
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  ค าซ  า 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของค้าซ ้าได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถยกตัวอย่างค้าซ ้าในลักษณะต่างๆ ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  ความหมายของค้าซ ้า 
 ๒.  ลักษณะของค้าซ ้า 
๔. สาระส าคัญ 
   ค้าซ ้า  คือ  ค้าที่เกิดจากการซ ้าเสียงค้าเดียวกันตั งแต่  ๒  หน  ขึ นไป  แบ่งเป็น  ๔  ลักษณะ  คือ  
บอกความหมายเป็นพหูพจน์  เช่น  เด็กๆ ก้าลังร้องเพลง  บอกความหมายเป็นเอกพจน์  เช่น  ล้างชามให้
สะอาดเป็นใบๆ  บอกความหมายเน้นหนัก  เช่น  พูดดังๆ  และบอกความไม่เน้นหนัก  เช่น  เสื อสีแดงๆ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  เด็กๆ ก้าลังร้องเพลง  ล้างชามให้สะอาดเป็นใบๆ  พูดดังๆ  เสื อสีแดงๆ  จาก
โปรแกรม  PowerPoint  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  
ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคข้างต้นมีอะไรเหมือนกัน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกความหมายของค้าซ ้า  ว่าค้าซ ้า  คือ  ค้าที่เกิดจากการซ ้าเสียงค้า
เดียวกันตั งแต่  ๒  หน  ขึ นไป  แบ่งเป็น  ๔  ลักษณะ  คือ  บอกความหมายเป็นพหูพจน์  บอกความหมาย
เป็นเอกพจน์  บอกความหมายเน้นหนัก  และบอกความไม่เน้นหนัก  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนยกตัวอย่างค้าซ ้าลักษณะต่างๆ  โดยแต่งเป็นประโยค  และออกมาเขียนลงบนกระดาน 
๔.  นักเรียนทุกคนจดบันทึกประโยคบนกระดานลงในสมุด  พร้อมขีดเส้นใต้ค้าซ ้า  และจัดกลุ่ม

ประโยคให้เรียบร้อย   
 



    กิจกรรมรวบยอด 
 ๖.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องค้าซ ้า  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของค้า
ซ ้าและลักษณะของค้าซ ้า 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยค   

ประเมินการจดบันทึก
และจัดกลุ่มประโยค 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้องเกิน 

๗๐%  (๒๘ ประโยค) 
ถือว่าผ่าน 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้อง   

๑ ประโยค ได้ ๑ คะแนน 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒  เรื่อง  ค าซ้อน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของค้าซ้อนได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถยกตัวอย่างค้าซ้อนในลักษณะต่างๆ ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  ความหมายของค้าซ้อน 
 ๒.  ลักษณะของค้าซ้อน 
๔. สาระส าคัญ 
   ค้าซ้อน  คือ  ค้าที่เกิดจากการเอาค้ามูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นค้า
ประเภทเดียวกัน  ตั งแต่  ๒  ค้าขึ นไปมารวมกัน  ความหมายที่เกิดขึ นมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี   มี
ความหมายชัดเจนหนักแน่นขึ น  เช่น  ใหญ่โต  มีความหมายกว้างขึ น  เช่น  พี่น้อง  มีความหมายแคบลง  เช่น  
หยิบยืม  และมีความหมายเชิงอุปมา  เช่น  ถากถาง   
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูค้า  ใหญ่โต  พ่ีน้อง  หยิบยืม  ถากถาง  จากโปรแกรม  PowerPoint  จากนั นครูถาม
ค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าค้าเหล่านี มีลักษณะอย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกความหมายของค้าซ้อน  ว่าค้าซ ้า  คือ  ค้าที่เกิดจากการเอาค้ามูลที่มี
ความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นค้าประเภทเดียวกัน  ตั งแต่  ๒  ค้าขึ นไปมารวมกัน  
ความหมายที่เกิดขึ นมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี   มีความหมายชัดเจนหนักแน่นขึ น  มีความหมายกว้างขึ น  
มีความหมายแคบลง  และมีความหมายเชิงอุปมา  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “ค้าซ้อนพาข้าม”  โดยจ้าลองสถานการณ์ว่า  พื นที่ในห้องเรียนคือบ่อ
จระเข้  ก้าหนดบทลงโทษของเหยื่อจระเข้ร่วมกัน  จากนั นครูให้นักเรียนแข่งขันกันยกตัวอย่างค้าซ้อน  โดยครู
จดบันทึกค้าซ้อนของนักเรียนทุกคนลงบนกระดาน  ภายในเวลา  ๕  นาที  นักเรียนคนใดที่ยกตัวอย่างค้าซ้อน



ได้ถูกต้องจะได้ข้ามมายังพื นดินเป็นผู้รอดชีวิต  (บริเวณที่ครูก้าหนด)  ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถยกตัวอย่างค้า
ซ้อนได้ภายในเวลาที่ก้าหนดจะต้องเป็นเหยื่อของจระเข้  และได้รับบทลงโทษตามที่ตกลงร่วมกัน  จากนั นให้
นักเรียนจดบันทึกค้าซ้อนบนกระดานลงในสมุด   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องค้าซ้อน  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของค้า
ซ้อนและลักษณะของค้าซ้อน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  ค้า 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกค้าซ้อน ประเมินการจดบันทึก 
ค้าซ้อน 

จดบันทึกค้าซ้อนถูกต้อง
เกิน ๗๐%  (๒๘ ค้า) 

ถือว่าผ่าน 

จดบันทึกถูกต้อง   
๑ ค้า ได้ ๑ คะแนน 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓  เรื่อง  ค าซ้อน  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกชนิดของค้าซ้อนได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องโดยใช้ค้าซ้อนได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ชนิดของค้าซ้อน 
๔. สาระส าคัญ 
   ค้าซ้อน  คือ  ค้าที่เกิดจากการเอาค้ามูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นค้า
ประเภทเดียวกัน  ตั งแต่  ๒  ค้าขึ นไปมารวมกัน  ความหมายที่เกิดขึ นมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  แบ่งออกเป็น  
๒  ชนิด  คือ  ค้าซ้อนเพื่อความหมาย  และค้าซ้อนเพื่อเสียง 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูค้า  เรือแพ  สูญหาย  โง่เขลา  เพลิดเพลิน  ตูมตาม  ท้อแท้  จากโปรแกรม  
PowerPoint  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  
ดังนี  

 -  ถ้าจัดกลุ่มของค้าข้างต้น  จะจัดได้อย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกชนิดของค้าซ้อน  ว่าค้าซ้อน  แบ่งออกเป็น  ๒  ชนิด  คือ  ค้าซ้อน
เพ่ือความหมาย  และค้าซ้อนเพื่อเสียง  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “เรื่องนี มีค้าซ้อน”  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเขียน
เรื่องตามจินตนาการกลุ่มละ  ๑  เรื่อง  ก้าหนดให้เนื อเรื่องนั นๆ มีค้าซ้อนมากที่สุด  ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องค้าซ้อน  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของค้า
ซ้อนและลักษณะของค้าซ้อน 
 



๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

กระดาษ   
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการให้มีค้าซ้อน 

ประเมินการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการให้มีค้า

ซ้อน 
 

เขียนเรื่องได้คะแนน
ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ น

ไป  
ถือว่าผ่าน 

 

๑๒   – ๑๗       คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 

๖   – ๑๑         คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 

๑   – ๕           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการให้มีค าซ  า  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.เนื อเรื่อง เนื อเรื่องปรากฏค้าซ้อน
อย่างเหมาะสม  เรียบ
เรียงเรื่องไม่สะดุด 

เนื อเรื่องปรากฏค้าซ้อน
เหมาะสม 

เนื อเรื่องปรากฏค้าซ้อน
ไม่ค่อยเหมาะสม 

๒.จ้านวนค้าซ้อน เนื อ เรื่ องมีค้ าซ้อนเกิน  
๑๐  ค้า  ขึ นไป   

เนื อเรื่องมีค้าซ้อน  ๘ – 
๑๐  ค้า 

เนื อเรื่องมีค้าซ้อนน้อย
กว่า  ๘  ค้า   

๓.ความถูกต้อง ส ะก ด ค้ า ถู ก ต้ อ ง ต า ม
อักขระวิธี   

สะกดค้าผิด  ๑  ต้าแหน่ง ส ะก ด ค้ า ผิ ด เ กิ น   ๒  
ต้าแหน่งขึ นไป 

๔.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๕.มีมารยาทในการเขียน เขียนด้วยภาษาที่สุภาพ  
ใ ช้ ถ้ อ ย ค้ า ที่ ก ะทั ด รั ด
ชัดเจน   

เขียนด้วยภาษาท่ีไม่สุภาพ
ห รื อ ใ ช้ ถ้ อ ย ค้ า ที่ ไ ม่
ก ะ ทั ด รั ด ชั ด เ จ น   ๑  
ต้าแหน่ง     

เ ขี ยนด้ ว ยภ าษาที่ ไ ม่
สุภาพหรือใช้ถ้อยค้าที่ไม่
กะทัดรัดชัดเจนเกิน  ๒  
ต้าแหน่ง     

๖.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๑๗  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๑๒    –  ๑๗        ดี 

   ๖    –  ๑๑           พอใช้ 

   ๑    –  ๕            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน      ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  ประโยครวม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของประโยครวมได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งมั่นในการท้างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของประโยครวม 
 ๔. สาระส าคัญ 
   ประโยครวม  คือ  ประโยคท่ีมีเนื อความมากกว่าหนึ่ง  (มีประธานมากกว่าหนึ่ง  หรือมีกริยามากกว่า
หนึ่ง  หรือทั งประธานและกริยามีมากกว่าหนึ่ง)  เช่น  พ่อและแม่ไปท้างาน  พ่อไปท้างานและแวะซื อของที่
ห้างสรรพสินค้า  พ่อไปท้างานแต่แม่ขายของ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  พ่อและแม่ไปท้างาน  พ่อไปท้างานและแวะซื อของที่ห้างสรรพสินค้า  พ่อไป
ท้างานแต่แม่ขายของ  จากโปรแกรม  PowerPoint  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั ง
ค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคข้างต้นมีอะไรเหมือนกัน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกความหมายของประโยครวม  ว่าประโยครวม  คือ  ประโยคที่มี
เนื อความมากกว่าหนึ่ง  (มีประธานมากกว่าหนึ่ง  หรือมีกริยามากกว่าหนึ่ง  หรือทั งประธานและกริยามี
มากกว่าหนึ่ง)  เช่น  พ่อและแม่ไปท้างาน  พ่อไปท้างานและแวะซื อของที่ห้างสรรพสินค้า  พ่อไปท้างานแต่แม่
ขายของ  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “นี่ใช่ไหมประโยครวม"  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับป้ายใช่และไม่ใช่กลุ่มละ  ๑  ชุด  จากนั นครูเปิดแถบประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าใช่
ประโยครวมหรือไม่  หากใช่ให้ยกป้ายใช่  ถ้าไม่ใช่ให้ยกป้ายไม่ใช่  กลุ่มที่ยกป้ายถูกต้องจะได้รับ  ๑  คะแนน  
เมื่อครบ  ๒๐  ประโยค  กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 



    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยครวม  โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้เรื่องประโยครวม   
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
๒. ป้ายใช่และไม่ใช่ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้เรื่องประโยค

รวม 

แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิดสรุป

ความรู้เรื่องประโยครวม 

เขียนแผนผังความคิดได้
คะแนนตั งแต่ระดับ

คุณภาพดีขึ นไป  
ถือว่าผ่าน 

๖   – ๘          คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓   – ๕           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๒           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้เรื่องประโยครวม  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ได้ครบถ้วน    เช่น  
ความหมายของประโยค
ร ว ม   ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบชัด เจน  เช่น  
ตัวอย่างประโยครวมที่มี
ประธานมากกว่าหนึ่ง  , 
ตัวอย่างประโยครวมที่มี
กริยามากกว่าหนึ่ ง    ,  
ตัวอย่างประโยครวมที่มี
ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ก ริ ย า
มากกว่าหนึ่ง   

เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ไม่ครบถ้วน  หรือ
ยกตัวอย่างประกอบไม่
ชัดเจนประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง 

เขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้ไม่ครบถ้วน
หรือยกตัวอย่างประกอบ
ไ ม่ ชั ด เ จ น เ กิ น   ๒  
ประเด็นขึ นไป   

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บรรจง  ไม่สวยงาม   

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  ประโยครวม  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๐                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยครวมได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งมั่นในการท้างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ลักษณะของประโยครวม 
 ๔. สาระส าคัญ 
   ประโยครวม  แบ่งออกเป็น  ๔  ลักษณะ  คือ  ประโยคที่มีเนื อความคล้อยตามกัน  เช่น  ฉันและเธอ
เป็นเพ่ือนกัน  ประโยคที่มีเนื อความขัดแย้งกัน  เช่น  เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี อากาศแจ่มใส  ประโยคที่มี
เนื อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  นักเรียนจะท้าการบ้านหรือนักเรียนจะอ่านหนังสือ  และประโยคที่มี
เนื อความเป็นเหตุเป็นผลกัน  เช่น  เนื อหมูมีราคาแพงชาวบ้านจึงซื อเนื อไก ่
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  ฉันและเธอเป็นเพ่ือนกัน  เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี อากาศแจ่มใส  นักเรียน
จะท้าการบ้านหรือนักเรียนจะอ่านหนังสือ  เนื อหมูมีราคาแพงชาวบ้านจึงซื อเนื อไก่  จากโปรแกรม  
PowerPoint  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  
ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคข้างต้นเป็นประโยคอะไร 
 -  นักเรียนคิดว่าเนื อความของประโยคข้างต้นมีลักษณะอย่างไร 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกลักษณะของประโยครวม  ว่าประโยครวม  แบ่งออกเป็น  ๔  ลักษณะ  

คือ  ประโยคที่มีเนื อความคล้อยตามกัน  เช่น  ฉันและเธอเป็นเพ่ือนกัน  ประโยคที่มีเนื อความขัดแย้งกัน  เช่น  
เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี อากาศแจ่มใส  ประโยคที่มีเนื อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  นักเรียนจะท้า
การบ้านหรือนักเรียนจะอ่านหนังสือ  และประโยคที่มีเนื อความเป็นเหตุเป็นผลกัน  เช่น  เนื อหมูมีราคาแพง
ชาวบ้านจึงซื อเนื อไก ่ โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 



๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “ลักษณะไหนในประโยครวม"  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ให้แต่
ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์แถบประโยคท่ีครูก้าหนดให้ว่าเป็นประโยครวมในลักษณะใด  พร้อมกับจดบันทึกลงใน
สมุด   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยครวม  โดยครูสุ่มถามเกี่ยวกับลักษณะของประโยค
รวม 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยค   

ประเมินการจดบันทึก
และจัดกลุ่มประโยค 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้องเกิน 

๗๐%  (๒๘ ประโยค) 
ถือว่าผ่าน 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้อง   

๑ ประโยค ได้ ๑ คะแนน 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖  เรื่อง  ประโยคซ้อน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของประโยคซ้อนได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งมั่นในการท้างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของประโยคซ้อน 
 ๔. สาระส าคัญ 
   ประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุ
ประโยค)  ท้าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  (จะมีค้าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้) 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  เขาตื่นนอนเมื่อไก่ขัน  คนมีเมตตาธรรมชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  จากโปรแกรม  
PowerPoint  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  
ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคข้างต้นมีลักษณะอย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกความหมายของประโยคซ้อน  ว่าประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่
ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุประโยค)  ท้าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  
(จะมีค้าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้)  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “นี่ใช่ไหมประโยคซ้อน"  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับป้ายใช่และไม่ใช่กลุ่มละ  ๑  ชุด  จากนั นครูเปิดแถบประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าใช่
ประโยครวมหรือไม่  หากใช่ให้ยกป้ายใช่  ถ้าไม่ใช่ให้ยกป้ายไม่ใช่  กลุ่มที่ยกป้ายถูกต้องจะได้รับ  ๑  คะแนน  
เมื่อครบ  ๒๐  ประโยค  กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 

 
 



    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยคซ้อน  โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้เรื่องประโยคซ้อน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
๒. ป้ายใช่และไม่ใช่ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้เรื่องประโยค

ซ้อน 

แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิดสรุป

ความรู้เรื่องประโยคซ้อน 

เขียนแผนผังความคิดได้
คะแนนตั งแต่ระดับ

คุณภาพดีขึ นไป  
ถือว่าผ่าน 

๖   – ๘          คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓   – ๕           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๒           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้เรื่องประโยคซ้อน  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ได้ครบถ้วน    เช่น  
ความหมายของประโยค
ซ้ อ น   ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบชัด เจน  เช่น  
ตัวอย่างประโยคซ้อนได้  

เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ไม่ครบถ้วน  หรือ
ยกตัวอย่างประกอบไม่
ชัดเจนประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง 

เขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้ไม่ครบถ้วน
หรือยกตัวอย่างประกอบ
ไ ม่ ชั ด เ จ น เ กิ น   ๒  
ประเด็นขึ นไป   

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บรรจง  ไม่สวยงาม   

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 
 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง  ประโยคซ้อน  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกประโยคหลักและประโยคย่อยของประโยคซ้อนได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งมั่นในการท้างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ประโยคซ้อน 
 ๔. สาระส าคัญ 
 ประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุ
ประโยค)  ท้าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  (จะมีค้าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้) 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  ครูท้างานหนักมากจนครูไม่สบาย  จากโปรแกรม  PowerPoint  จากนั นครู
ถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคหลักของประโยคข้างต้นคืออะไร 
 -  นักเรียนคิดว่าประโยคย่อยของประโยคข้างต้นคืออะไร 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นักเรียนและครูช่วยกันวิเคราะห์หาประโยคหลักและประโยคย่อยของประโยคซ้อน โดยวิเคราะห์

จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 
๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “หาหลักหาย่อย"  โดยให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์หาประโยคหลักและ

ประโยคย่อยจากประโยคที่ก้าหนดให้  พร้อมกับจดบันทึกลงในสมุด   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยครวม  โดยครูสุ่มถามเก่ียวกับประโยคซ้อน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 



 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกและ
วิเคราะห์ประโยคหลัก

และประโยคย่อย  

ประเมินการจดบันทึก
และวิเคราะห์ประโยค
หลักและประโยคย่อย 

จดบันทึกและวิเคราะห์
ประโยคหลักและประโยค
ย่อย ถูกต้องเกิน ๗๐%  

(๗ ประโยค) 
ถือว่าผ่าน 

จดบันทึกและวิเคราะห์
ประโยคหลักและประโยค

ย่อย ถูกต้อง   
๑ ประโยค ได้ ๑ คะแนน 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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



ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘  เรื่อง  ประโยครวมและประโยคซ้อน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถจ้าแนกประโยครวมและประโยคซ้อนได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งมั่นในการท้างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  ประโยครวม 
 ๒.  ประโยคซ้อน 
 ๔. สาระส าคัญ 
   ประโยครวม  แบ่งออกเป็น  ๔  ลักษณะ  คือ  ประโยคที่มีเนื อความคล้อยตามกัน  เช่น  ฉันและเธอ
เป็นเพ่ือนกัน  ประโยคที่มีเนื อความขัดแย้งกัน  เช่น  เมื่อวานฝนตกหนักแต่วันนี อากาศแจ่มใส  ประโยคที่มี
เนื อความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  นักเรียนจะท้าการบ้านหรือนักเรียนจะอ่านหนังสือ  และประโยคที่มี
เนื อความเป็นเหตุเป็นผลกัน  เช่น  เนื อหมูมีราคาแพงชาวบ้านจึงซื อเนื อไก่  ประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่
ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุประโยค)  ท้าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  
(จะมีค้าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้) 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  แมวที่ซื อมาจากตลาดจตุจักรกินจุมาก  ฉันและเธอเป็นเพ่ือนกัน  เมื่อวานฝน
ตกหนักแต่วันนี อากาศแจ่มใส  นานะซึ่งต้องเข้าห้องสอบยังมาไม่ถึง   จากโปรแกรม  PowerPoint  จากนั น
ครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  ประโยคใดบ้างเป็นประโยครวม 
 -  ประโยคใดบ้างเป็นประโยคซ้อน 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “รวมรวม - ซ้อนซ้อน"  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกันวิเคราะห์แถบประโยคที่ครูก้าหนดให้ว่าเป็นประโยครวมหรือเป็นประโยคซ้อน  พร้อมกับจดบันทึกลง
ในสมุด   



    กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยครวมและประโยคซ้อน  โดยครูสุ่มถามเกี่ยวกับ
ประโยครวมและประโยคซ้อน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยค   

ประเมินการจดบันทึก
และจัดกลุ่มประโยค 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้องเกิน 

๗๐%  (๒๘ ประโยค) 
ถือว่าผ่าน 

จดบันทึกและจัดกลุ่ม
ประโยคถูกต้อง   

๑ ประโยค ได้ ๑ คะแนน 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  ได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถบอกฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  ได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๔. สาระส าคัญ 
   กาพย์ยานี  เป็นค้าประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด  มีทั งแต่งสลับกับค้าประพันธ์
ประเภทอ่ืนและแต่งเพียงล้าพัง  กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท  บาทละ  ๑๑  ค้า  คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า 
กาพย์ยานี  ๑๑ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูเมนูอาหารของร้านที่  ๑  และร้านที่  ๒  แล้วสังเกตความเหมือนและความต่างของ
เมนูอาหารทั งสองร้าน  จากนั นครูถามค้าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความ
เข้าใจ  ดังนี  

 -  เมนูอาหารของร้านที่  ๑  และร้านที่  ๒  มีอะไรเหมือนกัน  (มีชื่อเมนูอาหารเหมือนกัน) 
 -  เมนูอาหารของร้านที่  ๑  และร้านที่  ๒  มีอะไรต่างกัน  (ร้านที่  ๑  เมนูอาหารเรียงแบบ

ธรรมดา  แต่ร้านที่  ๒  เมนูอาหารเรียงเป็นค้าคล้องจอง) 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนดูบทร้อยกรองในโปรแกรม  PowerPoint  และอ่านพร้อมกัน  จากนั นครูถามค้าถาม
นักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าบทร้อยกรองข้างต้นเรียกว่าอะไร  (กาพย์ยานี  ๑๑) 
 -  ท้าไมถึงเรียกว่ากาพย์ยานี  ๑๑  (๑  บาท  มี  ๑๑  ค้า) 
๓.  นักเรียนและครูช่วยกันเขียนฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  โดยวิเคราะห์

จากบทร้อยกรองข้างต้น 



๔.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “เปลี่ยนเมนู”  โดยจ้าลองสถานการณ์เป็นร้านอาหาร  “ครัวกาพย์ยานี”  
และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  ๕  คน  ใช้วิธีการสุ่มจากโปรแกรม  superSoomm  แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับเมนูอาหารใหม่จากครัวกาพย์ยานีกลุ่มละ  ๑  เล่ม  และใบกิจกรรม  “เปลี่ยนเมนู”  กลุ่มละ  ๑  แผ่น  
พร้อมชี แจงว่า  ตอนนี ทุกกลุ่มได้รับส่วนลด  ๑๐%  (ส่วนลดนี คือคะแนนในส่วนความมุ่งมั่นตั งใจท้างาน)  แต่
ถ้ากลุ่มใดปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยจะถูกตัดส่วนลดครั งละ  ๑%  (ถูกตัดคะแนนในส่วนความมุ่งมั่นตั งใจครั งละ  
๑  คะแนน)  จากนั นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันเปลี่ยนเมนู  โดยน้าเมนูจากสมุดเมนูอาหารใหม่มาเติมลง
ในช่องว่างให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  และสุ่มนักเรียนออกมาอ่านเมนูอาหารใหม่ของกลุ่มตนเอง   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๕.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกาพย์ยานี  ๑๑  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
และฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  กาพย์ยานี  ๑๑ 
๒. ป้ายเมนูอาหารร้านที่  ๑ 
๓. ป้ายเมนูอาหารร้านที่  ๒ 
๔. สมุดเมนูอาหารใหม่  “ครัวกาพย์ยานี” 
๕. ใบกิจกรรม  “เปลี่ยนเมนู” 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม   
“เปลี่ยนเมนู”   

แบบประเมิน 
การท้าใบกิจกรรม  

“เปลี่ยนเมนู” 

ท้าใบกิจกรรม   
“เปลี่ยนเมนู” ตั งแต่
ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

ถือว่าผ่าน 

๖ – ๘         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓ – ๕       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๒       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
  



๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



แบบประเมินใบกิจกรรม  “เปลี่ยนเมนู”  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เ ติ ม เ มนู อ าห า ร ล ง ใ น
ช่องว่ างได้ถูกต้องตาม
ฉั น ท ลั ก ษ ณ์ ทั ง   ๘  
ต้าแหน่ง  

เ ติ ม เ มนู อ าห า ร ล ง ใ น
ช่องว่ างไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์  ๑  ต้าแหน่ง  

เติ ม เมนู อาหารลง ใน
ช่องว่างไม่ถูกต้องตาม
ฉั น ท ลั ก ษ ณ์   ๒  
ต้าแหน่งขึ นไป  

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๐  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๐                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  ได้ 
 ๒.  นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั งใจ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๔. สาระส าคัญ 
   กาพย์ยานี  เป็นค้าประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด  มีทั งแต่งสลับกับค้าประพันธ์
ประเภทอ่ืนและแต่งเพียงล้าพัง  กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท  บาทละ  ๑๑  ค้า  คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า 
กาพย์ยานี  ๑๑ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนฉันทลักษณ์กาพย์ยานี  ๑๑  บนกระดาน  เพื่อทบทวนความรู้เดิม  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.   นักเรียนท้าใบกิจกรรม  “เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม”  โดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดเมนูอาหารใหม่มา
เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  พร้อมตั งชื่อร้าน  ซึ่งเมนูอาหารที่คิดใหม่นี ห้ามซ ้าในสมุด
เมนูอาหารใหม่ที่ครูแจกให้  ส่งท้ายชั่วโมง 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกาพย์ยานี  ๑๑  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
และฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. สมุดเมนูอาหารใหม่  “ครัวกาพย์ยานี” 
๒. ใบกิจกรรม  “เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 

 
  



แหล่งการเรียนรู้ 

 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม   
“เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม”   

แบบประเมิน 
การท้าใบกิจกรรม   

“เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม”   

ท้าใบกิจกรรม   
“เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 
ตั งแต่ระดับคุณภาพดี 

ขึ นไป  ถือว่าผ่าน  

๖ – ๘         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓ – ๕       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๒       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินใบกิจกรรม  “เมนูใหม่ไฉไลกว่าเดิม”  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง คิดเมนูอาหารเติมลงใน
ช่องว่ างได้ถูกต้องตาม
ฉั น ท ลั ก ษ ณ์ ทั ง   ๘  
ต้าแหน่ง  

คิดเมนูอาหารเติมลงใน
ช่องว่ างไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์  ๑  ต้าแหน่ง  

คิดเมนูอาหารเติมลงใน
ช่องว่างไม่ถูกต้องตาม
ฉั น ท ลั ก ษ ณ์   ๒  
ต้าแหน่งขึ นไป  

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑  เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถแต่งค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  ได ้
 ๒.  นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั งใจ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๔. สาระส าคัญ 
   กาพย์ยานี  เป็นค้าประพันธ์ไทยประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด  มีทั งแต่งสลับกับค้าประพันธ์
ประเภทอ่ืนและแต่งเพียงล้าพัง  กาพย์ยานีบทหนึ่งมีสองบาท  บาทละ  ๑๑  ค้า  คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า 
กาพย์ยานี  ๑๑ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนฉันทลักษณ์กาพย์ยานี  ๑๑  บนกระดาน  เพื่อทบทวนความรู้เดิม  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนดูภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดอกแก้วเจ้าจอม  พระพุทธสุนัน
ทากร  จากโปรแกรม  PowerPoint  พร้อมฟังครูอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม  

๓.  นักเรียนแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  คนละ  ๔  บท  ลงในสมุด  เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา  พร้อมตั งชื่อ
เรื่องให้สอดคล้อง  ส่งท้ายชั่วโมง 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกาพย์ยานี  ๑๑  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะ
และฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

โปรแกรม  PowerPoint  ภาพเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 



 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  
เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา   

แบบประเมิน 
การแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  
เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา   

แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ได ้
ตั งแต่ระดับคุณภาพดี 

ขึ นไป  ถือว่าผ่าน  

๘ – ๑๑         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๔ – ๗       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๓       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

    



บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินการแต่งกาพย์ยานี  ๑๑  เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ได้
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ทั ง  ๘  ต้าแหน่ง  

แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ไม่
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
๑  ต้าแหน่ง  

แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ไม่
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
๒  ต้าแหน่งขึ นไป  

๒.เนื อเรื่อง เนื อเรื่องสอดคล้องกับ
หั ว ข้ อที่ ค รู ก้ า หนด ใ ห้  
เรียบเรียงเรื่องได้ดี 

เนื อเรื่องสอดคล้องกับ
หัวข้อที่ครูก้าหนดให้   

เนื อเรื่องไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่ครูก้าหนดให้   

๓.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๔.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๑๑  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๘    –  ๑๑        ดี 

   ๔    –  ๗           พอใช้ 

   ๑    –  ๓            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑  เรื่อง  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  สื่อสร้างสรรค์              ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน้าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด้าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ท ๑.๑  ป.๖/๕ อธิบายการน้าความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  ในการ
ด้าเนินชีวิต  
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถระบุคุณค่า  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระได้ 
๓.  นักเรียนสามารถน้าคุณค่า  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  อ่านป้ายได้สาระ 
๔. สาระส าคัญ 
  วันนี พ่อของแหลมขับรถพาทุกคนในครอบครัว  ได้แก่  แหลม  คุณแม่  น้องแป้งหอม  และคุณปู่  ไป
เที่ยวงานมหกรรมยานยนต์ที่ศูนย์แสดงสินค้าแห่งหนึ่ง  ปู่และพ่อของแหลมมีวัตถุประสงค์ที่จะซื อรถคันใหม่
ด้วย  ระหว่างทาง  พากเขาก็อ่านป้ายต่างๆ และเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากป้ายเหล่านั นไปด้วยพร้อมๆ กัน   
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน  ว่าได้พบเจอป้ายข้างทางหรือค้าคมท้ายรถ
อะไรบ้าง 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนอ่านเรื่อง  “อ่านป้ายได้สาระ”  จากนั นให้นักเรียนท้ากิจกรรม  “คุณค่า  ข้อคิดจากอ่าน
ป้ายได้สาระ”  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเขียนคุณค่า  ข้อคิดจากการอ่านเมื่อสักครู่  
พร้อมทั งเขียนการน้าคุณค่า  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ลงในใบกิจกรรม  
“คุณค่า  ข้อคิดจากอ่านป้ายได้สาระ”  พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  จากนั นให้แต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอหน้าชั น
เรียน 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องอ่านป้ายได้สาระ  โดยสุ่มถามนักเรียน 
 
 



๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 ใบกิจกรรม  “คุณค่า  ข้อคิดจากอ่านป้ายได้สาระ” 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม   
“คุณค่า  ข้อคิดจากอ่าน

ป้ายได้สาระ” 

แบบประเมินใบกิจกรรม   
“คุณค่า  ข้อคิดจากอ่าน

ป้ายได้สาระ” 

ท้าใบกิจกรรม 
ได้คะแนนตั งแต่ระดับ

คุณภาพดีขึ นไป  
ถือว่าผ่าน 

๖   – ๘          คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓   – ๕           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๒           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินใบกิจกรรม  “คุณค่า  ข้อคิดจากอ่านป้ายได้สาระ”  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เ ขี ย น อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า  
ข้ อ คิ ด ชั ด เ จ น   เ ช่ น  
ประโยชน์ของการอ่าน
ป้ายต่างๆ  และระบุการ
น้ า คุ ณ ค่ า   ข้ อ คิ ด ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
ชัดเจน  เช่น  อ่านป้าย
ข้างทางต่างๆ  

เ ขี ย น อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า  
ข้อคิด  หรือระบุการน้า
คุ ณ ค่ า   ข้ อ คิ ด ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่
ชัดเจนประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง  

เ ขี ย น อ ธิ บ า ย คุ ณ ค่ า  
ข้อคิด  หรือระบุการน้า
คุ ณ ค่ า   ข้ อ คิ ด ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่
ชัดเจนเกิน  ๒  ประเด็น
ขึ นไป   

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 

 



 

ใบกิจกรรม  “คุณค่า  ข้อคิดจากอ่านป้ายได้สาระ” 

 

 

 

 

คุณค่า  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระ 

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

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

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

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

 

 

 

การน าคุณคา่  ข้อคิดจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

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

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

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

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

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

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



การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................ชั น ป.๖/........เลขที่............. 
 

 
                                    แบบทดสอบ  อ่านป้ายได้สาระ 

ค าชี แจง   จง  X  ทับอักษรหน้าค้าตอบที่ถูกต้อง 

๑. ค้าข้อใดเติมลงในช่องว่างถูกต้อง  “เจ้าโกร่งเป็นชื่อของ...................” 
ก. สัตว์เลี ยง     ข.   คนขับรถ 
ค.  รถกระบะ     ง.   คนท้าสวน 

     ๒.  “ขับช้าๆ อันตราย”  หมายความว่าอย่างไร 
   ก.   ขับรถเร็วๆ จะไม่มีอันตราย   ข.   ขับรถช้าจะท้าให้เกิดอันตราย 
  ค.   ขับรถช้าๆ จะไม่เป็นอันตราย   ง.   ขับรถช้าเกินไป  อาจถูกรถคันอื่นแซง 

     ๓.  ข้อใดกล่าวถึงไฟแดงไม่ถูกต้อง 
   ก.   ท้าให้รถติด     ข.   ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ 
  ค.   ให้รถหยุดวิ่งสลับกันตรงทางทางแยก  ง.   ห้ามรถไม่ให้วิ่งมาตรงทางแยกพร้อมๆ กัน 

     ๔.  “คุณพ่อไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่พอมีความรู้อยู่บ้าง  ส่วนผมมาคอยเป็นลูกมือ”   
  “ลูกมือ”  หมายความว่าอย่างไร 
   ก.   รับจ้างท้างาน     
  ข.   ผู้ที่ท้าตามค้าแนะน้าของหัวหน้า 
  ค.   ผู้มีก้าเนิดจากพ่อแม่หรือมีฐานะเสมือนลูก  
  ง.   ผู้สืบทอดความรู้ความสามารถจากค้าบอกเล่า 

     ๕.  สติกเกอร์ที่ติดรถพ่อเขียนว่าอะไร 
   ก.   เกษตรทฤษฎีใหม่    ข.   รักเมืองไทย  ร่วมใจท้าดี 
  ค.   พ่ึงพาตนเอง  อยู่อย่างพอเพียง  ง.   พ่ึงพาตนเอง  ค้านึงถึงสภาวะแวดล้อม 



     ๖.  ค้าว่า  “สวน”  ในป้าย  “ระวัง!  รถสวน”  มีความหมายตรงกับค้าท่ีพิมพ์ตัวหนาข้อใด 
   ก.   มาริโอ้สวนกับญาญ่าตรงบันได  ข.   คุณพ่อพาลูกๆ ไปเที่ยวสวนลิ นจี่ 
  ค.   มะพร้าวสวนนี เป็นของยายฉันเอง  ง.   ฉันอยากเป็นชาวสวนชาวนาและชาวไร่ 

     ๗.  ป้าย  “หยุดตรวจ”  มีความหมายว่าอย่างไร 
   ก.   ไม่มีการตรวจรถในวันนี    ข.   หยุดรถเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจ 
  ค.   ไม่มีการตรวจรถในสถานที่แห่งนี   ง.   เจ้าหน้าที่หยุดการตรวจรถในวันนี  

     ๘.  ข้อใดถูกต้อง 
   ก.   บนทางด่วนรถน้อยต้องขับรถให้เร็วมากเท่าท่ีจะเร็วได้  
  ข.   บนทางด่วนควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน  ๘๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  ค.   บนทางด่วนควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน  ๑๒๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง    
  ง.   บนทางด่วนควรขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน  ๑๘๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

     ๙.  “ครบก้าหนดอายุรับราชการ  สิ นก้าหนดเวลารับราชการหรือการท้างาน”  หมายความว่าอย่างไร 
   ก.   ปลดระวาง     ข.   เกษียรอายุราชการ 
  ค.   เกษียนอายุราชการ    ง.   เกษียณอายุราชการ 
 
     ๑๐.ค้าข้อใดอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง 
  ก.   สติกเกอร์ อ่านว่า สะ – ติ๊ก – เก้อ  ข.   พฤติกรรม  อ่านว่า พรึด – ติ – ก้า 
  ค.   ยานยนต์ อ่านว่า ยาน – นะ – ยน  ง.   สมรรถนะ อ่านว่า สะ – มัด – ถะ – นะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒  เรื่อง  การแต่งกลอนสุภาพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
 ๒.  นักเรียนสามารถบอกฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๔. สาระส าคัญ 
   กลอนสุภาพ  เป็นกลอนประเภทหนึ่ง  ซึ่งลักษณะค้าประพันธ์ของภาษาไทย  ที่เรียบเรียงเข้าเป็น
คณะ  ใช้ถ้อยค้าและท้านองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั งหมด  เพราะเป็น
พื นฐานของกลอนหลายชนิด  หากเข้าใจกลอนสุภาพ  ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายขึ น 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูบทร้อยกรองในโปรแกรม  PowerPoint  และอ่านพร้อมกัน  จากนั นครูถามค้าถาม
นักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  

 -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่าบทร้อยกรองข้างต้นเรียกว่าอะไร   
 -  ท้าไมถึงเรียกว่ากลอน 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  นักเรียนและครูช่วยกันเขียนฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกาพย์กลอน  โดยวิเคราะห์จาก

บทร้อยกรองข้างต้น  จากนั นช่วยกันวิเคราะห์การลงเสียงวรรณยุกต์ท้าย  ซึ่งสรุปได้ว่าวรรคสดับไม่นิยมลงท้าย
ด้วยเสียงสามัญ  แต่ปัจจุบันนิยมลงทุกเสียง  วรรครับ  นิยมลงเสียงเอก  เสียงโท  และเสียงจัตวา  วรรครอง  
วรรคส่ง  นิยมลงเสียงวรรณยุกต์สามัญและตรี 

๓.  นักเรียนท้ากิจกรรม  “สลับฉันสลับเธอ”  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะได้รับ
กลอนสุภาพ  กลุ่มละ  ๘  วรรค  กลุ่มใดเรียงวรรคกลอนถูกต้องตามฉันทลักษณ์ก่อนเป็นผู้ชนะ  พร้อมจด
บันทึกลงในสมุด 

 



 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกลอนสุภาพ  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะและ
ฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  กลอนสุภาพ 
๒. กลอนสุภาพในกิจกรรม  “สลับฉันสลับเธอ” 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การจดบันทึกการท้า
กิจกรรม 

“สลับฉันสลับเธอ” 

ประเมินการจดบันทึก
การท้ากิจกรรม 

“สลับฉันสลับเธอ” 

จดบันทึกเขียนถูกต้อง
เกิน ๗๐%  (๖  วรรค) 

ถือว่าผ่าน 

การจดบันทึกการเรียง
ประโยคถูกต้อง  ๑  

วรรค  ได้  ๑  คะแนน 
 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 



ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒  เรื่อง  พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  สื่อสร้างสรรค์         ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
 ท ๓.๑  ป.๖/๑ พูดแสดงความรู้  ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู        
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ดูได้ 
๒.  นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท้างาน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ 
๔. สาระส าคัญ 
  การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  เป็นลักษณะการพูดที่ผู้พูดจะต้องน้าเสนอความรู้  ความคิด  
เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความรู้  ความคิดเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเกิดจากความรู้ความคิดของผู้พูด  หลักการพูด
แสดงความรู้ความเข้าใจ   
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  
 -  การพูดคืออะไร 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  ครูอธิบายความหมายของการพูด  ประเภทของการพูด  และการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  

เป็นลักษณะการพูดที่ผู้พูดจะต้องน้าเสนอความรู้  ความคิด  เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความรู้  ความคิด
เรื่องราวต่างๆ ซึ่งเกิดจากความรู้ความคิดของผู้พูด  หลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ   

๓.  นักเรียนดูวีดีโอ  “จดหมายจากต่างแดน”  จากนั นแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่ม
พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องจดหมายต่างแดน  โดยให้นักเรียนเขียนร่างการพูดแสดงความรู้ความ
เข้าใจลงในกระดาษที่ครูแจกให้  จากนั นให้แต่ละกลุ่มออกมาพูดแสดงความรู้ความคิด 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องการพูดแสดงความรู้ความ
เข้าใจ  โดยสุ่มถามนักเรียน  จากนั นให้นักเรียนหาตัวอย่างจดหมายมาคนละ  ๑  ฉบับ  ในชั่วโมงต่อไป 
 



๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 วีดีโอ  “จดหมายจากต่างแดน” 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การพูดแสดงความรู้ความ
เข้าใจ 

แบบประเมินการพูด
แสดงความรู้ความเข้าใจ 

พูดแสดงความรู้ความ
เข้าใจได้คะแนนตั งแต่

ระดับคุณภาพดีขึ นไป ถือ
ว่าผ่าน 

๖   – ๘          คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓   – ๕           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๒           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.การแสดงความรู้ความ
เข้าใจ 

แสดงความรู้ความเข้าใจ
ไ ด้ ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น  
ครอบคลุมเนื อหา  ระบุ
ข้ อ คิ ด ห รื อป ร ะ โ ย ช น์
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล   ส รุ ป
ชัดเจน 

แสดงความรู้ความเข้าใจ
ได้ ตร งประ เด็ น   ระบุ
ข้ อ คิ ด ห รื อป ร ะ โ ย ช น์
สมเหตุสมผลบ้าง   

แสดงความรู้ความเข้าใจ
ไ ด้   ร ะ บุ ข้ อ คิ ด ห รื อ
ประโยชน์สมเหตุสมผล
บ้าง 

๒.การใช้ภาษา ใช้ภาษาสุภาพ  เข้าใจง่าย  
ชัดเจน  สละสลวย 

ใช้ภาษาสุภาพ  เข้าใจง่าย  
ชัดเจน 

ใช้ภาษาสุภาพ  เข้าใจ
ง่าย 

๗.ความมุ่งม่ันตั งใจ  เขียนร่างการพูดแสดง
ความรู้ความเข้าใจเสร็จ
ตามเวลาที่ก้าหนด 

เขียนร่างการพูดแสดง
ความรู้ความเข้าใจไม่
เสร็จตามเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๔    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๓            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 

 

 

 



การพูด  เป็นการสื่อสารที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้าวันของทุกคน  เราสามารถพัฒนาการพูดได้ด้วย
การฝึกฝนตามหลักการพูด 
ประเภทของการพูด 
การพูดอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น  การพูดคุยกับญาติพ่ีน้องในชีวิตประจ้าวัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หมู่เพ่ือน 
การพูดอย่างเป็นทางการ  เช่น  การอภิปราย  การบรรยาย  การพูดสุนทรพจน์  ฯลฯ  เป็นการพูดในที่ชุมชน
ตามโอกาสต่างๆ ตามแบบแผน 
 
๑.ฟังหรือดูเรื่องนั นๆ โดยตลอดตั งแต่ต้นจนจบ  ๒.จับประเด็นส้าคัญของเรื่องโดยใช้หลักในการตั งค้าถามว่า  
ใคร  ท้าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  ผลเป็นอย่างไร  ๓.หาข้อคิดหรือประโยชน์จากเรื่องที่ฟังหรือดู  เพ่ือ
วิเคราะห์จุดประสงค์ของเรื่อง  ๔.น้าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงให้สั น  กะทัดรัด  ได้ใจความถูกต้องตามเนื อหาเดิม  
๕.พูดโดยล้าดับเนื อหาให้ต่อเนื่องไม่วกวน  ถ้อยค้ากะทัดรัด  เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องได้ง่าย   

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  ควรพูดเม่ือเราได้ฟังหรือได้ดูเรื่องนั นมาแล้ว 
 การสรุปเรื่องที่ฟังและดู  เราควรฝึกตั งค้าถามและตอบค้าถามด้วย 
 การพูดแบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ  พูดสนทนา  พูดอย่างเป็นทางการ  และพูดอย่างไม่เป็นทางการ 
 ผู้พูดควรมีมารยาทในการพูด  โดยเฉพาะการพูดในที่ชุมชน 

 การพูดต่อหน้าชุมชนในแบบต่างๆ เป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการ 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓  เรื่อง  การแต่งกลอนสุภาพ  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถบอกฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
 ๒.  นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั งใจ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๔. สาระส าคัญ 
   กลอนสุภาพ  เป็นกลอนประเภทหนึ่ง  ซึ่งลักษณะค้าประพันธ์ของภาษาไทย  ที่เรียบเรียงเข้าเป็น
คณะ  ใช้ถ้อยค้าและท้านองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั งหมด  เพราะเป็น
พื นฐานของกลอนหลายชนิด  หากเข้าใจกลอนสุภาพ  ก็สามารถเข้าใจกลอนอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ น 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนฉันทลักษณ์กลอนสุภาพบนกระดาน  เพื่อทบทวนความรู้เดิม  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.   นักเรียนท้าใบกิจกรรม  “กลอนสุภาพพาเพลิน”  โดยให้นักเรียนแต่ละคนน้าค้าที่ก้าหนดให้มา
เติมลงในช่องว่างของค้าประพันธ์ให้ถูกต้อง  และให้เรียงค้าประพันธ์ให้ถูกต้อง  ส่งท้ายชั่วโมง 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกลอนสุภาพ  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะและ
ฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

ใบกิจกรรม  “กลอนสุภาพพาเพลิน” 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 
    การวัดผลประเมินผล 



ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม   
“กลอนสุภาพพาเพลิน”   

ประเมินการท้าใบ
กิจกรรม  “กลอนสุภาพ

พาเพลิน” 

ท้าใบกิจกรรมถูกต้องเกิน 
๗๐%  (๒๑ จุด) 

ถือว่าผ่าน 

ท้าใบกิจกรรมถูกต้อง   
๑ จุด ได้ ๑ คะแนน 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   

  



 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิชา  ภาษาไทย      ผู้สอน  อาจารย์วินิตา แน่ประโคน 

ชื่อ..............................................นามสกุล........................................ชั น ป.๖/........เลขที่.......... 

ตอนที่  ๑   ให้นักเรียนเลือกค้าต่อไปนี เติมลงในค้าประพันธ์ 

 

แม่  พูด  หาย  หมาย  ส่ง  ช่วย  ดู  

สาย  ชัย  ท่าน  บ่น  ให ้  ไซร ้  ษา 

ประการ ขนม  ใช้  แท้  เจ้า  บอก  จน 

 

๑. เมื่อล้มกลิ งใครหนอวิ่งมา................        แล้วปลอบด้วยค้าหวานกล่อมขวัญ................ 

พร้อมจูบท่ีเจ็บชะงัดปัดเป่าไป         ผู้นั น................ท่ีแท้แม่เราเอง 

๒. ร้อยมะลิมาลัยมาไหว้................        บูชาความรักแท้ท่ีแม่ให้ 

กราบเท้าแม่เสมอมิ่งมงคล................        ด้วยดวงใจจากลูกทุกทุกคน 

๓. ณ  มุมหนึ่งซึ่งเหงาน่าเศร้า................        หญิงแก่แก่นั่งหง่อยและคอย................ 

โอ้วันนี ในวันนั นอันตราย         แม่คลอด................โลหิตแทบปลิดชนม์ 

๔. วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่         เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่................ 

กว่าอุ้มท้องกว่าคลอดรอดเป็นคน        เติบโต................บัดนี นี่เพราะใคร 

๕. ยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับ................        ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารัก................ 

ยามถึงคราวล่วงลับดับชีวา         หวังให.้...............ปิดตาเวลาตาย 

๖. แม่แม่แม่ค้านี มีความ................         มีพระคุณมากมายหลายสถาน 

แม่เป็นได้หลายสิ่งหลาย................        เป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทร 

  



ตอนที่  ๒   จากค้าประพันธ์ท่ีก้าหนดให้  น้ามาเรียงใหม่ให้ถูกต้อง 

   ท่ีแม่ให้กับลูกอยู่ทุกครา  ผูกสมัครลูกมั่นมิหวั่นไหว 
  รักใดเล่ารักแน่เท่าแม่รัก   ห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจ 
 
 
  ................................................................ .................................................................... 

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

 
   ยามลูกมาแม่หมดลดห่วงใย  ยามลูกขื่นแม่ขมตรมหลายเท่า 
  ยามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตา   ยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่า 
 
 
  ................................................................ .................................................................... 

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

 
   โอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุญ  โอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้า 
  โอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื อหนุน   โอ้แม่จ๋าผู้ค ้าจุนไม่ห่างไกล 
 
 
  ................................................................ .................................................................... 

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

 
 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓  เรื่อง  อ่านออกเสียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  สื่อสร้างสรรค์         ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน้าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด้าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ท ๑.๑  ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 ท ๑.๑  ป.๖/๙ มีมารยาทในการอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ 
๒.  นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

๓. สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านออกเสียง 
๔. สาระส าคัญ 
 การอ่านออกเสียง  คือ  การอ่านให้มีเสียงดัง  เป็นการอ่านเพื่อส่งสาร  เช่น  อ่านให้ผู้อ่ืนฟัง  อ่านเพ่ือ
ฝึกการอ่านออกเสียง  อ่านข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  เป็นต้น  
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  
 -  นักเรียนคิดว่าการอ่านมีก่ีแบบ  อะไรบ้าง 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.  ครูอธิบายว่าการอ่านออกเสียง  คือ  การอ่านให้มีเสียงดัง  เป็นการอ่านเพ่ือส่งสาร  เช่น  อ่านให้

ผู้อื่นฟัง  อ่านเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง  อ่านข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  เป็นต้น และอธิบายมารยาทใน
การอ่าน 

๓.  นักเรียนอ่านออกเสียงจดหมายที่นักเรียนแต่ละคนเตรียมมา  เก็บคะแนน  ๑๐  คะแนน  
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการอ่านออกเสียง  โดยสุ่มถามนักเรียน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

ใบกิจกรรม  “ใจความส้าคัญจากเรื่องอ่านป้ายได้สาระ”   
 



 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การอ่านออกเสียง   แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียง   

อ่านออกเสียงได้คะแนน
ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ น

ไป ถือว่าผ่าน 

๗   – ๑๐         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๔   – ๖           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๓           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



แบบประเมินการอ่านออกเสียง   (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้องในการ
อ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทั งหมด อ่ า น ไ ด้ เ กื อ บ ถู ก ต้ อ ง
ทั งหมด  ผิดไม่เกิน ๓ ค้า 

อ่านได้  ผิดเกิน ๓ ค้า  
ขึ นไป   

๒.น ้าเสียง การเว้นวรรค
ตอน 

อ่ า น ไ ด้ ชั ด เ จ น   สื่ อ
ความรู้สึกของเรื่องที่อ่าน
ได้ด ี

อ่ า น ไ ด้ ชั ด เ จ น    สื่ อ
ความรู้สึกของเรื่องที่อ่าน
ได้พอใช้ 

อ่านได้ค่อนข้างชัดเจน  
แต่ค่อนข้างช้า  ยังสื่อ
ความรู้สึกของเรื่องได้ไม่
ชัดเจน 

๓.คุณลักษณะ  (มีความ
มั่นใจในการใช้ภาษา) 

มีความมั่นใจในการอ่านดี  
มีการเตรียมตัวมาอย่างดี  
มั่นใจตนเอง 

มีความมั่นใจในการอ่าน
พอใช้  เตรียมตัวมาอย่าง
ดี  ยังประหม่า 

ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจ
เท่าที่ควร  มีการเตรียม
ตัวมาพอใช้ 

๔.มารยาทในการอ่าน   มีมารยาทในการอ่าน 
รวม  ๘  คะแนน 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๗    –  ๑๐        ดี 

   ๔    –  ๖           พอใช้ 

   ๑    –  ๓            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 

 

 

 

 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๔  เรื่อง  การแต่งกลอนสุภาพ  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑               เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถแต่งค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพได้ 
 ๒.  นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั งใจ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ฉันทลักษณ์ค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๔. สาระส าคัญ 
   กลอนสุภาพ  เป็นกลอนประเภทหนึ่ง  ซึ่งลักษณะค้าประพันธ์ของภาษาไทย  ที่เรียบเรียงเข้าเป็น
คณะ  ใช้ถ้อยค้าและท้านองเรียบๆ ซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั งหมด  เพราะเป็น
พื นฐานของกลอนหลายชนิด  หากเข้าใจกลอนสุภาพ  ก็สามารถเข้าใจกลอนอื่นๆ ได้ง่ายขึ น 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนฉันทลักษณ์กลอนสุภาพบนกระดาน  เพื่อทบทวนความรู้เดิม  
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนดูวีดิทัศน์ประวัติสวนสุนันทา  พร้อมฟังครูอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม  
๓.  นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ  คนละ  ๒  บท  ลงในสมุด  เกี่ยวกับสวนสุนันทา  พร้อมตั งชื่อเรื่องให้

สอดคล้อง  ส่งท้ายชั่วโมง 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องกลอนสุภาพ  โดยครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะและ
ฉันทลักษณ์ของค้าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

วีดิทัศน์ประวัติสวนสุนันทา 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 



    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การแต่งกลอนสุภาพ
เกี่ยวกับสวนสุนันทา   

แบบประเมิน 
การแต่งกกลอนสุภาพ
เกี่ยวกับสวนสุนันทา 

แต่งกลอนสุภาพได้ ตั งแต่
ระดับคุณภาพดี 
ขึ นไป  ถือว่าผ่าน  

๘ – ๑๑         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๔ – ๗       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๓       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

  



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินการแต่งกลอนสุภาพ  เกี่ยวกับสวนสุนันทา  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง แ ต่ ง ก ล อ น สุ ภ า พ ไ ด้
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
ทั ง  ๘  ต้าแหน่ง  

แ ต่ ง ก ล อ น สุ ภ า พ ไ ม่
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
๑  ต้าแหน่ง  

แต่ งกลอนสุภาพ  ไม่
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  
๒  ต้าแหน่งขึ นไป  

๒.เนื อเรื่อง เนื อเรื่องสอดคล้องกับ
หั ว ข้ อที่ ค รู ก้ า หนด ใ ห้  
เรียบเรียงเรื่องได้ดี 

เนื อเรื่องสอดคล้องกับ
หัวข้อที่ครูก้าหนดให้   

เนื อเรื่องไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อที่ครูก้าหนดให้   

๓.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๔.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๑๑  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๘    –  ๑๑        ดี 

   ๔    –  ๗           พอใช้ 

   ๑    –  ๓            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๔  เรื่อง  การเขียนย่อความ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  สื่อสร้างสรรค์         ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๕  เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถสรุปหลักการย่อความได้ 
 ๒.  นักเรียนมีความมีความมุ่งมั่นในการท้างาน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  การเขียนย่อความ 
 ๒.  หลักการย่อความ 
๔. สาระส าคัญ 
 การย่อความ  คือ  การจับใจความส้าคัญ  จับประเด็นส้าคัญของเรื่องที่ได้อ่าน  ได้ฟังหรือได้ดูมาอย่าง
ย่อๆ แล้วน้ามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ความครบถ้วน  สั น  กระชับ  ด้วยส้านวนภาษาของตนเอง 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  
 -  นักเรียนใช้หลักการอะไรในการเขียนเรื่องย่อในบันทึกการอ่าน 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.  ครูอธิบายว่าการย่อความ  คือ  การจับใจความส้าคัญ  จับประเด็นส้าคัญของเรื่องที่ได้อ่าน  ได้ฟัง
หรือได้ดูมาอย่างย่อๆ แล้วน้ามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ความครบถ้วน  สั น  กระชับ  ด้วยส้านวนภาษาของตนเอง
จากนั นอธิบายถึงหลักการย่อความ  และรูปแบบการย่อความประเภทต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 ๓.  ครูให้นักเรียนสรุปหลักการย่อความลงในสมุด   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการเขียนย่อความ  เกี่ยวกับหลักการย่อความ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

ตัวอย่างการเขียนย่อความประเภทต่างๆ 
 



 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนสรุป 
หลักการย่อความ 

แบบประเมินการเขียน
สรุปหลักการย่อความ 

เขียนสรุปหลักการย่อ
ความตั งแต่ระดับคุณภาพ

ดีขึ นไป  ถือว่าผ่าน 

๖ – ๘         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓ – ๕       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๒       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                          (อาจารย์ณัฐกาญจน์      แดงทองค า)       

                                                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                   (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน) 

                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินการเขียนสรุปหลักการย่อความ  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เขี ยนสรุปหลักการย่ อ
ความได้ครบถ้วนทั ง  ๖  
ข้อ     

เขี ยนสรุปหลักการย่ อ
ความขาดข้อใดข้อหนึ่ง       

เขียนสรุปหลักการย่อ
ความขาดเกิน  ๒  ข้อ
ขึ นไป  

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๓.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 

 

 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕  เรื่อง  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๘  การเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับได้อย่างเหมาะสม 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากการอ่านสื่อต่างๆ 
   - บทความ 
   - ข่าวและเหตุการณ์ประจ้าวัน 
๔. สาระส าคัญ 
 การแสดงความคิดเห็น จ้าเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริง สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 
ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จ              
หรือจริง ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื อหา 
 การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการแสดง ความ
คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนความคิดเห็นนั นควรจะมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์               
การเขียนแสดงความคิดเห็นมักปรากฏในรูปของบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ พิมพ์ วารสาร 
นิตยสาร บทความ เป็นต้น หัวใจของการแสดงความคิดเห็น คือ การให้เหตุผลหรือข้อสนับสนุนประกอบ               
ท้าให้ความคิดเห็นน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นเป็นเรื่องของการคาดคะเนหรือการท้านายโดยอาศัยเหตุผลส่วนตัว
ซึ่งควรจะเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูถามค้าถามนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ครูอธิบายความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็นและพูดถึงหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 
๓.  ครู และนั ก เ รี ยนร่ วมกั นแสดงความคิด เห็ นจากข่ า วที่ ค รู น้ าม า เป็ นตั ว อย่ า ง  เ รื่ อ ง                            

ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ “ละเมอแชต” 



๔.  ครูตั งค้าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบหรือตอบเป็นรายบุคคล  เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้                   
ความเข้าใจ  หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยให้ครูอธิบายเพ่ิมเติม  เช่น ข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง  มีประโยชน์ต่อ
การแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือ การแสดงความคิดเห็นทุกครั งจะต้องมุ่งเพ่ือเอาชนะเท่านั น  ถูกต้อง
หรือไม่  อย่างไร เป็นต้น 

๕.  ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ กะหล่้าปลีแห่งความลับ” โดยเปิดเพลง “กะหล่้าปลี” ของ ศิลปิน                
โจอี   บอย และเมื่อเพลงหยุดที่ใคร ให้นักเรียนคนนั นแกะกระดาษด้านนอกสุดของกะหล่้าปลีออกมาคนละ ๑ 
แผ่น แล้วอ่านค้าถามในกระดาษท่ีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นจากการอ่านข่าวที่ครูน้ามาเป็นตัวอย่าง เรื่อง 
แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะเสี่ยงเป็นมะเร็ง นักเรียนที่สามารถตอบค้าถามได้จะสามารถออกมา
หยิบของรางวัลหน้าห้องได้คนละ ๑ ชิ น 

๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็น   
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๗.  นักเรียนน้าความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นมาท้า ใบกิจกรรม การเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากการอ่านข่าว เรื่อง “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. บทความ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เรื่อง  ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ  “ละเมอแชต” 
๒. บทความ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์  เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน  เพราะเสี่ยงเป็นมะเร็ง 

และ  “วิตามินซี”  สู้หวัดได้จริงหรือ 
๓. กะหล่้าปลีแห่งความลับ  

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบกิจกรรม  การเขียน
แสดงความคิดเห็นจาก

การอ่านข่าว  เรื่อง 
“วิตามินซี”  สู้หวัดได้

จริงหรือ 
 

ใบกิจกรรม  การเขียน
แสดงความคิดเห็นจาก

การอ่านข่าว  เรื่อง 
“วิตามินซี”  สู้หวัดได้

จริงหรือ 
 

ตอบค้าถามได้ข้อละ ๑ 
คะแนน 

 

ท้าได้  ๓  ข้อขึ นไปถือว่า
ผ่าน 

น้อยกว่า  ๓  ข้อ  ถือว่า
ไม่ผ่าน 

 
 
 
 



๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



... 

ชื่อ.......................................................................................................................ชั น.................................. 

ใบกิจกรรม 

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

ตัวอย่างข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าสู่ฤดูฝนทีไร ก็มักจะเห็นคนจามกันอยู่บ่อยๆ บ้างก็เป็นแค่หวัดธรรมดา ไอ จาม มีน ้ามูก     
บางคนก็ถึงขั นเป็นไข้ ต้องล้มหมอนนอนเสื่อกันเลยทีเดียว ถึงเวลาท่ีคนต้องหันมาดูแลสุขภาพกัน         
เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด จะได้ไม่ต้องมีผลกระทบกับการเรียนหรือการท้างาน ซึ่งหลายๆ คนก็เคยได้ยิน
กันมาบ้างว่า วิตามินซีสามารถรักษาโรคหวัดได้ แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร “๑๐๘ เคล็ดกิน” มีมาบอก 

 ข้อมูลจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุไว้ว่า “ก่อนอื่นเรามาท้าความรู้จักกับ
วิตามินซีกันก่อน “วิตามินซี” หรือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินชนิดละลายน ้า      
วิตามินซีมีประโยชน์มากมาย เช่น   รักษาและป้องกันโรคลักปิดลักเปิด และวิตามินซียังเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ หรือ antioxidant มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ นภายในร่างกาย นอกจากนี ยังมีส่วนช่วย     
ในการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของเนื อเยื่อในร่างกาย ช่วยท้าให้แผลหายเร็วขึ น และมีส่วนช่วย        
ในการสร้างคอลลาเจน แต่ประโยชน์ของวิตามินซีท่ีกล่าวถึงกันมากคือป้องกันหวัด ” 

 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจ้าทุกวันไม่สามารถป้องกันหวัดได้ 
และไม่มีผลลดความเสี่ยงในการเป็นหวัด ยกเว้นผู้ท่ีออกก้าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจ้า จะสามารถลด
ความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ถึง ๕๐% อย่างไรก็ตามพบว่าการรับประทานวิตามินซีเป็นประจ้าทุกวัน        
จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดได้ ขนาดวิตามินซีท่ีแนะน้าให้รับประทาน
เพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาในการเป็นหวัดคือ ๑ – ๓ กรัมต่อวัน และในผู้ท่ีไม่เคยรับประทาน     
วิตามินซีมาก่อน หากเป็นหวัดแล้วจึงเริ่มรับประทานวิตามินซี จะไม่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรือ
ระยะเวลาในการเป็นหวัดได้เลย 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิตามินซีจะไม่ได้ช่วยรักษาหวัดได้โดยตรง แต่ก็ยังคงมีประโยชน์ส้าหรับ
ร่างกายของคนเราอีกหลายอย่าง แต่เนื่องจากร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้ ส่วนใหญ่
เราจะได้รับวิตามินซีจากการกินผักและผลไม้ นอกจากนี ก็ยังมีวิตามินซีในรูปแบบท่ีสกัดออกมาและ
วางขายในหลายรูปแบบ ทั งแบบเม็ดเคี ยว แบบเม็ดฟู่ แบบเม็ดอม แบบเม็ดรับประทาน แบบแคปซูลส่วน
ผัก-ผลไม้ท่ีพบวิตามินซีได้ก็คือผักสดและผลไม้สดท่ีมีรสเปรี ยวอย่างส้ม ฝรั่ง มะเขือเทศ สั ปปะรด 
มะขามป้อม มะละกอ มะนาว สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ และในผักใบเขียวต่างๆ 



... 

ค าชี แจง ให้นักเรียนอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ และตอบคา้ถามดังต่อไปนี  

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริง ท่ีได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 

………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๒. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อคิดเห็น ท่ีได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ  
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๓. จากการอ่านข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
การเป็นหวัดของนักเรียน 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๔. นักเรียน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข่าว เรื่อง  “วิตามินซี” สู้หวัดได้จริงหรือ 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
 
๕. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรท่ีจะรับมือกับโรคหวัด 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………….. 

 



ตัวอย่าง ข่าวท่ี ๑  

ติดสมาร์ทโฟนเสี่ยงอาการ “ละเมอแชต” ท้าหลับไม่พอ เครียดสะสม 

 

       พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ข้อมูลของส้านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส้ารวจพฤติกรรมการบริโภค
สื่อของคนไทยในปี ๒๕๕๗ พบว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีคนเล่นเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกหรือราว ๑๒ ล้านคน 
จากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ๑๘ ล้านคนทั่วประเทศ จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๓ ของโลก 

       “นอกจากนอกจากความทันสมัย ฉับไว ด้านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังพบว่าผู้ที่ติดโปรแกรมแชทหรือ                
คลั่งแชท อาจจะมีอาการละเมอแชต (Sleep Texting) ถือเป็นอาการที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน เพราะ
อาการดังกล่าวจะท้าให้ลุกขึ นมาแชตขณะหลับ เมื่อได้ยินเสียงข้อความส่งมา ปัญหาที่ตามมาก็คือ ร่างกายจะ
อ่อนแอจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ท้าให้เกิดโรคอ้วน ภาวะซึมเศร้า โรควุ้นในตาเสื่อม และอาจส่งผลกระทบ
ในการเรียนหรือการท้างาน ขอแนะน้าว่า การเล่นโปรแกรมแชทควรท้าแต่พอดี หากติดมากควรลองอยู่ห่าง
จากสมาร์ทโฟน ตัดใจปิดมือถือ ปิดเสียง หรือปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนนอนวิธีนี จะช่วยให้ห่างไกลจากการ
ละเมอแชต และฟ้ืนฟูสุขภาพการนอนหลับให้เต็มอ่ิม ตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงขึ น” 
โฆษก สธ.กล่าว 

       พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า อาการละเมอแชต (Sleep Texting) เป็นอาการที่เกิดขึ นกับมนุษย์เราแล้วจริงๆ 
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน รวมไปถึงอาการติดโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกชนิดท้าให้มุ่งความสนใจไป
ที่เครื่องมือสื่อสารเหล่านี แทบจะทุกนาที จนกลายเป็นความวิตกกังวลต่อข้อความที่ถูกส่งมา แม้กระทั่งเวลา
หลับก็ยังเอามือถือไปจิ มเล่นเรื่อยเปื่อย และหลับไปพร้อมกับโทรศัพท์ที่ยังคามือ หรือวางนิ่งอยู่ข้างตัว ดังนั น
เมื่อมีเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้ามา สมองที่ยังยึดติดกับโทรศัพท์อยู่ทุกขณะ ก็จะปลุกร่างกายที่หลับใหลให้อยู่
ในสภาวะละเมอ แล้วกดส่งข้อความไปโดยอัตโนมัติ และในช่วงนี ร่างกายก็จะนอนหลับไม่สนิทเต็มที่ เป็นเหตุ
ให้พักผ่อนไม่พอ กระทบมาถึงระบบการท้างานของร่างกาย ท้าให้สะสม ความเครียด เสี่ยงเป็นโรคอ้วน ฝัน
ร้าย กระทบต่อการเรียนและการท้างาน   

 

บทความและข่าวเกี่ยวกับเด็ก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 



ตัวอย่าง ข่าวท่ี ๒ 

แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

 

 แพทย์จีนพบเด็กอายุเพียง ๕ ขวบ ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยผู้อ้านวยการของโรงพยาบาลเฉิงตู ประเทศ
จีน ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากประวัติการรักษาที่ผ่านมา พบว่า มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และมีอายุเพียงแค่            
๕ ปีเท่านั น ซึ่งจากประวัคิของครอบครัว ไม่พบว่า มีใครเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อน แพทย์จึงให้สาเหตุว่า ที่เด็ก
เริ่มป่วยเป็นมะเร็ง อาจจะสืบเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร และนี่คือสิ่งที่แพทย์ได้ออกมาเตือนว่า                 
มีอะไรบ้าง ที่เด็กไม่ควรทาน 

- บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เนื่องจากในบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป ๑ ชามนั นมีสารปรุงแต่งกว่า ๒๕ ชนิด เช่น โมโนโซเดียม   
กลูตาเมต หรือผงชูรส, กรดซิตริก ,TBHQ(เป็นสารกันบูด หรือวัตถุกันหืนที่ได้จากปิโตเลียม) และอ่ืนๆ ฉะนั น
เด็กท่ีทานบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูปเป็นประจ้า อาจจะก่อให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่้า 

- แฮม ไส้กรอก มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโซเดียมไนไตรด์,โปแตสเซียมไนไตรท์ และอ่ืน ๆ      
ไนไทรต์สามารถท้าปฎิกิริยากับเอมีน (amine) ในอาหารกลายเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรง คือไนโตรซามีน 
(nitrosamine) ซึ่งท้าให้เกิดมะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร 

- มันฝรั่งทอดแผ่น มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ไดโซเดียม              
กัวไนเลต และอ่ืน ๆ ซึ่งสารเหล่านี เป็นสารต้องห้ามในอาหารส้าหรับทารกและเด็กเล็ก 

- ขนมเยลลี่และวุ้นส าเร็จรูป มีส่วนประกอบของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เช่นโพแทสเซียม ซอร์เบต กรดซิตริก                    
คาร์ราจีแนน และอ่ืน ๆ ถ้าเคยปวดท้องท้องไส้ปั่นป่วนเพราะอาหารการกิน อาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
อาการไวต่อกลูเต็น ซึ่งเป็นโปรตีนในธัญพืชอย่างข้าวสาลีดื่มนมแล้วท้องเสีย เนื่องจากร่างกายขาดเอนไซม์ย่อย
น ้าตาลแลคโทสหรือบางที กระเพาะอาหารของคุณอาจไวต่อคาร์ราจีแนน 

 ในความเป็นจริง เราอาจจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็น อาจจะให้เด็กทาน
ได้บ้างนิดหน่อย ให้พอหายอยากพอ และควรปลูกฝังให้เด็กๆ หันมารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์จ้าพวก 
ผักผลไมท้ี่มีประโยชน์แทน 

 

บทความส าหรับแม่และเด็ก จาก https://th.theasianparent.com 

 

 



ค้าถามเกี่ยวการเขียนแสดงความคิดเห็นในเกม “ กะหล่ าปลีแห่งความลับ” 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อเท็จจริง ที่ได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน 
เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

๒. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน 
เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง 

๓. จากการอ่านข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยงเป็นมะเร็ง ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นถึงสาเหตุที่เด็กเป็นมะเร็ง 

๔. นักเรียน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข่าว เรื่อง  แพทย์เตือน สิ่งที่เด็กไม่ควรทาน เพราะ เสี่ยง
เป็นมะเร็ง 

๕. นักเรียนมีวิธีการป้องกันโรคมะเร็งอย่างไรบ้าง 

๖. ให้นักเรียนบอกหัวใจของการแสดงความคิดเห็น 

๗. การเขียนแสดงความคิดเห็น คือ อะไร   

๘. ข้อคิดเห็น คือ อะไร 

๙. ข้อเท็จจริง คือ อะไร 

  



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕  เรื่อง  การเขียนย่อความ  (ต่อ) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  เรื่อง  สื่อสร้างสรรค์         ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท ๒.๑  ป.๖/๕  เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถย่อความนิทานได้ 
 ๒.  นักเรียนมีความมีความมุ่งมั่นในการท้างาน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การเขียนย่อความ 
๔. สาระส าคัญ 
 การย่อความ  คือ  การจับใจความส้าคัญ  จับประเด็นส้าคัญของเรื่องที่ได้อ่าน  ได้ฟังหรือได้ดูมาอย่าง
ย่อๆ แล้วน้ามาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ความครบถ้วน  สั น  กระชับ  ด้วยส้านวนภาษาของตนเอง 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั งค้าถามของบลูมขั นความจ้า  ความเข้าใจ  ดังนี  
 -  การเขียนย่อความมีหลักการอะไรบ้าง 

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.  นักเรียนและครูช่วยกันทบทวนรูปแบบการย่อความประเภทต่างๆ โดยดูจากตัวอย่าง 

๓.  นักเรียนเขียนย่อความนิทานจากห้องสมุดคนละ  ๑  เรื่อง  ลงในสมุด 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการเขียนย่อความ   
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

ตัวอย่างการเขียนย่อความประเภทต่างๆ 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 
 



    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนย่อความนิทาน แบบประเมินการเขียนย่อ
ความนิทาน 

เขียนย่อความนิทาน
ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ น

ไป  ถือว่าผ่าน 

๑๑ – ๑๔    คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๖ – ๑๐       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๕       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

  



   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                          (อาจารย์ณัฐกาญจน์      แดงทองค า)       

                                                         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                   (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน) 

                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบประเมินการเขียนย่อความนิทาน  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เขียนย่อความถูกต้องตาม
รูปแบบการเขียนย่อความ
ป ร ะ เ ภ ท นิ ท า น ทุ ก
ต้าแหน่ง     

เขียนย่อความไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบการเขียนย่อ
ความประเภทนิทาน  ๑  
ต้าแหน่ง  

เขียนย่อความไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบการเขียนย่อ
ความประเภทนิทานเกิน  
๒  ต้าแหน่ง  

๒.การจับใจความ จั บ ใ จ ค ว า ม ส้ า คั ญ ไ ด้
ครบถ้วนทุกประเด็นและ
ล้าดับเรื่องเข้าใจง่าย 

จั บ ใ จ ค ว า ม ส้ า คั ญ ไ ม่
ครบถ้วนขาดประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งและล้าดับ
เรื่องเข้าใจง่าย 

จั บ ใจคว ามส้ า คัญ ไม่
ครบถ้ วนขาดเกิน  ๒  
ประเด็นขึ นไปและล้าดับ
เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ 

๓.การใช้ภาษา ใช้ภาษาเขียนทั งหมดและ
ร้อยเรียงภาษาเข้าใจง่าย
ไม่วกวน   

ใช้ภาษาพูด  ๑  ต้าแหน่ง
หรือร้อยเรียงภาษาวกวน
บ้าง   

ใ ช้ ภ า ษ า พู ด เ กิ น   ๒  
ต้าแหน่งหรือร้อยเรียง
ภาษาวกวนบ้าง   

๔.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย  หรือระบายสีตกแต่ง
ใบกิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต้าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม  หรื อ
ร ะ บ า ย สี ต ก แ ต่ ง ใ บ
กิจกรรมสวยงาม 

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต้าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บ ร ร จ ง   ไ ม่ ส ว ย ง าม  
หรือระบายสีตกแต่งใบ
กิจกรรมไม่เสร็จ 

๕.ความมุ่งม่ันตั งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก้าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก้าหนด 

รวม  ๑๔  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๑๑    –  ๑๔        ดี 

   ๖    –  ๑๐           พอใช้ 

   ๑    –  ๕            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 

 



 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๖  เรื่อง  โคลงโลกนิติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๑                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ท ๕.๑  ป.๖/๑  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถตีความบทประพันธ์ในโคลงนิติได้     

๒.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากบทประพันธ์ในโคลงนิติได้อย่างเหมาะสม     
๓. สาระการเรียนรู้ 
 วรรณคดี เรื่อง โคลงนิติ 
๔. สาระส าคัญ 
   โคลงนิติ  เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเดชาดิศร วรรณกรรมค้าสอน ใน
ลักษณะของโคลงสุภาษิต ค้าว่า โลกนิติ (อ่านว่า โลก-กะ-นิด) แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก  โคลงโลกนิติ
มีเนื อหาที่มุ่งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต เพ่ือใหผูอานไดรูเทาทันตอการใชชีวิตบนโลกแล้ว
เข้าใจในความเป็นไปของชีวิต ด้าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงาม มีความไพเราะเหมาะสม ทั งดานรูปแบบ 
เนื อหา และปรัชญาสาระ 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  ครูทบทวนชื่อชนิดค้าประพันธ์ที่นักเรียนเคยได้เรียนมา และโยงเข้าสู่ชนิดของค้าประพันธ์ประเภท 
“โคลง”       
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  ครูเปิดเนื อหาในโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมบอกความหมายของ “ โคลงโลกนิติ ” 
และเกริ่นน้าให้นักเรียนสงสัยว่า“ โคลงโลกนิติ ” มีความสัมพันธ์กับ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   (วัดโพธิ์
ฯ) ”และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างไร จากหน้าแรกของเนื อหา 

๓.  ครูบอกที่มาของโคลงโลกนิติรวมถึงผู้แต่งและความสัมพันธ์กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   
(วัดโพธิ์ฯ) 

๔.  ครูบอกลักษณะค้าประพันธ์ของโคลงโลกนิติและกล่าวถึงประเภทของโคลง  
๕.  ครูอธิบายถึงลักษณะค้าประพันธ์ประเภท “โคลงสี่สุภาพ” ให้นักเรียนพอรู้จัก 



๖.  ครูยกตัวอย่างบทประพันธ์ในโคลงโลกนิติมา ๒ บท และอธิบายการตีความในบทประพันธ์เพ่ือจับ
แต่ใจความส้าคัญและให้เข้าใจเจตนาของผู้เขียน   

๗.  ครูและนักเรียนร่วมกันตีความตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้น พร้อมทั งให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 

๘.  ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ตอบได้ดี มีรางวัล” โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามแถวที่นักเรียนนั่ง   
ประมาณ ๘ กลุ่ม แจกป้ายหมายเลขกลุ่ม กลุ่มละ ๑ แผ่น หลังจากที่ครูจับสลากค้าถามที่เกี่ยวกับโคลงโลกนิติ
แล้วให้นักเรียนยกป้ายหมายเลขกลุ่มเพ่ือตอบ นักเรียนที่ยกป้ายได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ตอบ ถ้าตอบได้ถูกต้องหรือ
เหมาะสม จะได้คะแนนค้าถามละ ๑ คะแนน กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุด คือ กลุ่มที่ผู้ชนะ 
    กิจกรรมรวบยอด 
 ๙.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะเนื อหาในโคลงโลกนิติว่ามีลักษณะและให้ข้อคิดอย่างไร 
 ๑๐.ครูให้นักเรียนท้าใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง โคลงนิติ 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  เรื่อง  โคลงโลกนิติ 
๒. ใบงานที่  ๑.๑  เรื่อง โคลงนิติ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

ใบงานที่  ๑.๑  เรื่อง
โคลงโลกนิติ   

แบบประเมิน 
ใบงานที่  ๑.๑  เรื่อง

โคลงโลกนิติ   

ท้าใบงานที่  ๑.๑  เรื่อง
โคลงโลกนิติได ้ตั งแต่

ระดับคุณภาพดี 
ขึ นไป  ถือว่าผ่าน  

๑๔ – ๒๐         คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๗ – ๑๓       คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑ – ๖       คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

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

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

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

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



   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

              ลงช่ือ.........................................................................                                                                                                                                                                                 

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 
 
 

  



แบบประเมินใบงานที่  ๑.๑  เรื่องโคลงโลกนิติ  (Rubrics  score) 

 
การประเมิน ดีมาก 

(๔) 
ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ประเด็นการ
เขียน 

เขียนได้ตรงประเด็น
มากที่สุด 

เขียนได้ตรงประเด็น
มาก 

เขียนได้ตรงประเด็น
พอสมควร 

เขียนไม่ตรง
ประเด็น 

๒.การแสดงเหตุผล มีเหตุผลประกอบ
ชัดเจนทุกประเด็น 

มีเหตุผลประกอบ
ชัดเจนหลายประเด็น 

มีเหตุผลประกอบ
บางประเด็น 

ไม่มีเหตุผล
ประกอบ 

๓.ความคิด
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ตลอด               
ทั งเรื่อง 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์บางส่วน 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เล็กน้อย 

ไม่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔.การล้าดับเรื่อง 

ล้าดับความคิด 

มีการล้าดับความคิด
ที่ดีตลอดทั งเรื่อง 

มีการล้าดับความ
ความคิดท่ีดี 

มีการล้าดับบ้าง ไม่มีการล้าดับ
ความคิด 

๕.การใช้ภาษา มีการใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 

อักขรวิธีถูกต้อง 

มีการใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 

อักขรวิธีไม่ถูกต้อง                   
๑-๓ แห่ง 

มีการใช้ภาษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 

อักขรวิธีไม่ถูกต้อง               
๔-๖ แห่ง 

มีการใช้ภาษาท่ี               
ไม่เหมาะสม 

อักขรวิธีไม่
ถูกต้อง                 
๗ แห่งขึ นไป 

รวม  ๒๐  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๑๔    –  ๒๐        ดี 

   ๗    –  ๑๓           พอใช้ 

   ๑    –  ๖            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั งแต่ระดับคุณภาพดีขึ นไป  

 



 

 

ชื่อ.................................................................................................................ชั น......................................... 

ใบงานที่ ๑.๑ 

เร่ือง โคลงนิติ 

ค าชี แจง   ให้นักเรียนอ่านโคลงโลกนิติท่ีก้าหนดแล้วตอบค้าถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

๑. ให้นักเรียนตีความจากโคลงโลกนิติที่ก้าหนด 

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

๒. นักเรียนเห็นด้วยกับโคลงโลกนติิที่ก้าหนดหรือไม่ เพราะอะไร 

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

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

๓. นักเรียนสามารถน้าข้อคิดทีไ่ดจ้ากโคลงโลกนิติท่ีก้าหนดไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างไร 

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

 

 

 

 

 

 

 

       ความรู้ดูยิ่งล  า    สินทรัพย์ 
คิดค่าควรเมืองนับ      ยิ่งไซร ้
เพราะเหตุจักอยู่กับ     กายอาต มานา 
โจรจักเบียนบ่ได้         เร่งรู้เรียนเอา 
 



ค้าถามในเกม “ตอบได้ดี มีรางวัล” 

๑. ใครเป็นผู้ประพันธ์โคลงโลกนิต ิ

๒.  โคลงโลกนิติ มีความสมัพันธ์กับ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ฯ) ”และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
อย่างไร 

๓. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดประจ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

๔. บอกลักษณะค้าประพันธ์ประเภท โคลงสีสุ่ภาพ  

๕. ตีความตัวอย่างโคลงโลกนติิบทที่ ๑ 

๖. ตีความตัวอย่างโคลงโลกนติิบทที่ ๒ 

๗. ตีความตัวอย่างโคลงโลกนติิบทที่ ๓ 

๘. ตีความตัวอย่างโคลงโลกนติิบทที่ ๔ 

๙. เห็นด้วยหรือไม่กับตัวอย่างโคลงโลกนิติบทที่ ๑ เพราะอะไร 

๑๐. เห็นด้วยหรือไม่กบัตัวอย่างโคลงโลกนิตบิทที่ ๒ เพราะอะไร 

๑๑. เห็นด้วยหรือไม่กบัตัวอย่างโคลงโลกนิตบิทที่ ๓ เพราะอะไร 

๑๒. เห็นด้วยหรือไม่กบัตัวอย่างโคลงโลกนิตบิทที่ ๔ เพราะอะไร 

๑๓. จากตัวอย่างโคลงโลกนติิบทท่ี ๑ “ภุมราบุษบากร” คืออะไร 

๑๔. จากตัวอย่างโคลงโลกนติิบทท่ี ๓  “ผลเดื่อ” เปรียบได้กับอะไร 

๑๕. จากตัวอย่างโคลงโลกนิติบทที ่๔ “นาคีและแมลงป่อง” แตกต่างกันอย่างไร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  



 

 

 

 


