนักเรียนสรางประโยคความเดียว  
ประโยคความรวม  และประโยคความซอน อยางละ ๑ ประโยค ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด แลววิเคราะห
โครงสรางของประโยค ลงในใบกิจกรรม “วิเคราะหโครงสราง ความตางของประโยค” กําหนดเวลา ๒๐ นาที และ
สุมกลุมนักเรียน ๓ กลุม มาอภิปรายหนาชั้นเรียน  
 ๖. ครูใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามผานกิจกรรม “ตอบใหได ทายใหถูก” โดยตั้งคําถามผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส Kahoot เรื่องชนิดของประโยค 

ข้ันสรุป 
๖. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรูท่ีไดจากการเรียนในชั่วโมงนี้ โดยการใชคําถาม 
 ประโยคความเดียว ความรวม และความซอนมีลักษณะอยางไร 
 

 ช่ัวโมงท่ี  ๓ – ๔ 
 ข้ันนํา 
 ๑. ครูทบทวนเรื่องประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  และประโยคความซอน ท่ีเรียนไปในชั่วโมงท่ี
แลว โดยใหวิเคราะหประโยคตอไปนี้ 
  คนงานหลับเม่ือหัวหนาไมอยู 
  คนดีท่ีทํางานเพ่ือสวนรวมควรไดรับการยกยอง 

ข้ันสอน 
 ๓. ครูใหความรูแกนักเรียนเรื่องประโยคซับซอนแตละชนิด  ไดแก ประโยคความเดียวซับซอน  ประโยค
ความรวมซับซอน  ประโยคความซอนซับซอน วามีลักษณะอยางไร  สามารถวิเคราะหไดอยางไรบาง  โดยใชสื่อ 



 
 

Powerpoint และใบความรูเรื่อง “ประโยค” อธิบายลักษณะพรอมยกตัวอยางประกอบการอธิบาย ระหวางท่ีครู
สอนตองคอยถามนักเรียนเพ่ือวัดความเขาใจของนักเรียน  
 ๔. ครูใหนักเรียนทําใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยคซับซอน”  กําหนดเวลาท่ี ๑๕ นาที 
 ๕. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ตอบใหได ทายใหถูก” จากสื่ออิเล็กทรอนิกส Kahoot โดยแบงกลุมนักเรียน
ออกเปน ๔-๕ คน โดยตอบคําถามผานเกมในเว็บไซต Kahoot เพ่ือวัดความเขาใจในเรื่องประโยคแตละชนิด 

ข้ันสรุป 
๖. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรูท่ีไดจากการเรียนในชั่วโมงนี้ โดยการใชคําถาม 
 ประโยคความเดียวซับซอน  ความรวมซับซอน  และความซอนซับซอนมีลักษณะอยางไร 

ส่ือการเรียนรู 
 ๑. ใบความรูเรื่อง “ประโยค” 

๒. ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค” 
๓. ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเคราะหโครงสราง ความตางของประโยค” 
๔. ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยคซับซอน”   
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส Kahoot เรื่องชนิดของประโยค 
๕. สื่อ powerpiont เรื่องชนิดของประโยค 

แหลงการเรียนรู 
จิตตนิภา  ศรีไสยและประนอม  วิบูลยพันธุ. หลักภาษาและการใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ  

  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, ๒๕๕๗.  
ศึกษาธิการ,  กระทรวง.  (๒๕๕๑).  วิวิธภาษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ 

การเกษตรแหงประเทศไทย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด 
เกณฑการ
ประเมิน 

สาระสําคัญ 
    ประโยคเกิดจากการนําคําและ
กลุมคํามารอยเรียงกัน โดยคําและ
กลุมคําน้ีตองมีการลาํดับตามหนาท่ี  
ตําแหนง และชนิดของคําแตละ
ประเภทท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกันในทาง
ไวยากรณ  การศึกษาหลักภาษาตอง
วิเคราะหโครงสรางประโยคแตละชนิด  
เพ่ือใหสามารถสรางประโยคท่ี
สละสลวย สื่อความหมายไดชัดเจน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค” 

ถูกให ๑ คะแนน 
ผิดให ๐ คะแนน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเคราะห
โครงสราง ความตางของ

ประโยค” 

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเคราะหโครงสราง ความ
ตางของประโยค”  

 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซอน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซอน”   

ตัวชี้วัด  
วิเคราะหโครงสรางประโยคซับซอน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซอน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซอน”   

ถูกให ๑ คะแนน 
ผิดให ๐ คะแนน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑.  ใฝเรยีนรู 
๒.  มุงมั่นในการทํางาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค”  

ทํางานครบถวน 
เรียบรอย และ

ถูกตอง 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเคราะห
โครงสราง ความตางของ
ประโยค”  

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเคราะหโครงสราง ความ
ตางของประโยค”  

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซอน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซอน”   

สมรรถนะ 
ความสามารถในการคดิ เปน
ความสามารถในการคดิวิเคราะห 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค”  

ถูกให ๑ คะแนน 
ผิดให ๐ คะแนน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเคราะห
โครงสราง ความตางของ
ประโยค”  

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเคราะหโครงสราง ความ
ตางของประโยค”  

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซอน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซอน”   

 

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  เพ่ือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค   

ชื่อนัก เรียน.................................................................... ชั้น...................ภาคเรียนท่ี............ปการศึกษา................. 
คําช้ีแจง  การบันทึกใหกาเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงใฝเรียนรู และมุงม่ันในการ
ทํางาน 
  

ท่ี 

  

พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
ดีมาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

ปานกลาง 

(๑) 

นอย 

(๐) 
๑ ตั้งใจเอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู         
๒ สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ         
๓ ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ   

สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ แหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

        

๔ สามารถบันทึกสรุปความรู วิเคราะห ขอมูลจากสิ่งท่ี
เรียนรูสรุปเปน องคความรู 

        

๕ มีระเบียบวินัยในการทํางาน         
  รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

        ผูประเมิน    �  ครู  �  พอแม/ผูปกครอง  �  ตนเอง �  เพ่ือน 

 

              ลงชื่อ   ...................................................ผูประเมิน 
                                                                (......................................................................) 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการตัดสิน 

ดีเยี่ยม ไดคะแนนรวมระหวาง ๑๓-๑๕  คะแนน และไมมผีลการประเมินขอใดขอหนึ่งต่ํากวา  ๒  คะแนน 

ดี ไดคะแนนรวมระหวาง ๙-๑๒  คะแนน และไมมผีลการประเมินขอใดขอหนึ่งต่ํากวา  ๐  คะแนน 

ผาน ไดคะแนนรวมระหวาง ๕-๘  คะแนน และไมมผีลการประเมินขอใดขอหนึ่งต่ํากวา  ๐  คะแนน 
ไมผาน ไดคะแนนรวมระหวาง ๐-๔  คะแนน  

 
 
 
 



 
 

ประโยค 
ประโยค คือ หนวยทางภาษา ท่ีเกิดจากการนําคําหลายๆ คํา หรือกลุมคํามาเรียงตอกัน อยางเปนระบบ คํา

แตละคํามีความสัมพันธกัน และมีใจความสมบูรณ แสดงใหรูวา ใคร ทําอะไร ท่ีไหน  
๑. สวนประกอบของประโยค  ประโยคท่ีสมบูรณ จะประกอบดวย สวนสําคัญท่ีขาดไมได ๒ สวน  

1. ภาคประธาน คือ คําหรือกลุมคําท่ีทําหนาท่ีเปนผูแสดงกิริยาหรือเปนผูกระทํา  
2. ภาคแสดง คือ คําหรือกลุมคําท่ีแสดงการกระทําของภาคประธาน ประกอบดวย บทกริยา บทขยายกริยา  

บทกรรม และบทขยายกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยค 
ภาคประธาน ภาคแสดง 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา กรรม ขยายกรรม 
๑  .นกบิน  นก - บิน - - - 
๒  .ฝนตกหนัก  ฝน - ตก หนัก - - 
๓  .นักเรียนหลายคน
เรียนภาษาไทยเกงมาก 

นักเรียน หลายคน เรียน เกงมาก ภาษาไทย - 

 
 สวนขยายของประโยคอาจเปนคํา กลุมคํา หรือประโยคท่ีมาขยายสวนตางๆ เพ่ือใหประโยคมีใจความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน เชน 
  พนักงานรักษาความสะอาดเก็บกระเปาสตางคได 

(“รักษาความสะอาด” เปนกลุมคําท่ีมาขยายประธาน “พนักงาน”) 
  พวกเรายินดีตอนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน  

(“แลกเปลี่ยน” เปนคําท่ีมาขยาย “นักเรียน” ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกรรม) 
  นารีรองไหจนน้ําตาเปนสายเลือด  

(“จนน้ําตาเปนสายเลือด” เปนประโยคท่ีมาขยาย “รองไห” ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคํากริยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทกริยา อกรรมกริยา   เชน   ฝนตก,  ดอกไมหอม 
  สกรรมกริยา   เชน   รัฐบาลออกกฎหมาย, ฉันกินขาว 
  วิกตรรถกริยา   เชน   นายสีเปนพอคา, เธอเหมือนพอ  

(มักใชกริยาคําวา เปน เหมือน คลาย คือ ดุจ ประหนึ่ง แปลวา เปนตน) 

 

ตัวอยาง 
 

เพ่ิมเติม 



 
 

 
ประโยคคือขอความท่ีมีใจความสมบูรณมีครบท้ังภาคประธาน และภาคแสดง 

ประโยคท่ีสมบูรณจะตองมีสวนประกอบอยางนอย ๒ สวน คือ 
๑....................................................  ๒.......................................................... 
แตบางประโยคจะตองมีสวนประกอบ ๓ สวนจึงจะสมบูรณ คือ 
๑.....................................  ๒...................................... ๓............................................. 

ท้ังนี้ท้ัง ๓ สวนสามารถมีสวนขยายซ่ึงเปนไดท้ังคํา วลี และประโยคเพ่ือเพ่ิมความหมายใหชัดเจนข้ึนได  
ดังนั้นโครงสรางโดยรวมของประโยค  คือ  
 ประโยค  =…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  = …………………………………………………………………………………………………………………………. 

    = …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 หากตองการเชื่อมประโยคหลายประโยคเขาดวยกันใหเติมคําสันธานในตําแหนงท่ีถูกตอง เชน 
   ประโยค + คําสันธาน + ประโยค หรือ สันธาน + ประโยค + ประโยค 
   ประโยคความซอนท่ีใชคําสันธาน ท่ี ซ่ึง อัน ผู 

 
 
๒. ชนิดของประโยค 

ชนิดของประโยคจําแนกไดหลายวิธ ี
๒.๑  จําแนกตามเจตนา มี ๓ ชนิด 
 ๑) แจงใหทราบ 
 ๒) ถามใหตอบ 
 ๓) บอกใหทํา 
๒.๒  จําแนกตามรูปประโยค มี ๕ ชนิด คือ 
 ๑)  ประโยคประธาน คือประโยคท่ีมีผูกระทําเปนประธานข้ึนตนประโยค  เชน 
  -  นองรองไห  -  พ่ีเตะบอล 
  - แมวกินปลา  - เด็กดีเปนท่ีรักของทุกคน  
 ๒)  ประโยคกรรม  คือ ประโยคท่ีนําผูถูกกระทํา หรือ กรรม ข้ึนตนประโยค  เชน 
  -  หมูยาง  -  ประตูเปด 
  -  นองถูกแมดุ  -  บานหลังนี้ใครซ้ือ 
 ๓)  ประโยคกริยา  คือ  ประโยคท่ีนําคํากริยามาข้ึนตนประโยคแลวตามดวยประธาน กริยาท่ีนํามา

ข้ึนตนประโยคได ไดแก  เกิด  มี  ปรากฏ  เชน 
  -  เกิดแผนดินไหวในประเทศญี่ปุน 
  -  มีของอรอยมากมายใหลิ้มลอง 
  -  ปรากฏเหตุการณสุริยุปราคา 
 ๔)  ประโยคการิต  คือ ประโยคท่ีประธานรองถูกประธานหลักของประโยค “สั่ง” จะมีกริยา “ให” 

เปนกริยาสําคัญ เชน 
  -  ครูสั่งใหหัวหนาหองรวบรวมรายงานมาสงพรุงนี้ 
  (“ครู”เปนประธานหลักสั่งให “หัวหนาหอง” ซึ่งเปนประธานรองทํากริยา “รวบรวมมาสง” โดย 

สรป 



 
 

มี “รายงาน” เปนกรรม) 

 - แมบอกใหซ้ือไอศกรีม  
 (“แม” เปนประธานหลักสั่งให“ฉัน”ซึ่งเปนประธานรองทํากรยิา“ซือ้” มี “ไอศกรีม” เปนกรรม) 

๕)  ประโยคกริยาสภาวมาลา  คือ ประโยคท่ีนําคํานามมาเปนประธาน กรรม หรือสวนขยาย 
โดยไมใส การ ความ เชน 
   -  กินอาหารมีประโยชนทําใหสุขภาพแข็งแรง 
   (“กิน” เปนกริยาแตทําหนาท่ีเปนประธานของประโยคไดเหมือนคํานาม “การกิน”) 

   - หัวเราะบอยๆ มีผลตอสุขภาพจิตท่ีดี  
   (“หัวเราะ” เปนกรยิาแตทําหนาท่ีเปนประธานของประโยคไดเหมือนคํานาม “การหัวเราะ”) 
 

 ๒.๓  จําแนกตามโครงสรางของประโยค  มี ๓ ชนิด 

๑) ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีมีประธานและกริยาสําคัญเพียงบทเดียว  ไมมีคํา
เชื่อปรากฏ  เชน - คนไทยมีอัธยาศัยดี  - แมไปซ้ือผาท่ีพาหุรัด 

  - แมรักลูกทุกคน   - พอเดิน 
 
๒) ประโยความรวม  (อเนกกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีรวมประโยคความเดียวตั้งแต ๒ ประโยคข้ึนไป

เปนประโยคเดียวกัน โดยมีคําเชื่อมเชื่อมประโยคเหลานั้นเขาดวยกัน แบงออกเปน ๔ ประเภท ตามชนิดของ
คําเชื่อมและความสัมพันธของเนื้อความในประโยค ดังนี้ 

 ประโยคความรวมท่ีมีความคลอยตามกัน (และ, แลว, ครั้น...จึง, แลว...ก็, พอ...ก็ ฯลฯ ) 
 ประโยคความรวมท่ีมีความขัดแยงกัน  ( แต, แตวา, แตทวา, ถึง...ก็, กวา...ก็ ฯลฯ) 
 ประโยคความรวมท่ีมีความใหเลือก  (หรือ, มิฉะนั้น, ไมเชนนั้น, หรือไมก็, หรือ...ไม, ไม...ก็) 
 ประโยคความรวมท่ีมีความเปนเหตุเปนผลกัน คือ ประโยคหนึ่งเปนประโยคเหตุ และประโยค
หนึ่งเปนประโยคผล  (จึง, เพราะ, เพราะเหตุวา, ดังนั้น...จงึ, เพราะ...จึง ฯลฯ) 
 

 ๓)  ประโยคความซอน (สังกรประโยค) คือ ประโยคท่ีประกอบดวยประโยคความเดียวตั้งแต ๒ ประโยค
ข้ึนไป ประโยคความเดียวท่ีมีใจความสําคัญจะเปนประโยคหลัก (มุขยประโยค) และมีประโยคยอย (อนุประโยค) ทํา
หนาท่ีขยายความสวนใดสวนหนึ่งของประโยคหลักใหชัดเจน โดยมีคําเชื่อมท้ัง ๒ ประโยคเขาดวยกัน อาจกลาวไดวา
ประโยคความซอนคือ “ประโยคขยายประโยค”  
แบงออกเปน ๓ ชนิด 
  ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีแทนนาม (นามานุประโยค)   

ทําหนาท่ีเปนบทประธาน บทกรรม หรือสวนเติมเต็ม ของประโยคก็ได มีคําเชื่อมคือ ให, วา เชื่อมประโยค 
หรืออาจไมมีคําเชื่อมเลยก็ได 
  - คุณครูบอกวา โรงเรียนใกลจะปดแลว 

- ฉันชอบขนมทําจากผลไม 
  ประโยคยอยทําหนาท่ีขยายประธาน กรรม และ สวนเติมเต็มของประโยคหลัก (คุณานุ
ประโยค) มีคําเชื่อม ผู, ท่ี, ซ่ึง, อัน 
  - เด็กท่ีอยูในหองขาง ๆ กําลังรองเพลง  

- นิชาเปนนักเรียนท่ีไดรับรางวัลเรียนดี 

    ประโยคยอย ท่ีทําหน า ท่ีขยาย
ประโยคหลักจะตองมีกริยาดวย จึงจะ
เปนประโยคความซอน 

ขอสังเกต 
 



 
 

  ประโยคยอยทําหนาท่ีขยายคํากริยา หรือคําวิเศษณในประโยคหลัก (วิเศษณานุประโยค) มี
คําเชื่อม เม่ือ, จน  
  - ฉันกลับบานเม่ือแมนอนแลว   
  - เธอพูดชาจนฉันงวง 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: จิตตนิภา  ศรีไสยและประนอม  วิบูลยพันธุ. หลักภาษาและการใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ บริษัทพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) จํากัด, ๒๕๕๗. 

เปรียบเทียบประโยคท้ัง ๓ แบบ 
 ประโยคความเดียว - นองกินขนมอยางมีความสุข  พ่ีซ้ือขนมมาจากตางประเทศ 
 ประโยคความรวม - นองกินขนมอยางมีความสุข เพราะพ่ีซ้ือขนมมาจากตางประเทศ 
 ประโยคความซอน - นองกินขนมท่ีพ่ีซ้ือมาฝากจากตางประเทศอยางมีความสุข 
 

วิธีสังเกตโครงสรางประโยคแบบงาย ๆ 
 ประโยคความเดียว - มี ๑ประธาน ๑ กริยา ไมมีคําเชื่อม 
 ประโยคความรวม - มีกริยามากกวา ๑ ตัว 
    - มีประโยคมากกวา ๑ ประโยค มีความสําคัญเทากัน 
    - ตําแหนงประโยคมักอยูแยกจากกัน 
    - มีคําเชื่อมเชื่อมประโยคเขาดวยกัน คําเชื่อมจะบอกความสัมพันธ 

ระหวางประโยค 
ประโยคความซอน - มีกริยามากกวา ๑ ตัว 
  - มีประโยคมากกวา ๑ ประโยค มีประโยคหลัก และประโยคยอยทํา

หนาท่ีขยายสวนประกอบในประโยคหลัก 
  - ประโยคยอยตองมีคํากริยาดวย 
  - มีคําเชื่อมเชื่อมระหวางประโยคดังท่ีกลาวไวแลว 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๑๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔  ภาษาไทยเลอคาภาษาชาติ   เรื่อง  การเขียนวิเคราะห-วิจารณ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๔ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด  
 ท ๒.๑ ม. ๓/๗   เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น หรือโตแยงในเรื่องตาง ๆ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนระบุหลักการเขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรูได  
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห วิจารณและแสดงความรู  
 ๓. นักเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน  
สาระสําคัญ 
 การเขียนอธิบาย คือ การเขียนท่ีมุงใหผูอานเขาใจเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่งไดโดยถูกตอง ชัดเจน ซ่ึง
ผูเขียนจะตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีเขียนอยางแจมแจง รูถึงจุดมุงหมาย ประเภทและวิธีการ
เขียนอธิบาย เพราะจะชวยใหการเขียนอธิบายสัมฤทธิผลตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
สาระการเรียนรู 
 ๑.  การเขียนอธิบาย  
 ๒.  การเขียนแสดงความคิดเห็น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี  ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามพัฒนาการคิด วา “นักเรียนคิดวาการวิเคราะห  
แตกตางจากการวิจารณอยางไร”   
  ๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน วามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกตางกัน 
อยางไร  



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๑. นักเรียนรวมกันศึกษาตัวอยางการวิเคราะหวิจารณบทความเรื่อง ปลา... อาหารตานโรค  
  ๒. ครูใหนักเรียนอาสาสมัคร ๓ คน แสดงความคิดเห็นและตั้งขอสังเกตท่ีพบจากการศึกษาตัวอยาง
การวิเคราะหวิจารณบทความ เรื่อง ปลา... อาหารตานโรค  
  ๓. ครูอธิบายความหมายและหลักการเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นและโตแยง และฝก
ใหนักเรียนวิเคราะห วิจารณจากเรื่องใกลตัว    
  ข้ันสรุป     
  ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง การเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นและโตแยง 
พรอมเสนอแนะแนวทางการเขียนวิเคราะห วิจารณอยางไรใหประสบความสําเร็จ  
 
ช่ัวโมงท่ี ๒   
  กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  
 ๑. ครูใชคําถามพัฒนาการคิด วา “การเขียนโตแยงอยางมีมารยาท ควรเขียนอยางไร” (๕ นาที) 
 ๒. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบ และทบทวนความรูเรื่อง การเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดง
ความคิดเห็น และโตแยง 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน      
  ๑.นักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน ชวยกันระดมความคิด และเลือกเขียนแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือโตแยง ในขอความท่ีกําหนด ดังนี้  
   ๑. ใหทุกขแกทาน ทุกขนั้นถึงตัว    
   ๒. มีนํ้าใจคอยชวยเหลือเขา เปรียบเสมือนกับการหาเหามาใสตัว   
   ๓. คนท่ีกตัญูรูคุณคน แมเจอปญหาก็ไมมีวันอับจนหนทาง     
  ๒.นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการเขียนแสดงความคิดเห็นและโตแยง 
หนาชั้นเรียน   
  ๓. นักเรียนชวยกันใหคะแนนวากลุมใดเขียนแสดงความคิดเห็นและโตแยงไดถูกตองและมีเหตุผลมาก
ท่ีสุด พรอมครูและนักเรียนชวยกันสรุปวาเพราะเหตุใดผลงานของกลุมดังกลาวจึงประสบความสําเร็จ     
  กิจกรรมรวบยอด   
  ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่องการเขียนวิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็น และโตแยง 
พรอมครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย  
ส่ือการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

๑. ตัวอยางการวิเคราะหวิจารณบทความเรื่อง ปลา... อาหารตานโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ประเมินการถาม-ตอบในชั้นเรียน แบบประเมินการถาม-ตอบ 
ในชั้นเรียน 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

ตรวจและประเมินการเขียนแสดง
ความคิดเห็น 

แบบประเมินการเขียนแสดง 
ความคิดเห็น 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางการเขียนอธิบายดวยกลวิธตีาง ๆ 

 



 

  



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๑๗ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔  ภาษาไทยเลอคาภาษาชาติ   เรื่อง  การพูดอภิปราย 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๒ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
 ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึก ใน
โอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
ตัวช้ีวัด 
 ม.3/1 แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู 
 ม.3/2 วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดูเพ่ือนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 ม.3/3 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง การดู และการสนทนา 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟง การดู และ
การพูดวิเคราะหได 
 ๒. นักเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟง การดู และการพูดวิเคราะห
วิจารณจากเรื่องท่ีฟงและดูได 
สาระสําคัญ 
 การอภิปรายเปนแบบการพูดซ่ึงมีลักษณะคลายการสนทนา แตการอภิปรายแตกตางกับการสนทนาใน
ลักษณะสําคัญ คือ การอภิปรายมีความมุงหมายท่ีกําหนดไวลวงหนาแนนอน เชน การตัดสินใจหรือการ
แกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สวนการสนทนาโดยท่ัวไปไมไดกําหนดเรื่องท่ีจะสนทนาไวกอน และอาจเปลี่ยน
เรื่องไปไดตางๆ สุดแตเหตุการณ 
 
สาระการเรียนรู 
 ๑.  การพูดอภิปราย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑.  ใฝเรียนรู 
 ๒.  มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี  ๑ – ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนดูตัวอยางการพูดทอลกโชว (Talk Show) ความยาวประมาณ 5 นาที 
 ๒. ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวาผูพูดใชวิธีการพูดอยางไรใหผูฟงสนใจ 
 ๓. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา การพูดมีหลากหลายรูปแบบ และการพูดแตละประเภทก็มีวิธีการ 
ท่ีแตกตางกันซ่ึงจะตองเรียนรู 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดูจาก
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ม.3 เลม 1 
 2) ครูอธิบายความรูเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน 
 3) ครูใหนักเรียนดูสารคดี 1 เรื่อง ตามเห็นสมควร 
 4) นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินสารคดีท่ีไดฟงและดู 
 5) นักเรียนทําใบงานท่ี 4.1 จากหนังสือเสริมฝกประสบการณ ภาษาไทย ม.3 เลม 1 
 กิจกรรมรวบยอด 
 1) นักเรียนสรุปหลักการแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟงและการดู 
ส่ือการเรียนรู / แหลงเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ประเมินการถาม-ตอบในชั้นเรียน แบบประเมินการถาม-ตอบ 
ในชั้นเรียน 

ระดับคุณภาพดี  ผานเกณฑ 

ตรวจและประเมินการเขียนแสดง
ความคิดเห็น 

แบบประเมินการเขียนแสดง 
ความคิดเห็น 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ปลาอาหารตานโรค 
ยอโดย...นางฉวีวรรณ  หนูนุน 

 

  
 

 ปลานั้นเปนอาหารท่ีมีความสําคัญ และมีบทบาทในการดํารงชีวิตของคนไทยมานานนับแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน นับวาคนไทยรูจักเลือกอาหารจากแหลงธรรมชาติมาบริโภคไดอยางถูกตองเหมาะสม ปลานั้นเปน
อาหารท่ีมีคุณคามากมายมีคุณคาโภชนาการสูง มีไขมันต่ําหางาย ทําอาหารไดอรอยหลายอยาง จึงเหมาะสม
สําหรับนํามาประกอบเปนอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแตทารกอายุ ๔ เดือน ข้ึนไปจนถึง ผูสูงอายุคุณคา
ทางโภชนาการของปลาท่ีสําคัญ ไดแก โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ  
 คุณคาทางดานโปรตีน ปลาเปนแหลงอาหารท่ีใหสารโปรตีนท่ีมีคุณภาพดี กองโภชนาการ กรม
อนามัย ไดทําการวิเคราะหหาปริมาณและคุณภาพของโปรตีนและไขมันในปลาชนิดตาง ๆ พบวา ปลาทู เม่ือ
เปรียบเทียบ กับปลาอ่ืน ๆ มีกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกายเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอ่ืน ๆ ดวย ปลาทูจะมีสูงกวา
แทบท้ังสิ้น และพบวาในปลา ๒๐ ชนิด ท่ีคนท่ัวไปนิยมบริโภคมีปริมาณโปรตีนอยูระหวางรอยละ ๑๔.๔-๒๓.๐ 
กรัม โปรตีนในเนื้อปลาจะเปนโปรตีน ท่ียอยงาย เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทารก เด็กวัยกอนเรียนและ
เด็กวัยเรียน ผูสูงอายุ และผูปวยท่ีระบบการยอยอาหารทํางานไดไมเต็มท่ี เนื้อปลาโดยลักษณะตามธรรมชาติมี 
เนื้อเยื่อเก่ียวพันนอยกวาเนื้อสัตวชนิดอ่ืน เม่ือเนื้อปลาสุกจะแยกออกเปน
ชิ้น ๆ ตามมัดของกลามเนื้อเก่ียวพัน เนื้อปลา จึงนุม ไมเหนียวและหดตัว
มากเหมือนเนื้อสัตวอ่ืน ๆ  
 คุณคาทางดานไขมัน นอกจากคุณคาทางดานโปรตีนแลว ปลายัง
มีคุณคาทางดานไขมัน เนื้อปลาประกอบดวย ไขมันท่ีจําเปนตอรางกาย 
โดยเฉพาะกรดไลโนเลอิคท่ีทําหนาท่ีควบคุมระดับของโคเลสเตอรอล และ 
ไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด และการชวยเรงการเผาผลาญโคเลสเตอรอล
นี้ทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง จึงมีสวนลดอัตราการตายของ
โรคหัวใจดวย นอกจากนี้ยังประกอบดวยกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวท่ีมีความ 



สําคัญตอรางกาย ๒ ชนิด ไดแก กรดอีโดซาเปนทีโนอิด หรือ อี พี เอ ท่ีเปนสวนประกอบของเซลลสมอง ปลา
จึงเปนอาหารท่ีมีคุณคาตอสมองอยางยิ่ง ไขมันท่ีมีอยูในเนื้อปลาเปนสารท่ีรางกายไมสามารถสรางเองได แต 
จะไดจากการกินเนื้อปลา  
 คุณคาทางดานวิตามินและแรธาต ุ เนื้อปลานอกจากจะใหคุณคาดานโปรตีนและไขมันแลว ยังให
วิตามินและแรธาตุอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงคุณคาดานวิตามินและแรธาตุอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงคุณคาดานวิตามิน นั้น เนื้อปลา
ประกอบดวยวิตามินบีหนึ่ง บีสอง และไนอะซิน ท่ีมีความจําเปนตอการใชประโยชนของคารบอนโบไฮเดรต 
ไขมันและโปรตีน ทําใหรางกายมีประสิทธิภาพในการประกอบการงานและการเรียนรู  

 คุณคาทางดานแรธาตุ ปลาประกอบดวยธาตุ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในสัดสวนท่ีพอดีตอการสราง
กระดูกและฟน มีธาตุเหล็กชวยในการสรางเม็ดโลหิต 
ปองกันโรคโลหิตจาง สวนปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน ซ่ึงชวย 
ปอง กันโรคคอพอก ปลานอกจากจะให คุณคาทาง
โภชนาการตอรางกายแลวจะตองเปนปลาท่ีผานการ
ประกอบอาหารใหสุกดวยความรอน การกิน ปลาดิบ จะให
โทษตอรางกาย เนื่องจากปลาดิบมีพยาธิตัวจี๊ดจะไช ไปตาม
กลามเนื้อ ผิวหนังและอวัยวะตาง ๆ ท่ัวรางกาย  

ในขณะท่ีโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาหารตาง ๆ ราคาสูงข้ึน แตปลาก็ยังนับวาเปนแหลงอาหารท่ี
ราคาถูกกวาอาหารอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณคาทัดเทียมกัน เพราะคุณคาสารอาหารโปรตีนในปลามีท้ังคุณภาพและ 
ปริมาณท่ีดีและเหมาะสม มีสวนนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อ ซ่ึงเสื่อมสลายให
อยูในสภาพปกติ ท้ังยังเปนสวนประกอบของสารสรางภูมิคุมกันโรคและใหพลังงานแกรางกาย ท้ังยัง เปน
สวนประกอบของสารสรางภูมิคุมกันโรคและใหพลังงานแกรางกาย การกินปลาเปนอาหารประจําแทนเนื้อสัตว 
จะมีสวนชวยลดปริมาณไขมันในเลือด สวนในเด็กทารก เด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียน ไดบริโภคปลาเปน
ประจํา จะมีผลอันนําไปสูการมีพลานามัยท่ีสมบูรณและแข็งแรง และท่ีสําคัญตองชวยกันอนุรักษดวย โดยการ
ไมจับปลาในฤดูวางไขหรือจับปลาเล็ก ๆ มากิน เพ่ือเราจะไดมีปลาใหลูกหลานไดกินตลอดไป  

 
จัดทําโฮมเพจโดย : สํานักบริการคอมพิวเตอร, ๑ กันยายน ๒๕๔๗ 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ ภาษาไทยเลอคาภาษาชาติ   เรื่อง  ศัพททางวิชาการ 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๓ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา   ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด  
 ม.๓/๕ อธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑.  อธิบายความหมายคําศัพททางวิชาการและวิชาชีพได 
 ๒.  บอกลักษณะของศัพทวิชาการได 
สาระสําคัญ 
  คําศัพททางวิชาการ หมายถึง คําศัพทท่ีใชเฉพาะวงการวิชาการ หรือวงการอาชีพ สวนมากจะพบใน
งานเขียนทางวิชาการ 
สาระการเรียนรู 
 คําศัพททางวิชาการและวิชาชีพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
กิจกรรมการเรียนรู   
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑.  ครูเปดภาพอาชีพในสังคมไทย ใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนพูดสิ่งท่ีเก่ียวของกับภาพนั้นออกมา  
โดยตองเปนคําท่ี อาชีพนี้ใชกัน แตอาชีพอ่ืนไมใช 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพตางๆ แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็น เก่ียวกับคําศัพทท่ีใชในวิชาชีพตางๆ 
 ๒.  นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด นักเรียนคิดวา ผูท่ีประกอบอาชีพตางกัน ใชภาษาตางกัน
หรือไม อยางไร 
 ๓.  นักเรียนรวมกลุมเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑) แลวใหแตละกลุมศึกษาความรูเรื่อง ศัพท
ทางวิชาการและศัพทวิชาชีพ จากหองสมุดและแหลงขอมูลสารสนเทศ 



 ๔.  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายความรูเรื่อง ศัพททางวิชาการและศัพทวิชาชีพ โดยครูเปดโอกาส 
ใหมีการซักถามจนเขาใจกระจางชัดเจน 
 ๕.  นักเรียนแตละคนทําใบกิจกรรม เรื่อง ศัพทวิชาการและศัพทวิชาชีพ เสร็จแลวใหตรวจความ
ถูกตอง กอนนําสงครูตรวจ 
 ๖.  ครูตรวจใบกิจกรรม แลวนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนกลุม จากนั้น
ประกาศชมเชยกลุมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดและกลุมท่ีไดคะแนนรองลงมา เพ่ือเปนการเสริมกําลังใจ 
 ๗.  นักเรียนตอบคําถามกระตุนความคิด 
 ถาประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง นักเรียนคิดวา มีความจําเปนท่ีจะตองรูคําศัพทของผูท่ีประกอบ
อาชีพอ่ืนหรือไม  เพราะเหตุใด 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง ศัพททางวิชาการและศัพทวิชาชีพ พรอมกับแนะแนวทาง
ในการใชใหถูกตองและเหมาะสม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 ๑.  ใบกิจกรรมเรื่อง  ศัพททางวิชาการและวิชาชีพ 
แหลงเรียนรู 
 ๑.  หนังสือเรียนวิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒.  http://.www.krujin.ob.tc ภาพประกอบ 
 ๓.  0TUhttp://.www.stv.ac.thU0T  เนื้อหาศัพททางวิชาการและวิชาชีพ 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจและประเมินใบกิจกรรม ศัพท

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
แบบประเมินใบกิจกรรม ศัพททาง

วิชาการและวิชาชีพ 

คะแนนรอยละ ๖๐  ผานเกณฑ 

 
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://.www.krujin.ob.tc/
http://.www.stv.ac.th/


แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 
 

ชื่อ -สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี.......................  
คําช้ีแจง   :   ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด   /  

ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
รายการประเมิน 

 
ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีวินัย 
  
  

๓.๑ เขาเรียนตรงเวลา        
๓.๒ แตงกายเรยีบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ        
๓.๓ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอง        

๒  .มุงมั่นในการ   
    ทํางาน 

๖.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรบัมอบหมาย     
๖.๒มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 

                     ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  
                                                                (.....................................................................) 

                                                                 ....................../................................/ ...........  
เกณฑการใหคะแนน 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให ๑ คะแนน 
 - พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม    (๓) 
รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี          (๒) 
รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช       (๑) 
รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง  (๐) 

 



 
                                                                                                

 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

)๓(  

ดี 
)๒(  

พอ 
ใช 

)๑(  

ปรับ
ปรุง 

)๐(  

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง  โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารส่ือสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
๑.๔ เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ ได     
๑.๕ เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

๒.ความสามารถ
ในการคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู      
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเองไดอยางเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 
 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 
     ลงชื่อ ....................................................................ผูประเมิน  
      (........................................................) 
     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 
         ดีมาก หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 
         ดี หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง   ใหระดับ  ๒  คะแนน 
         พอใช หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 
         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย            ใหระดับ  ๐  คะแนน             
เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL) 

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน     



 

 

 ใบกิจกรรม 

  ศัพทวิชาการและศพัทวิชาชีพ 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนยกตัวอยางศัพทวิชาการและศัพทวิชาชีพ ประเภทละ ๔ คํา ลงในตารางท่ีกําหนด 

)ตัวอยาง(  
ประเภทของอาชีพ ตัวอยางคําศัพท 

ศัพทเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ศัพทเก่ียวกับศึกษาศาสตร  
 

ศัพทเก่ียวกับรัฐศาสตร  
 

ศัพทเก่ียวกับนิติศาสตร  
 

ศัพทเก่ียวกับแพทยศาสตร  
 

ศัพทเก่ียวกับนาฏศิลป  
 

ศัพทเก่ียวกับดนตรี  
 

ศัพทเก่ียวกับกีฬา  
 

ศัพทเก่ียวกับการโฆษณา  
 

ศัพทเก่ียวกับโหราศาสตร  
 

 
 )พิจารณาตามคําตอบของนกัเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน(  

 

 
  



 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ ภาษาไทยเลอคา ภาษาชาติ   เรื่อง  วิเคราะหระดับภาษา 
วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท๒๓๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ เวลาเรียน  ๕ คาบ 
ผูสอน  นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย  อาจารยพ่ีเล้ียง  อ. ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว         
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐานการเรียนรู  ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ  
ตัวช้ีวัด  
 ท ๔.๑ ม.๓/๓  วิเคราะหระดับภาษา 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักสังเกตของระดับภาษาได 
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหระดับภาษาได 
 ๓. นักเรียนสามารถเขียนขอความไดถูกตองตามระดับภาษา 
สาระสําคัญ 
 การใชภาษาข้ึนอยูกับกาลเทศะ สถานการณ สภาวะแวดลอม และสัมพันธภาพระหวางบุคคล ซ่ึงอาจ
แบงภาษาเปนระดับตางๆไดหลายระดับ ไดแก ระดับพิธีการ ใชสื่อสารกันในท่ีประชุมท่ีจัดข้ึนอยางเปนทางการ 
ระดับทางการ ใชบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในท่ีประชุม ระดับก่ึงทางการ คลายกับภาษาระดับ
ทางการ แตลดความเปนงานเปนการลงบาง ระดับไมเปนทางการ ภาษาระดับนี้มักใชในการสนทนาโตตอบ
ระหวางบุคคล ระดับกันเอง ภาษาระดับนี้มักใชกันในครอบครัวหรือระหวางเพ่ือนสนิท 
สาระการเรียนรู 
 ๑. ลักษณะของภาษาแตละระดับ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. ใฝเรียนรู 
 ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑  
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. นักเรียนสังเกตคําตอไปนี้วามีการใชแตกตางกันอยางไร “กิน หมํ่า เจี๊ยะ ทาน  รับประทาน  
เสวย” 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวาภาษาไทยเปนภาษาท่ีมีการใชคําท่ีแตกตาง 
กันตามโอกาสและระดับชั้นของบุคคล 



 ๒. นักเรียนแบงกลุมศึกษาใบความรู เรื่องระดับภาษา 
 ๓. ครูสุมตัวแทนกลุมนําเสนอผลการอภิปรายหนาชั้นเรียนและครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมรับใบกิจกรรม เรื่องการวิเคราะหระดับภาษา 
 ๕. ครูสุมตัวแทนกลุมนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน และครูอธิบายเพ่ิมเติม 
ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องระดับภาษา 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนสังเกตขอความตอไปนี้วาใชภาษาระดับใด เพราะเหตุใด 
     ๑.๑ บอลไทยเฮครองแชมปอาเซียนคัพ 
    ๑.๒ ถาเราชวยกันคนละไมคนละมือเราก็จะขับไลศัตรูของชาติ แกไข  ปลดเปลื้องความทุกข
ยากใหคนในชาติได 
    ๑.๓ การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคําเปนลักษณะสําคัญของการแตงวรรณคดี 
 ๒. ครูสุมนักเรียนออกมาอธิบายคําตอบ คําตอบแตละขอและครูอธิบายเพ่ิมเติม 
 ๓. นักเรียนทําแบบฝกหัดในใบกิจกรรม เรื่องระดับภาษา 
 ๔. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยและวิจารณคําตอบในใบงาน 
ช่ัวโมงท่ี ๓-๕ การเขียนขอความตามระดับภาษา 
 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ๑. ครูเขียนตัวอยางคําขวัญใหนักเรียนทายวาเปนคําขวัญของจังหวัดใด ดังนี้ 
         ๑.๑ เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ 
                        ๑.๒ เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน 
                        ๑.๓ ทะเลงาม ขาวหลามอรอย ออยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย 
                        ๑.๔ เมืองสี่แคว แหมังกร พักผอนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ําโพ 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๑. นักเรียนเขียนคําขวัญประจําจังหวัดของนักเรียน และรวมกันวิเคราะหขอสังเกตจากคํา 
ขวัญท้ัง ๕ ตัวอยางเพ่ือสรุปหลักการเขียนคําขวัญ 
 ๒. นักเรียนแบงกลุมศึกษาใบความรู เรื่องการเขียนขอความตามระดับภาษา สรุป 
หลักเกณฑจากใบความรูท่ีศึกษา  และทําใบกิจกรรม เรื่องการเขียนขอความตามระดับภาษา  
 ๓. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยและวิจารณคําตอบในใบกิจกรรม เรื่องการเขียนขอความตามระดับ
ภาษา 
 ๔. นักเรียนแตละกลุมวางแผนฝกทักษะการเขียนจากใบกิจกรรม ดังนี้ 
                        ๔.๑ เขียนคําอวยพรในงานแตงงานระหวางแมลออและนายทองคํา 
                        ๔.๒ เขียนคําขวัญรณรงครักษาความสะอาดในโรงเรียน 
 ๕. นักเรียนแตละกลุมลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืนตรวจและวิจารณแนวทางการ 
เขียนวาถูกตองเหมาะสมหรือไมอยางไร แตละกลุมปรับปรุงแกไขกอนสงครู 
 กิจกรรมรวบยอด 
          ๑. ครูมอบหมายใหนักเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนโดยทําหนังสือเลมเล็กเก่ียวกับการใช
ถอยคําใหถูกตองตามระดับภาษา เชนคําอวยพร คําขวัญ คําคม คติพจน 



ส่ือการเรียนรู  /แหลงเรียนรู  
 ๑. ใบความรู เรื่องระดับภาษา 
 ๒. ใบกิจกรรม เรื่องการวิเคราะหระดับภาษา 
 ๓. ใบกิจกรรม เรื่องระดับภาษา 
 ๔. ตัวอยางคําขวัญ 
 ๕. ใบความรู เรื่องการเขียนขอความตามระดับภาษา 
 ๖. ใบกิจกรรม เรื่องการเขียนขอความตามระดับภาษา 
 ๗. ใบกิจกรรม เรื่องการเขียนคําอวยพร และคําขวัญ 
 ๘. ใบกิจกรรม เรื่องหนังสือเลมเล็ก 
 
การวัดและประเมินผล 

 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจใบงาน ใบงาน รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ประเมินผลงาน แบบประเมินการทําหนังสือเล็มเล็ก ระดับคุณภาพ ๒ ผานเกณฑ 
 
  
 
ลงชื่อ...........................................................ผูสอน  ลงชื่อ..........................................................ผูสอน 

(นางสาวมธุมิส   สมานทรัพย)          (อาจารย ดร.บัวลักษณ  นาคทรงแกว ) 
        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ     อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  
ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 
  
  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        
๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        
๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   
    ทํางาน 

๒.๑ มีความตั้งใจ และพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย     
๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ     

 
                   ลงชื่อ ......................................................................ผูประเมิน  

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

เกณฑการใหคะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ   ให ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 
 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเย่ียม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



 
                                                                                                
 

ช่ือ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 
คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ดาน อยูในระดับคุณภาพ 
 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ....................................................................ผูประเมิน 
      (........................................................) 
     วัน เดือน ป ท่ีประเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและสม่ําเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติน้ันชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมน้ันเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             
เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 



แบบประเมินหนังสือเลมเล็ก 
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รายการประเมินหนังสือเลมเล็ก  
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เกณฑประเมินการทําหนังสือเล็มเล็ก 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

 
ชื่อเร่ือง 

 

ช่ือเรื่องเราความสนใจให
ติดตามอาน 

ช่ือเรื่องคอนขาง 
เราความสนใจ 
ใหติดตามอาน 

ช่ือเรื่องเราความสนใจให
ติดตามอานพอสมควร 

 
ช่ือเรื่องไมนาสนใจ 

รูปเลม 

 
รูปเลมกะทัดรัด 

มีลักษณะเดนท่ีนาสนใจ   
 

รูปเลมกะทัดรัด 
มีลักษณะเดนคอนขางนาสนใจ   

รูปเลมกะทัดรัด 
มีลักษณะเดนท่ีนาสนใจ   

พอสมควร 

รูปเลมไมนาสนใจ   
 

การนําเสนอ 

นําเสนอโดยเนนประเด็นท่ี
นาสนใจ  

มีรูปภาพประกอบ 
ชวนใหติดตามอาน 

นําเสนอเนนประเด็น
คอนขางนาสนใจ               

มีรูปภาพประกอบ    ชวน
ใหติดตามอาน 

นําเสนอโดยเนนประเด็นท่ี
นาสนใจ 

ชวนใหติดตามอาน
พอสมควร 

 

นําเสนอไมมีจดุเนน                        
ท่ีนาสนใจ  และ 

ไมชวนใหติดตามอาน 

การใชภาษา 

ใชภาษาไดถูกตองสละสลวย                                   
เหมาะสมกับการเขียน 

ขอความโดยใชถอยคํา
ถูกตองตามระดับภาษา          

และมมีารยาท 
ในการเขียน 

ใชภาษาไดคอนขางถูกตอง
สละสลวย  เหมาะสมกับการ

เขียนขอความโดยใช
ถอยคําถูกตองตามระดับ
ภาษา และมีมารยาทใน

การเขียน 

เขียนขอความโดยใช
ถอยคําถูกตองตามระดับ
ภาษาพอสมควร และมี

มารยาท 
ในการเขียน 

เขียนขอความโดยใช
ถอยคําไมถูกตอง 
ตามระดับภาษา  

คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค 

มีวินัย ใฝเรยีนรู 
ซื่อสัตยสุจรติ 

ไมคัดลอกงานของผูอ่ืน 
และมุงมั่นในการทํางาน 

มีวินัย  ใฝเรียนรู 
ซื่อสัตยสุจรติ 

ไมคัดลอกงานของผูอ่ืน 
และคอนขางมุงมั่น 

ในการทํางาน 

มีวินัย  ใฝเรียนรู ซื่อสตัย
สุจรติ 

ไมคัดลอกงานของผูอ่ืน 
และมุงมั่นในการทํางาน

พอสมควร 

ขาดความใสใจ 
ใฝเรียนรู 

และไมมุงมั่น 
ในการทํางาน 

 
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ   

ระดับคะแนน ๑๗ -๒๐  คะแนน    ผลการประเมินอยูในระดับ  ดีมาก     )ระดับ ๔ ) 
      ระดับคะแนน ๑๓ -๑๖   คะแนน    ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี           )ระดับ ๓ ) 
      ระดับคะแนน ๑๐ -๑๒   คะแนน    ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช      )ระดับ ๒ ) 
      ระดับคะแนน     ๕ -๙    คะแนน    ผลการประเมินอยูในระดับ  ปรับปรุง  )ระดับ ๑ )  
 
 
 

 



ใบความรู เร่ืองระดับภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การแบงระดับภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งในสังคมไทย ซ่ึงจะใชภาษากับบุคคล  สถานท่ี  โอกาส   

           ไมเหมือนกัน จึงทําใหเก  ิดระดับภาษา นํามาใชอยางเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงกิริยามารยาทท่ีถูกตองของ
ผูใชภาษา  ภาษาอาจแบงเปน  ๓  ระดับ  คือ 
  ๑   .ภาษาทางการ  
  ๒   .ภาษาก่ึงทางการ  
  ๓   .ภาษาปาก  
  ๑   .ภาษาระดับทางการ   เปนภาษาท่ีใชในพิธีการ จะเรียบเรียงและเลือกเฟนถอยคําอยางประณีต  
ภาษาทางการเปนภาษาแบบแผนใชในภาษาเขียนมากกวาภาษาพูด เชน คํากราบบังคมทูล รายงานการเปด
ประชุม  ภาษา ในตําราหรือแบบเรียน การเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือราชการ  การกลาวตอนรับ               
การถวายพระพร  การกลาวอวยพร  การบรรยายใหความรู  การประชุม  การรายงาน  ภาษาแบบแผนใช
ถอยคําสุภาพ  บางครั้งอาจมีคําศัพททางวิชาการ  ไมใชคําฟุมเฟอย  แตใชภาษาตรงไปตรงมา กระชับ และ              
มีเจตนารมณในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลอยางเปนทางการประกอบอยูดวย   

ตัวอยาง  “บทละครไทยเปนอีกรูปหนึ่งของวรรณกรรมไทย บทละครของไทยเปนวรรณกรรมท่ี
ประพันธข้ึน ท้ังเพ่ืออานและเพ่ือแสดง  รูปแบบท่ีนิยมกันมาแตเดิม คือ บทละครรํา ตอมามีการปรับปรุงละคร
รําใหทันสมัยข้ึนตามความนิยมแบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหมเกิดข้ึน ไดแก ละครดึกดําบรรพ  ละครพันทาง 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีการรับรูปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงใหเขากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทํา
ใหการละครไทยพัฒนาข้ึน  โดยมีกระบวนการแสดงท่ีแตกตางไปจากละครไทยท่ีมีอยูมาเปนละครรอง ละคร
พูดและละครสังคีต”  

(กันยรัตน สมิตะพันทุ. “การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว.” ใน บทความวิชาการ 20 ป ภาควิชาภาษาไทย. หนา 158.)  

  ๒   .ภาษาระดับกึ่งทางการ   เปนภาษาก่ึงแบบแผน ภาษาท่ีใชพูดจากันอยางมีขอระมัดระวังมากข้ึน  
ใชสื่อสารกับครู อาจารยและผูท่ีไมคุนเคย  ใชในการประชุมหรือพูดจากันอยางเปนพิธีก็ได เชน การแนะนํา 
การอภิปราย  การปาฐกถา ภาษาท่ีใชเขียนจดหมายถึงผูไมคุนเคย ภาษาท่ีใชในการเขียนวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ ขาว บทความ  นวนิยาย เรื่องสั้น   

ตัวอยาง   “ในชวงเรียนอยูในระดับมัธยม ผูท่ีมีความขยันมุงม่ันจะเขามหาวิทยาลัยใหได จะไมสนใจ
สิ่งแวดลอมรอบกายท้ังสิ้น ยกเวนสิ่งท่ีเขาคิดวาจะสามารถทําใหเขาสอบเขามหาวิทยาลัยได  ชีวิตนักเรียน
มัธยมจึงมีแตติว ติว และติว  กีฬาฉันไมเลน กิจกรรมฉันไมมีเวลาทํา และยิ่งหองสมุดฉันไมทราบวาจะเขาไป
ทําไม เพราะเวลาท้ังหมดจะตองใชทองตําราอยางเดียว แลวก็มักจะประสบความสําเร็จตามท่ีคิดเสียดวย คือ 
สอบเขามหาวิทยาลัยได” 

(เปลงศรี อิงคนินันท. “ตองขอใหอาจารยชวย” UกาวไกลU ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 หนา 27.)  
   ๓   .ภาษาระดับปาก   ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันในสถานการณท่ีไมเปนทางการ  ผูพูดจะใชภาษา
โดย ไมระมัดระวังมากนักในการออกเสียง การเลือกคําหรือโครงสราง  ภาษาปากเปนภาษาท่ีใช ในสถานการณ
แบบกันเองเม่ืออยูกับคนในครอบครัว  มิตรสหายหรือเพ่ือนรวมงาน  เปนภาษาท่ีไมพิถีพิถัน ไมตองระมัดระวัง
มากนัก  คําภาษาปากท่ีปรากฏในพจนานุกรมฯ  มีท้ังท่ีเปนคํานาม  คํากริยาและคําวิเศษณ  ตัวอยางเชน  ตัว
สําคัญ  หมายถึง  ตัวราย  เชน  เด็กคนนี้แหละตัวสําคัญนักชอบรังแกเพ่ือน  เมียนอย  คือหญิงท่ีชายเลี้ยงดู
อยางภรรยา  แตไมมีศักดิ์ศรีเทาเมียหลวงหรือไมไดจดทะเบียน คําภาษาปากท่ีแปลวา มาก  เชน  โข บาน บาน



ตะเกียงบานตะโก บานตะไท บานเบอะ  คําภาษาปากท่ีแปลวา  ใหญโตกวาปรกติ เชน  เบอเรอ  เบอเรอเทอ   
เบอเริ่ม   เบอเริ่มเท่ิม  คําภาษาปากท่ีเปนคํากริยา เชน เขาโลง  หรือ   ไปคาถาน  แปลวา ตาย   ข้ึนเขียง 
หมายความวา ตกอยูในภาวะท่ีแทบไมมีทางจะตอสูหรือเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงไดเลย  ข้ึนห้ิง  แปลวา  เก็บไวโดย
ไมไดใชประโยชน   เข่ีย  หมายความวา เขียนหรือวาดอยางหวัดๆ เชน ชวยเข่ียๆ ประวัติเรื่องนี้ใหหนอยเถอะ  
ลายมือเปนไกเข่ีย  เปนตน  
 ตัวอยาง    “ชาวรากหญา  ” กระอักราคาไขพุงฟองละ ๕-๖  บาท  สวนพอคารานชําหาวิธีเอาตัวรอด
เลือกไขใบจิ๋วมาวางขายกระตุนกําลังซ้ือลูกคา  ดาน  "สมาคมผูเลี้ยงไก " แจงราคาไขขยับตัวมาจากผลพวง
นําเขาเสรีพอแมพันธุเม่ือกลางป ๕๕ ทําเกษตรกรขาดทุนยับตอเนื่อง ประกอบกับราคาตนทุนคาไฟ-คาแรงสูง-
ผลผลิตนอย  ทําราคาพุง  ออน รบ .ชวยดูแล  ผูบริโภคเขาใจสถานการณ "พาณิชย "ตรึงราคาถึงสิ้นเดือน พ.ค .

คาดสถานการณ จะกลับเขาสูภาวะปกติชวง  มิ.ย.-ก.ค .วอน ปชป .อยาเอามาเปนประเด็นการเมือง  
                                                    )ห นังสือพิมพสยามรัฐ  วันพุธท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  พ .ศ  .๒๕๕๖(  

1 Tปจจัยท่ีกําหนดระดับภาษา1 T 
       ๑.  โอกาสและสถานท่ี  ปจจัยท่ีทําใหใชภาษาตางระดับกันอยูท่ีโอกาสและสถานท่ี ถาสื่อสารกับ
บุคคลกลุมใหญในท่ีประชุมก็จะใชภาษาระดับหนึ่ง ถาพูดกัน ในตลาดรานคาภาษาก็ตางระดับกันออกไป  
       ๒. สัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลมีสัมพันธภาพ หลายลักษณะ เชน บุคคลท่ีไมเคยรูจัก บุคคลท่ี
เพ่ิงรูจัก บุคคลท่ีเปนเพ่ือนสนิท นี่ก็เปนปจจัยใหใชภาษาตางระดับกัน แตอยางไรก็ตามตองยึดหลักพิจารณา
โอกาสและสถานท่ีดวย  
       ๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหายอมข้ึนอยูกับโอกาสไมนอย เชน เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องสวนตัว ก็ไมนาไป
ใชกับภาษาระดับทางการ  
       ๔. สื่อท่ีใชในการสื่อสาร สื่อท่ีใชก็ทําใหภาษาเปลี่ยนระดับได เชน จดหมายปดผนึกกับไปรษณียบัตร 
ระดับภาษาท่ีไมตองตรงกัน เม่ือพูดดวยปากกับพูดดวยเครื่องขยายเสียงหรือพูดทางวิทยุ ทางโทรทัศน ระดับ
ภาษาท่ีใชยอมแตกตางกัน 
 
 



ใบกิจกรรม  เร่ืองการวิเคราะหระดับภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง:   นักเรียนจงใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑-๑๐ โดยบอกระดับภาษาจากขอความท่ีกําหนดให 

๑. ระดับทางการ 
๒. ระดับก่ึงทางการ 
๓. ระดับภาษาปาก 

 

……………..๑.  เราไดขอมูลจากเหน็ตมาเพียบเลย นี่ไง 
……………..๒.  ขอควรปฏิบัติของผูบริโภคสินคาและบริการดานการโฆษณา 
……………..๓.  ดโูฆษณาอยางนี้แลวสบายใจ อ่ิมใจเหมือนไดอานหนังสือดีๆ เรื่องหนึ่ง ถา 
        ผูสรางโฆษณาตั้งใจ พิถีพิถัน และมีรสนิยมอยางนี้มากๆ ก็คงจะดี 
……………..๔.  ถาคุณหมกมุนหาวิธีตางๆ นานาท่ีจะผลักเพ่ือนของคุณใหตกเกาอ้ี คุณไมมีวันจะสบายใจ  
                  ไมชาคุณก็จะกลายเปนโรคประสาท 
……………..๕.  เนื่องจากมีสุนัขอาศัยอยูภายในโรงเรียนเปนจํานวนมากและไดออกลูกเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทุกป 
……………..๖.  การสื่อสารของมนุษยมีขอบเขตกวางขวางและมีหลายระดับ  
……………..๗.  พอขบวนเรือแหผานมา ก็โยนดอกบัวบูชาถวายองคพระหรือโยนใหผูท่ีอยูในเรือรับไปบูชาแทน  
                  เชื่อวาจะเปนสิริมงคล ตอนโยนบัวและรับบัวนี้สนุกสนานมาก บางทีก็แยงกันจนตกน้ําก็มี 
……………..๘.  เม่ือเลือกดอกไมมาเรียงรอยเขาดวยกันก็จะไดพวงมาลัยท่ีมีลวดลายและสีสันสวยงามใชสําหรับ 

       เปนของขวัญและของบูชาได 
……………..๙.  เม่ือประจักษแจงถึงความมหัศจรรยแหงมะละกอเชนนี้แลว สมควรหรือไมท่ีเราจะชวยกันปลูก
        มะละกอไวประจําบานใหมากๆ  จะปลูกไวเปนอาหาร  เปนพืชสมุนไพร หรือปลูกไวขายสราง
        รายไดก็เปนเรื่องท่ีนายินดีท้ังสิ้น 
……………..๑๐. นอกจากนั้นยังเปนการเฉลิมฉลองฤดูเก็บเก่ียวพืชพันธุธัญญาหารท่ีใหผลใหม แลวนํามาถวาย   

        เปนเทวบูชาเพ่ือแสดงความกตัญูตอเทพเจา 
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ใบกิจกรรม  เร่ืองระดับภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําช้ีแจง:   นักเรียนจงใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑-๑๐ โดยบอกระดับภาษาจากขอความท่ีกําหนดให 
๑. ระดับทางการ 
๒. ระดับก่ึงทางการ 
๓. ระดับภาษาปาก 

 

…………๑.  เปนหนาท่ีจะตองมาอยูใกลชิดลูกสาวผม เพ่ือจะไดชวยธุระตางๆ ตามเวลาอันสมควร 
....……..๒   พุทโธ ! เจาคุณ ! แตท่ีผมฉิบหายไปในเรื่องคาฝนนั่นก็เกือบรอยชั่งเขาไปแลว 
.………..๓.  กวีไทยมักมุงสรางสรรคงานประพันธท่ีใหความเพลิดเพลินและสั่งสอนเพ่ือยกระดับจิตใจผูอานผูฟง 
     ไปดวย คุณคาของวรรณคดีไทยจึงมีท้ังดานอารมณและคุณธรรม 
………..๔.  แดดแรงข้ึน แสงสวางสองผานผาพลาสติกท่ีขึงอยูหนาราน ทอดเงาสีเขียวๆ แดงๆ ลงบนพ้ืน 
    ซ่ึงเฉอะแฉะดวยน้ําครํา แสงไฟจากรานขายปลาจับเกล็ดเงินของปลากะพงตัวใหญเปนประกาย  
    ทําใหปลาสดอ่ืนๆ รวมท้ังกุงกับปลาหมึกท่ีวางอยูบนเกล็ดน้ําแข็งมีสีสันสดใสชวนซ้ือ 
………..๕.  ปวนใต บึ้มหางดังสุราษฎร 
………..๖.  วฒันธรรมตะวันตกแพรกระจายอยูตามสถานท่ีตางๆ ท่ัวโลก  ทําใหวิถีชีวิตชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิม           
    เปลี่ยนแปลงไป 
………..๗.  หลังจากท่ีปลอยใหผมใชเวลาอยูกับพอท้ังวัน คุณชอยพาผมนั่งรถเกงคันเดิมกลับบานในตอนเย็น  
    ไมพูดจาแมแตคําเดียว ราวกับเหนื่อยใจและสิ้นหวังกับความพยายามใหผมเปนเด็กวานอนสอนงาย 
………..๘.  เรื่องนี้ชาวอเมริกันรูดี เพราะมีท้ังหนังสือและภาพยนตรท่ีสรางเก่ียวกับทาสผิวดําในอดีต การตอสู 

  เพ่ืออิสรภาพ  สิทธิโดยชอบธรรมของคนดํา ใหคนรุนหลังไดชมและสํานึกในสิ่งท่ีผิดพลาด ไมถูกตอง 
    ในประวัติศาสตร จะไดไมมีการยอนรอยสิ่งชั่วรายเหลานั้นอีก 
………..๙.  เมืองไทยอากาศรอนก็นุงโจงกระเบน ผูชายไมสวมเสื้อ ผูหญิงหมสไบหรือผาแถบ ยุโรปอากาศหนาว 
             ก็สวมกระโปรงยาว ใสรองเทาบูต  ถาเอาชุดของชาติหนึ่งไปแตงในบานเมืองอ่ืนคงพิสดาร เพราะ
    ไมเขากับบรรยากาศ อากาศ และธรรมชาติแตละแหง 
……..๑๐.  ไมมีใครสอดแนมหนุยหรอก แตหนุยตองรูสิวาหนุยคือราชฤทธิ์คนหนึ่ง จะหามไมใหคนแถวนี้สนใจ 
   คงเปนไปไมได 
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ใบความรู เร่ืองการเขียนขอความตามระดับภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

คําขวัญ คือ ขอความท่ีแตงข้ึนเพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีดีงาม มุงใหกําลังใจ เตือนใจใหไมเผลอกระทํา
ความผิด   เตือนใหคิดหรือปฏิบัติตน ในเรื่องเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง มักจะมีขอคิดท่ีผูอานสามารถนําไปใชเปน 
แนวทางในการดําเนินชีวิตได 

ลักษณะคําขวัญ 
         ๑ .ใชถอยคํากะทัดรัด สละสลวย  โดยเฉพาะคําท่ีมีสัมผัสคลองจองกัน 
         ๒. มีความลึกซ้ึงกินใจ  มีความหมายในดานดี สื่อความคิดในทางสรางสรรค 
         ๓. ใชคําท่ีมีขอคิดซ่ึงเหมาะสมกับแตละโอกาสท่ีจะใชคําขวัญ 
         ๔.  ใชถอยคําหรือระดับภาษาใหเหมาะกับฐานะทางสังคมของผูใหและผูรับ 

ตัวอยาง 
1. รักชาติ ศาสนกษัตริย เปนคุณสมบัติของเยาวชนไทย      
2. สุรา ยาเสพติด เปนภัยตอชีวิต  เปนพิษตอสังคม   
3. เด็กดี เปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาด ชาติม่ันคง   
4. ขับรถใหเตือนตน  ขามถนนใหเตือนตา                         
5. ใชน้ําอยางคุมคา เพ่ือวันนี้ เผื่อวันหนา 
6. เม่ือสิ่งแวดลอมเปนพิษ  ชีวิตจะมีภัย  

คติพจน คือ ขอความใชเปนคติเพ่ือเตือนใจบุคคลใหยึดม่ันความดีงาม แนวคิด คานิยมหรือหลัก
ปรัชญาอยางใดอยางหนึ่ง บุคคลท่ีมีคติพจนประจําใจและใชเตือนตนเองใหดํารงอยูในความดีงามตลอดเวลา  
บางคน จึงเรียกคติพจนวา คติประจําใจ บุคคลอาจนําภาษิต คําขวัญ หรือคําพูดคมคาย หรือบางสวนของบท
รอยกรอง ท่ีมีคตินาประทับใจมาใชเปนคติพจนหรือคติประจําใจไดท้ังสิ้น  

หลักการเขียนคติพจน 
         ๑. ใชถอยคํานอยมีความหมายลึกซ้ึง      

๒ .ใชคําคลองจอง สละสลวย       
๓. มุงใหเกิดผลในดานดีเทานั้น 

ตัวอยาง 
  - ออมไวไมขัดสน 
  - อุปสรรคมีไวใหฝาฟน  
  - ลูกผูชายคําไหนคํานั้น 
  - เสือตายไวหนัง คนตายไวชื่อ  
  - ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน  
  - พึงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม 
  - ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 
 คําคม  คือ คําพูดท่ีมีลักษณะคมคาย คือแฝงไวดวยขอคิดท่ีลึกซ้ึง บางครั้งอาจใชถอยคําท่ีฟงเผินๆ  
อาจดูขัดแยงกัน แตกลับตีความไดอยางมีชั้นเชิง มักใชความเปรียบท่ีนาสนใจ ชวนใหขบคิดวาเปนจริง 

การเขียนคําขวัญ  คติพจน  คําคม  คําอวยพร 



ตามคําคมนั้นหรือไม  
หลักการเขียนคําคม 

         ๑. ใชถอยคําสัมผัสคลองจอง สละสลวย         
๒. ใชคําท่ีมีความหมายคมคาย 

        ๓. มุงใหเกิดความคิดท่ีดีและอยากปฏิบัติตาม        
๔. มีความลึกซ้ึงกินใจ 

ตัวอยาง 
- ขาดทุนคือกําไร   

- ความรักทําใหคนตาบอด  
- โกรธคือนรก งกคือเปรต                      

                
- จินตนาการสําคัญกวาความรู  

- ตัดฟนจึงไดรูวาขวานท่ือ  
- ความงามไมคงท่ี ความดีซิคงทน  

- รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง         
            

- ของท่ีไดมางายๆ ก็ยอมสูญเสียไปงายๆ  
- ความส ำเร็จของลูก คือความสุขของพอแม 

 คําอวยพร หมายถึง ขอความแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีตอผูอ่ืนในโอกาสตางๆ เชน                      
การถวายพระพร  วันข้ึนปใหม  วันเกิด  วันแหงความรัก สําเร็จการศึกษา เปดกิจการ เลื่อนตําแหนง                          
วันแตงงาน ข้ึนบานใหม เกษียณอายุ  การอวยพรใหหายเจ็บปวย วันสําคัญทางศาสนา เดินทางไกล เปนตน 
 หลักการเขียนคําอวยพร 
  1.  เขียนใหสอดคลองสัมพันธกันระหวางผูอวยพร ผูรับพร โอกาส และสื่อท่ีใชอวยพร 
  2.  การกลาวถึงโอกาสท่ีอวยพร 
  3.  การอวยพรผูอาวุโส ควรการกลาวอางถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปนสากลหรือสิ่งท่ีผูรับพรเคารพ
นับถือ 
  4.  ใหพรท่ีเหมาะสมกับผูรับพรและเปนพรท่ีสรางสรรคในดานตางๆ เชน ความสุข หนาท่ี
การงาน การเงิน ความสําเร็จ ความสมหวัง สุขภาพ อายุยืนยาว เปนตน 
  5. ใชภาษาเขียนท่ีถูกตองเหมาะสมโดยพยายามสรรคําท่ีไพเราะและมีความหมายดี 
 ตัวอยางคําอวยพรวันข้ึนปใหม 

- ในศุภวารดิถีข้ึนปใหมนี้ ขออาราธนาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก 
โปรดดลบันดาลใหคุณตาและคุณยายมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวอยูเปนรมโพธิ์รมไทรของลูกหลานทุกคน
ตลอดไป 

ตัวอยางคําอวยพรวันเกิด 
-ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายจงอํานวยพรวันเกิดใหอาจารยประสบแตความสุขและสัมฤทธิ์  

ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 
 

 



 
 

ใบกิจกรรม  เรื่องการเขียนขอความตามระดับภาษา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง:   นักเรียนจงใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๑ – ๑๕ 

๑. คําขวัญ 
๒. คติพจน                         
๓. คําคม       
๔. คําอวยพร   

   

๑. ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน …………………………………………………………………………….. 
๒. รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง………………………………………………………………….. 
๓.  สุรา ยาเสพติด เปนภัยตอชีวิต  เปนพิษตอสังคม……………………………………………….. 
๔.  พึงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม………………………………………………………….. 
๕.  ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น  .............................................................. 
๖.  เด็กดี เปนศรีแกชาติ  เด็กฉลาด ชาติเจริญ  ................................................................. 
๗. ของท่ีไดมางาย ๆ ก็ยอมสูญเสียไปงาย ๆ  ................................................................... 
๘. อุปสรรคมีไวใหฝาฟน………………………………………………………………………………………. 
๙. บานเมืองจะสะอาดถาปราศจากคนมักงาย………………………………………………………… 
๑๐. ขับรถดี มีน้ําใจ ภัยไมมี ………………………………………………………………………………….. 
๑๑. ใชน้ําอยางคุมคา เพ่ือวันนี้ เผื่อวันหนา……………………………………………………………… 
๑๒. พอตัดฟนจึงรูวาขวานท่ือ……………………………………………………………………………….. 
๑๓. เสือตายไวหนัง คนตายไวชื่อ..................................................................................... 
๑๔. ขับรถใหเตือนตน  ขามถนนใหเตือนตา……………………………………………………………. 
๑๕. ความงามไมคงท่ี ความดีซิคงทน……………………………………………………………………... 
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ใบกิจกรรม  เรื่องการเขียนคําอวยพร และ คําขวัญ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คําช้ีแจง:  แบงกลุมนักเรียนฝกทักษะการเขียนตามระดับภาษา ดังนี้ 
   ๑ .เขียนคําอวยพรในงานแตงงานระหวางแมลออและนายทองคํา  
    ๒  .เขียนคําขวัญรณรงคใหรักษาความสะอาดในโรงเรียน  
                      ๓  .นําผลงานการเขียนแลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืนตรวจและวิจารณการเขียน  
                      ๔  .แตละกลุมปรับปรุงแกไขผลงานการเขียนคําอวยพร และคําขวัญ กอนสงครู  
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